JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ
Ročník 57

o DUBEN

2022

o 5,-Kč

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• školní noviny
• čarodějnice
• řezbářské sympozium

• knihovna Jáchymov
• otevírání mlýnků
• svoz odpadu

MěÚ

rada města

5. zasedání rady města ze dne 2. března 2022:
• doporučuje ZM schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Jáchymov ve výši 90.361 Kč, pro Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o. p. s., IČ: 29094038, se sídlem náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov,
zastoupenou ředitelem RNDr. Michalem Urbanem, CSc., na úhradu příslušné části
nákladů spojených se správou statku světového dědictví Hornický region
Erzgebirge/Krušnohoří pro rok 2022 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy
• doporučuje ZM schválit změnu termínu udělení výjimky z vyhlášky č. 3/2016
o ochraně nočního klidu, pro konání hudebního festivalu Šlikovka 2022 dne
16. 7. 2022
• schválila poskytnutí daru ve výši 20 tis. Kč na pomoc válkou zmítané Ukrajině ve
prospěch účtu: 304452700/0300
• schválila cenovou nabídku společnosti KONTROL, s. r.o., Okružní 345, 435 13
Meziboří, IČ 64651908, na zajištění služeb koordinátora BOZP na stavbě
Mikrozáporová stěna v místě havárie svahu – ulice B. Němcové čp. 631, k.ú.
Jáchymov a pověřuje OHS vystavením objednávky
• souhlasí s návrhem SMM na odkup soustavy VO pro rok 2022 (VO v místní části
Mariánská – cca 69 světelných bodů včetně 2 rozvaděčů)
• ukládá OHS vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby – Revitalizace rybníka
Mariánská
6. zasedání rady města ze dne 17. března 2022:
• schválila finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro MAS Krušné hory, o. p. s. se
sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČO: 22691022, zastoupenou ředitelkou Ing.
Janou Urbánkovou, na materiální a personální zajištění akce Čištění řeky Ohře 2022
a to formou finančního daru
• schválila cenovou nabídku firmy GEOSTAR – geodetické práce, Ing. Michal Vydra,
Jabloňová 2881/98, 106 00 Praha 10, IČ 60162651 geodetické a stavební zaměření
budovy čp. 8, k.ú. Jáchymov, za cenu 56.930,- Kč bez DPH a pověřuje OHS
vystavením objednávky
• bere na vědomí informace spol. BHM group na pronájem pozemku v oblasti Popova
u Jáchymova za účelem výstavby a následného provozu fotovoltaické elektrárny
o výkonu 3,4 MW a pověřuje starostu města dalším jednáním
• doporučuje ZM prominutí poplatku z pobytu za uprchlíky, kteří jsou ubytovaní
v pensionech LL Jáchymov, a.s., a to za celou dobu jejich pobytu

zpracovala: Hynková

oznámení

Služby Jáchymov

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci dubnu 2022 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. (Určené hodiny jsou orientační)
Plán svozu – název ulice

Den

Hodina

9.4.2022

800 - 900

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

9.4.2022

900 - 1000

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

9.4.2022

1000 - 1200

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

9.4.2022

1200 - 1400

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

23.4.2022

800 - 900

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

23.4.2022

900 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

23.4.2022

1000 - 1100

K Lanovce, Palackého

23.4.2022

1200 - 1400

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

30.4.2022

800 - 1000

Mariánská

30.4.2022

1000 – 1100

Nové Město

30.4.2022

1100 - 1400

Suchá

MěÚ

oznámení

SEZNAM STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA BIO ODPAD
od 1.4.2022 do 30.11.2022
Pořadí

Stanoviště

Upřesnění místa

Velikost
nádoby

Počet

1.

Na Slovanech

Na parkovišti

1100 l

1

2.

Havlíčkova

U hydrantu

1100 l

1

3.

Šafaříkova

U separace

1100 l

1

4.

Husova

U separace (bývalé jesle)

1100 l

1

5.

Husova

Nájezd na ulici Boženy
Němcové

1100 l

1

6.

Husova

U separace (u školy)

kontejner

1

7.

Žižkova

Parkoviště u trafa

kontejner

1

8.

Fibichova

U separace

kontejner

1

9.

K Lanovce

Beskyd – nájezd na Palackou
ulici

240 l

1

10.

Prokopova

parkoviště

kontejner

1

11.

Dvořákova

U separace

1100 l

1

12.

Nové Město

U separace

kontejner

1

13.

