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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• školní noviny
• poplatek z pobytu
• řezbářské sympozium

• knihovna Jáchymov
• jáchymovský bál
• Služby Jáchymov – ceník

MěÚ

rada města

2. zasedání rady města ze dne 20. ledna 2022:
• schválila pořádání sportovní akce – Akademické mistrovství světa v lyžařském
orientačním běhu a Závody Českého poháru a Mistrovství ČR v lyžařském orientačním
běhu, kterou pořádá Klub orientačních sportovců Slavia Plzeň ve dnech 22.2.2022,
23.2.2022, 25.2.2022, 26.2.2022 a 27.2.2022 v prostoru biatlonového areálu Eduard
a v lyžařském areálu Jahodová louka
3. zasedání rady města ze dne 3. února 2022:
• schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu Rekonstrukce ulice Palackého,
Jáchymov, 1. etapa, AZ SANACE a.s, se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO 25033514 s tím, že cena díla bude snížena o 758.062,49 Kč bez DPH. Konečná
cena díla činí 7.385.249,97 včetně DPH
• schválila pořádání jednodenní sportovní akce multisportovního závodu –
Jáchymovský Aquathlon – 0. ročník, který pořádá Jáchymov pro život,
z. s., IČ 04194624, Dvořákova 643, 362 51 Jáchymov, dne 17.4.2022
• souhlasí s nabídkou firmy Perfected ve výši 10.370,- Kč včetně DPH na servis
a přeinstalaci SW na Městský kamerový a dohlížecí systém v Jáchymově
• schválila cenovou nabídku firmy Stasko plus s. r.o., Karlovy Vary, na rekonstrukci
zubní ordinace v čp. 1031 na tř. DH, a to ve výši 618.954,16 Kč bez DPH
4. zasedání rady města ze dne 17. února 2022:
• schválila Výroční zprávu MěÚ Jáchymov o poskytování informací dle zákona
č. 106/99 Sb. za rok 2021
• schválila jako vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Mikrozáporová stěna
v místě havárie svahu – ulice B. Němcové čp. 631, k.ú. Jáchymov“ firmu AZ
SANACE a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 250 335 14 za cenu
3.348.554,07 Kč bez DPH
• schválila cenovou nabídku firmy STREET Line s. r.o., se sídlem Chodovská 395/8,
360 06 Karlovy Vary, IČ 29104823, na stavební práce na rekonstrukci 2 bytů v čp.
496 Jáchymov za cenu 1.710,638 Kč bez DPH
• schválila cenovou nabídku na konání řezbářského sympozia, které se uskuteční ve
dnech 8. – 10.4.2022, za cenu 90 tis. Kč bez DPH

zpracovala: Hynková

oznámení

Služby Jáchymov

SLUŽBY JÁCHYMOV INFORMUJÍ
CENÍK SLUŽEB platný od 1. 1. 2022
Štěpkovač BC600XL

620,- Kč/hod.

Pařezová fréza SC130

450,- Kč/hod.
130,- Kč/15min.

Traktor ZETOR

25,- Kč/km, manipulace 70,- Kč/15 min.

Autobus
Unimog 1400

Unimog 900

plužení

40,- Kč/km, manipulace 240,- Kč/15 min.

fréza

45,- Kč/km, manipulace 280,- Kč/15 min.

plužení

37,- Kč/km, manipulace 230,- Kč/15 min.

fréza

40,- Kč/km, manipulace 260,- Kč/15 min.

Iveco kontejner IG-45

25,- Kč/km, manipulace 70,- Kč/15 min.

Iveco kontejner IG-100

25,- Kč/km, manipulace 70,- Kč/15 min.

Komatsu bagr

220,- Kč/15 min.

Bobcat nakladač

160,- Kč/15 min.

Sekačka Jonsered, ETESIA, Husqvarna
Motorová pila, Fukar
Řezačka asfaltu

Křovinořez

135,- Kč/15 min., 1,- Kč/1m²
125,- Kč/15 min.

hloubka do 5 cm

70,- Kč/1m řezu

hloubka 6-9 cm

120,- Kč/1m řezu

hloubka nad 10 cm

140,- Kč/1m řezu

sekání trávy(dle svažitosti)

2,50-7,00 Kč/1m²

sekání křovin a náletů

130,- Kč/15 min.