Smetanova

U hřiště

1100 l

1

Služby Města Jáchymov s.r.o. - 5 stanovišť – kontejnery jsou na určená stanoviště
přistavovány každý pátek a vyváženy každé pondělí.
Marius Pedersen a.s. - 8 stanovišť - 1100 l – kontejnery jsou vyváženy každou středu.

oznámení

MěÚ

POPLATEK ZA PSA
Upozorňujeme držitele psů, kteří si nesplnili svoji poplatkovou povinnost za úhradu
poplatku za psa, která byla do 31. 3. 2022, aby tak učinili nejpozději do 31. 5. 2022.
V případě, že nebude tento poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, může být dlužnímu
poplatníkovi navýšen na trojnásobek.
Úsek poplatků MěÚ Jáchymov

DOVOLENÁ
MUDr. Erika Handrychová
Ve dnech 21.4. - 22.4. 2022 bude naše ordinace z důvodu čerpání řádné dovolené mimo
provoz. Zajistěte si prosím včas dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

POHÁDKOVÝ LES – VÝZVA
V neděli 29. května 2022 se v Jáchymově uskuteční již tradiční „pohádkový les“ a my
hledáme pomocníčky. Pokud máte chuť potěšit děti a rozzářit jejich očka, dejte nám o sobě
vědět. Nemáme žádné specifické podmínky, vaší kreativitě se meze nekladou. Na setkání
s vámi se budeme těšit v našem Informačním centru. Jsme tu každý všední den do 17.00
hodin a o víkendech do 15.00 hodin. Za pomoc děkujeme.
Za IKC Petra Javůrková
kultura

Z města

JÁCHYMOVSKÝ BÁL
Po dvou covidových letech jsme uspořádali Jáchymovský bál. Volnější zábavu po
rozvolnění. 4.3.2022 jsme bál uspořádali v sále kavárny Kulturního domu. K tanci
a poslechu zahrála skupina Fšehochuť. Pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení,
úsměvná tombola a slosovatelné vstupenky. Určitě si každý našel to své a všichni jsme se
pobavili a zasmáli. Upřímně jsme čekali více návštěvníků, ale polovina sálu byla naplněna.
Ještě není vše úplně v pořádku, a tak možná to byl ten důvod. Pan místostarosta předal všem
ženám malou kytičku k jejich nadcházejícímu svátku. Popřát jsme chtěli také Josefům, ale
světe div se, skoro žádný zde nebyl. Nakonec se zadařilo a jednoho Pepu jsme v sále našli.
Popřáli jsme mu a předali malý dárek. Věříme, že jste se po dlouhé době také pobavili a již
připravujeme další akce.
Tak sledujte naše stránky, Zpravodaj a fb, nezapomeňte se zúčastnit.
Za IKC Anna Plačková

MěÚ

matrika

VZPOMÍNKA
Vůle osudu byla silnější než naše nejvroucnější přání.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička

MARIE RUDOLFOVÁ
Zemřela po krátké nemoci 2.3.2022
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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knihovna

Z města

KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Městská knihovna je otevřena v obvyklé otevírací době při dodržení aktuálních nařízení
Vlády ČR (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 28. 4. 2022 od 11:00

Sluníčka v Městské knihovně
Po dlouhé covidové pauze
jsme
opět
navázaly
spolupráci s Mateřskou
školkou. Sluníčkům čteme
pohádky před spaním,
Berušky
chodíme
navštěvovat do školky a
Kytičky za námi chodí do
knihovny. Při březnové
návštěvě jsme si povídali o
ekologii,
recyklaci
a
vytřídili jsme spoustu
odpadu. Už se moc těšíme
na příští návštěvu.

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

Z města

hasiči

PRVNÍ ČTVRTLETÍ U HASIČŮ
Začátek letošního roku začali naši hasiči již tradičně sestavením jednotky a periodickým
školením jednotky, prověřovacím školením dýchací techniky, údržbou akceschopnosti
techniky. Členové jednotky vyjížděli po oznámení z Operačního střediska na požár komína
na Novém Městě, požár autobusu, 2x na požár bývalé prádelny a jeden lesní požár do
Ostrova. Jedenkrát zasahovala jednotka při spadnutí telefonního kabelu, jedenkráte na
čerpání vody ze zatopeného sklepa, třikrát u dopravní nehody, naštěstí bez zranění a
sedmkráte na spadlý strom. Bylo provedeno cyklické dvouleté přezkoušení držitelů
certifikátu pro motorové pily, všichni obhájili. V březnu čekalo školení držitelů řidičů
s profesním oprávněním a referenční zkoušky řidičů „B“.
Členové JSDH a SDH se na zapojili také do sbírek na pomoc Ukrajině. Nasbírané věci se
vozily do skladu materiální pomoci v Karlových Varech, do Charity Ostrov a také do
nádechu v Dalovicích, odkud byly věci předány těm, kteří je opravdu potřebovali. Na výzvu
HZS naši členové také slouží v KACPU v Karlových Varech na KV Aréně. Slouží se zde
denní a noční, rozváží se ukrajinští uprchlíci, nejvíce jsou to maminky s malými dětmi, na
místa, kde mají zajištěné ubytování a také ve výdejně hmotných potřeb. Je to po covidu další
těžká zkouška i pro nás dobrovolné hasiče, kde ve svých volnech pomáháme všem, kteří to
potřebují, a ještě zajištujeme akceschopnost jednotky v případě nečekaných událostí,
požárů, dopravních nehod, povětrnostních podmínek.
V lednu také hasiči bilancovali na Výroční valné hromadě a připravili plán akcí a práce na
rok letošní.
Mladí hasiči také nezahálejí, máme přípravku, mladší a starší družstvo. Dorostenecké
družstvo děvčat a chlapce jednotlivce za dorost. Děti se připravovaly na vědomostní soutěž
odznaků odbornosti a uzlovou štafetu. V odborkách měli za úkol získat alespoň pět odznaků.
Zadařilo se a z osmi dětí jsme neztratili ani jednu kytičku. V uzlové štafetě se tým umístil
na krásném třetím místě v okrese. Začala příprava na postupová kola halových závodů.
V letošním roce se chceme také zúčastnit STIMAX CAPU, kde ze tří závodů může vítěz
postoupit až na MČR v kategorii jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami, což je pro letošní
rok nová disciplína. Děti se také zapojily do soutěže Požární ochrana očima dětí a do
okresního kola postoupilo deset výtvarných děl od přípravky až po starší kategorii.
Dvanáctého března jsme se zúčastnili prvního kola halové soutěže v Jablonci nad Nisou a
vůbec jsme si v tak silné konkurenci nevedli špatně. Ve starší kategorii dívek jsme měli čtyři
závodnice, nejmladší Johanka Mikuláškové se umístila na místě 156, Eliška Ervová na 150.
místě, Magdalenka Peteříková na místě 114. se svým výrazným osobním rekordem 16.84 a
na 83. místě se také s osobákem umístila Jitka Kneiflová. Celkem bylo v této kategorii 164

hasiči

Z města

závodnic. Starší kluci se umístili na 101. místě Míša Pongo a na 33. místě s výrazným
osobákem a časem 14,76 Erich Krýsl. Starších chlapců bylo celkem 114. Obsazení jsme
měli také v mladších chlapcích, kde opět s výrazným zlepšením a v konkurenci 83
závodníků se na 18. místě s časem 17.11 umístil Vašík Lebeda.
Jarní prázdniny jsme si užili na zimním táboře naruby. Hráli jsme spoustu zajímavých her,
pořádali výlety a také jsme uspořádali soutěž „Tvoje tvář má známý hlas“. Nyní nás čeká
pilná příprava na okresní kola a také závody ve Stimaxu a velikonoční Rescue Camp
mladých hasičů.
S blížícím se jarem a prací na zahrádkách vás určitě bude také lákat vypalování trávy,
nezapomeňte, že se to nesmí. Pálení starého dřeva a starého listí je potřeba vždy nahlásit na
Operační středisko. Provádí se to již několik let pomocí formuláře, který najdete na
stránkách HZS: https://paleni.izscr.cz/paleni.
Přeji všem krásné a pohodové jaro.
Anna Plačková,
starosta SDH Jáchymov

Z města

UNESCO

UNESCO SEZNÁMENÍ
Milí čtenáři,
rozhodli jsme se, že vás na stránkách našeho Zpravodaje budeme postupně seznamovat
s jednotlivými památkami a hodnotami programu UNESCO. Jistě jste zaznamenali, že i
naše město je od roku 2019 jeho součástí, ale začněme postupně:
Co je to UNESCO?
Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, UNESCO) specializovaná agentura OSN zaměřená na podporu
světového míru a bezpečnosti prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě
a kultuře. Sídlí v Paříži. Organizace má 193 členských zemí a 11 přidružených členů.
Vznik UNESCO byl zahájen podepsáním Ústavy v Londýně na ustavující diplomatické
konferenci 16. listopadu 1945. Ústava pak vstoupila v platnost 4. listopadu 1946 po její
ratifikaci zakládajícími dvaceti státy: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko,
Dominikánská republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko,
Norsko, Nový Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA.
Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní
vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují šíření
gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce,
propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty,
propagaci kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a
přírodního dědictví a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití
digitálních technologií ve světě.
UNESCO a ČR
Československo patřilo k zakládajícím členům UNESCO. Po rozpadu Československa se
samostatná Česká republika stala jeho členem 22. února 1993. Pro zprostředkování styku
mezi národními institucemi a odborníky má Česká republika Českou komisi pro UNESCO.
Česká republika má také Stálou misi při UNESCO.
Seznam památek UNESCO rozlišuje hmotné dědictví lidstva (materiální, dále dělené
do 3 skupin) a dědictví nehmotné povahy (nemateriální).
Tolik k základnímu seznámení s UNESCO. V příštím čísle rozebereme jednotlivé „sekce“
a představíme si první památku UNESCO v ČR a mnoho dalšího. Zabrousíme i do našeho
kraje a k jeho zápisu na seznam pod názvem „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“.
Pozorně čtěte, budeme i soutěžit a odpovědi najdete vždy v textu. Takže tři, dva jedna teď!
Za IKC Jáchymov Petra Javůrková