Plotostřih

125,- kč/15 min.

Traktor BCS (mulčovač, sněhová fréza, vrták)

190,- Kč/15 min.

Osobní automobil

15,- Kč/1km
s vlekem (se štěpkovačem)
manipulace

25,- Kč/1km
70,- Kč/15 min.

Služby Jáchymov

oznámení

CENÍK SLUŽEB platný od 1. 1. 2022
Elektrocentrála

0 - 4 hod.

250,- Kč + spotřeba PHM

4 - 8 hod.

500,- Kč + spotřeba PHM

Pracovník

Posypová sůl

200,- Kč/hod.

volně ložená

3,60 Kč/kg

pytlovaná

3,90 Kč/kg

Posypová drť

510,- Kč/1 t

Zapůjčení vleku

200,- Kč/den

Vibrační deska

120.- Kč/15 min.

Opel- valník

25,- Kč/km

Pronájem pozemku
125,- Kč/15 min. HAKO zametač
Traktor REFORM
´

mulčování, frézování sněhu
ostatní nářadí

Vibrační válec
Odstraňovač plevele ADLER
Multikar M31

2 Kč/m2 /den Avant
28,- Kč/km manipulace 180.-Kč/15 min
225,- Kč/15min.
185,- Kč/15 min.
125,- Kč/15 min.
130,- Kč/15 min.
25.-kč/km 220.-kč/15 min.

Elektrovůz ALKÉ

11.- kč/ km

Sněhová fréza

130.-kč/15 min.

Pronájem Kontejneru (dva a více dnů)

70,-kč/den

Po předchozí dohodě lze u dlouhodobých prací a pronájmů provést slevu. Všechny
ceny jsou uvedeny bez DPH!
V Jáchymově dne 31.12.2021

Vostrčil Jan
Jednatel společnosti

oznámení

MěÚ

POPLATEK Z POBYTU – NOVELIZACE VYHLÁŠKY
S platností od 1. 1. 2022 dochází k novelizaci Obecně závazné vyhlášky Města Jáchymov
č. 5/2021 o místním poplatku z pobytu, kterou schválilo ZM dne 15. 12. 2021.
Změna se týká pouze sazby poplatku, která byla schválena ve výši 35,- Kč za každý
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Novelizovaná vyhláška bude zveřejněná na internetových stránkách Města Jáchymov a na
úředních deskách města.

DOVOLENÁ
MUDr. Jaroslava Cikhardtová
Ve dnech 14.3.2022 - 18.3.2022 bude v naší ordinaci čerpána řádná dovolená. Prosím
zajistěte si včas dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

matrika

MěÚ

VZPOMÍNKA
Dne 4. března uplyne dlouhých 10 let, co nás
navždy opustil

pan JIŘÍ SVOBODA
Vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

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. 3. 2022.

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.

Návštěva v DPS 31. 3. 2022 od 11:00

Březnové akce v Městské knihovně:
Naše knihovna je zapojena do celorepublikové akce Březen – měsíc
čtenářů. Těšit se můžete na tradiční Noc s Andersenem (pro žáky 3. a 4.
tříd ZŠ), programy pro děti i dospělé, amnestii dlužných poplatků,
virtuální realitu a kurz Bezpečný internet pro seniory. Nadále
pokračujeme v kurzech VU3V.
16. března od 10:00 se budeme těšit na naše nejmenší Knihovníčky – děti
od 0 do 3 let s rodiči, protože čtení pohádek dětem pomáhá v rozvoji jejich
schopností a setkání s vrstevníky je rozvíjí přirozenou formou.
Uskutečnění a průběh akcí záleží na epidemiologické situaci.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Latinská knihovna je otevřena pondělí – pátek 10:00 – 16:00, sobota – neděle 10:00 – 15:00.
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

knihovna

Z města

KLASICKÁ KNIŽNÍ VAZBA
V sobotu 26. března od 10:00 do 17:00 proběhne kurz klasické knižní vazby pro dospělé.
Kurz je zdarma, počet míst je však omezen a proto je nutné se registrovat předem na
e-mail: e.kochova@mkjachymov.cz
Mgr. Eva Kochová
knihovnice EKLŠ

Kurz: BEZPEČNÝ INTERNET PRO SENIORY
V rámci kurzu se dozvíte:

-

jak bezpečně pracovat s e-mailem
jak na on-line nakupování
kde najít na internetu potřebné informace
jak bezpečně komunikovat na sociálních sítích

Kurz bude probíhat v měsíci březnu 2022 v Městské knihovně Jáchymov, a to ve dnech:
7. března; 14. března; 21. března a 28. března; vždy od 10:00 hodin.
Kurz je pro seniory zdarma.
Na kurz je omezený počet míst, proto v případě zájmu oznamte svoji účast předem na tel.
č.: 353 808 122, nebo na e-mail : info@mkjachymov.cz

Z města

PŘIHLÁŠKA NA AKCI

knihovna

památné stromy

Okénko nejen pro děti

PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKA
Dnes vás seznámíme se stromem, který se nachází na okraji Karlových Varů, v Dalovicích.
V zámecké zahradě, kousek od Střední odborné školy logistické, nás svojí majestátností
zaujme Körnerův dub.
Pojmenován je po německém básníku Karlu Theodorovi Körnerovi, který při svých
léčebných pobytech údajně právě pod tímto stromem psal básně. U příležitosti 100 let od
jeho úmrtí v roce 1913 nechala baronka Mathilda Riedl von Riedenstein tento tisíciletý dub
po básníkovi pojmenovat a a do blízkosti umístit jeho bustu v nadživotní velikosti. Busta
představuje básníka v uniformě důstojníka slavného Lützova hulánského regimentu, který
se proslavil v boji proti císaři Napoleonovi.
V parku se nachází přes 1700 stromů a 30 keřových skupin. Dalovický park stojí určitě za
návštěvu.
A ještě odpověď z minulého čísla Zpravodaje. Na jáchymovském katastru se nacházejí tyto
památné stromy: buk na Starém Jelení, Winklerův jasan na Mariánské, lípy u kapličky na
Mariánské, bříza, jasan a dvě lípy na Popově. Dolní popovská lípa se vloni umístila na 7.
místě v anketě Strom roku.
Dnešní otázka: Který památný strom přihlásíme do ankety Strom roku letos? Právě o něm
se dozvíte příště…

Ladislava Kulhavá

Z města

skauti

KŘÍŽOVKA O CENY – PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Tajenka křížovky ukrývá jeden svátek, který skauti slaví na celém světě. Jak se svátek
nazývá, na které datum připadá a které skautské osobnosti jsou s ním spojeny? Své
soutěžní odpovědi posílejte do 15.3.2022 na e-mail arnikajachymov@centrum.cz. Ze
zaslaných odpovědí budou vylosováni výherci drobných tematických cen. O výhře budou
informováni e-mailem a v příštím čísle Zpravodaje.

Pokud se chceš stát také skautem či skautkou, přijď se podívat na schůzku nebo si napiš o
více informací na výše uvedený e-mail. Do oddílu přijímáme děti od druhé třídy. Schůzky
máme každý čtvrtek 17:00-18:30 v klubovně v budově mateřské školy. Těšíme se na Tebe!
Informace o naší činnosti na facebook.com/arnikajachymov, fotografie z akcí pak na
střediskové fotogalerii arnikajachymov.rajce.net
Tomáš Barth, vedoucí střediska

školní noviny

Z města

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK NAŠICH ŽÁKŮ
Ve dnech 17. 1. – 21. 1. 2022 se uskutečnil lyžařský výcvik žáků šesté až deváté třídy naší
školy. Centrem dění se stal Ski areál Jáchymov – Klínovec. Kurz probíhal formou
každodenního dojíždění. Výcviku se zúčastnilo 20 žáků, mezi kterými nechyběli ani úplní
začátečníci. Výuka probíhala ve dvou družstvech a na všech sjezdovkách areálu. Žáci si tak
prošli celé spektrum základní lyžařské průpravy a díky rozmanitému počasí měli možnost
si vše vyzkoušet na všech typech sněhu.
Pondělí nás hory přivítaly svojí nevlídnou stranou – silný vítr a déšť znemožnil spuštění
vleků v celém areálu. Nikoho z nás to však neodradilo a prošli jsme si společně teorii
sjezdového lyžování, pravidla chování na horách a na svahu a na cvičném kopci se naučili
základy pohybu na lyžích.
Úterý se již počasí umoudřilo a vyrážíme směr Klínovec. Již druhý den všichni zvládají sjet
Dámskou sjezdovku, proto se na závěr dne rozhodujeme přejet přes Rondo na Boží DarNeklid – zde ještě závěrečnou prudší část pár lyžařů lyže sundá a kousek sejde pěšky,
nicméně je to již naposledy…. negativem tohoto dne je pro část žáků zpráva, že bohužel
musí od středy do karantény.
Středa byla dnem, kdy nás hory odměnily naprosto dokonalým počasím – slunce svítí,
inverze pod námi je patrná a pokračujeme obě skupiny ve zdokonalování se na všech typech
sjezdovek Klínovce. Silnější skupina na závěr sjíždí celou Jáchymovskou sjezdovku, druhé
družstvo přejíždí opět přes Neklid a již všichni zvládají i závěrečnou těžší část sjezdovky na
lyžích.
Čtvrtek a počasí opět jako na houpačce – mlha, vítr, sněžení…hodinu před koncem jsme
všichni již dost vyčerpaní a rozhodujeme se vrátit do „základního tábora“ SKI Jáchymov.
Všichni se občerství a rozhodneme se nekončit dříve, ale využít času a cca 3 km do
Jáchymova místo autobusem dojít pěšky.
Pátek byl posledním dnem, kdy všichni již zvládají sjíždět bez problémů prakticky
jakoukoliv sjezdovku. Všem patří pochvala za skvělý posun během týdenního výcviku.
Po celou dobu výcviku panovala dobrá nálada a především výborné sněhové podmínky.
Počasí typicky horské a proměnlivé.
Jako vedoucí kurzu bych akci zhodnotil jako velmi vydařenou. Děkuji všem zúčastněným
za aktivní přístup a přeji všem mnoho úspěchů a zábavy během dalšího lyžování. Velký
dík patří za skvělé podmínky pro žáky a instruktory vedení školy, městu Jáchymov a
Skiareálu Klínovec.
Ing. Michal Havlíček

Z města

školní noviny

ŠKOLKA NA LYŽÍCH
Po roční odmlce, způsobené pandemií
nemoci covid-19, se nejstarší děti z mateřské
školky vydaly v lednu do Ski school
Klínovec, aby se naučily lyžovat. V dětském
areálu se nám naplno věnovali zkušení
instruktoři a jejich péče byla hned po několika
dnech vidět. Letošní rok byly děti velmi
šikovné, a proto se většina z nich mohla vydat
sedačkovou lanovkou na vrchol Klínovce.
Všechny
statečně
sjely
„Dámskou
sjezdovku“! Nejzdatnější lyžaři se poté
nevraceli zpět do lyžařské školičky, ale sjeli
si velké „Rondo“. Celý kurz vyvrcholil ukázkovými sjezdy, na které byli pozváni i rodiče.
Všem, kteří se na kurzu podíleli, patří velký dík – Ski school Klínovec, Město Jáchymov
a pedagogické pracovnice.
Za MŠ Eva Hellmich

obrázky Jáchymova

Z historie

Z pera kronikáře Oldřicha Ježka, který obrázkem oživoval své zápisy v kronice města.

Protože mnoho mladších lidí si tuto katastrofickou událost nemůže pamatovat, přikládám
několik fotografií.

Z historie

obrázky Jáchymova

Pokračují obrázky Oldřicha Ježka z kroniky města.

Na závěr připomínám, že největší požár v Jáchymově, který zničil cca 80 % města, byl
také v březnu, 31. 3. 1873. Proto „Opatrnosti není nikdy dost!“.

kultura

Z města