památné stromy

Okénko nejen pro děti

PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKA
Dnes vás seznámíme s velice zajímavým stromem, který najdeme na Popově v blízkosti
Horní popovské lípy.
Jde o unikátní BŘÍZU BĚLOKOROU, největší a nejstarší břízu na našem území. Stáří je
odhadováno na 100 – 120 let, výška 24 m, obvod kmene je 282 cm. Při návštěvě vás určitě
zaujme vzhled koruny. Na tvarování silných, pokroucených uzlovitých větvích se podílel
především sníh, vítr a námraza. Koruna, ve které přibývají pahýly, byla částečně poškozena
pádem větve ze sousední památné lípy.
Tuto břízu přihlašujeme v letošním roce do ankety Strom roku. Garantem je jáchymovská
škola. Tak nám držte palce!
A na závěr opět otázka.
Víte, které památné stromy jsou nejvíce zastoupené v našem kraji? Nabízíme možnosti: lípa
srdčitá, dub letní, buk lesní. Odpověď se dozvíte v květnovém Zpravodaji.

Ladislava Kulhavá

Z města

skauti

JARNÍ VÝPRAVA
Na jarní výpravu do okolí Jáchymova jsme symbolicky vyrazili v první jarní den – v neděli
20.3. Předpověď počasí slibovala chladnější, ale krásně slunečný, den. Naše cesta vedla
Mlýnskou stezkou, cestou jsme hledali a úspěšně našli několik keší včetně té bonusové.
Hledání té poslední jsme měli zpestřené tím, že nám došly baterie v GPS. Cestou jsme
poznávali také jarní květinky. Ač to tak v Jáchymově ještě úplně nevypadá, jaro je tu! Na
začátku cyklostezky v Horním Žďáru jsme posvačili a vydali se po ní zpět do Jáchymova.
Zahráli jsme si několik pohybových her a pěkně se pobavili. V dubnu bychom se chtěli
vypravit na naši tradiční akci „Vítání jara“ do nížin, k Ohři. Už se moc těšíme!
Naše oddílové schůzky probíhají každý čtvrtek 17:00 – 18:30 v klubovně v budově
mateřské školy. S odcházející zimou přibývá světla na schůzce a dílků na teploměru, a tak
budeme trávit více a více času hrami a aktivitami venku.
Vítězi soutěžní křížovky z minulého Zpravodaje jsou nakonec všichni, kteří se zúčastnili:
Ondřej a Vali. O výhře a způsobu jejího vyzvednutí byli informováni e-mailem. V tajence
jste mohli najít: Den zamyšlení, slaví se 22.2. Letos padlo na opravdu magické,
palindromické, datum: 22.02.2022. S tímto datem jsou spojeni Robert Baden-Powell
(zakladatel světového skautingu) a jeho žena Olave Baden-Powell, kteří se v tento den (byť
řadu let po sobě) narodili.
Informace o naší činnosti naleznete na facebook.com/arnikajachymov, fotografie z akcí
pak na střediskové fotogalerii arnikajachymov.rajce.net

Tomáš Barth, vedoucí střediska

školní noviny

MASOPUSTNÍ KARNEVAL V MŠ
V pátek 18.2. se konal ve školce
karneval. Celé dopoledne se školkou
rozléhaly veselé dětské písničky,
tančilo se, soutěžilo, hodovalo. Ze
soutěží se dětem nejvíce líbila
židličkovaná, tanec s balonkem a běh
s míčkem na lžíci.
Nechyběla ani promenáda v maskách,
mohli jsme vidět princezny, kovboje,
piráty, bojovníky, šnečka, kolouška,
berušky a mnoho jiných krásných
masek.
Celé dopoledne bylo moc fajn, hodně
jsme se zasmáli a všichni jsme si
karneval užili. Tímto také moc
děkujeme všem rodičům za přípravu
masek a výborného pohoštění.
Za MŠ Hana Kreisslová

Z města

Z města
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reklama

Placená inzerce

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA
VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU
Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (naproti radnici)
NABÍZÍME:
• brikety (SRN)
• uhlí mostecké, ledvické
• dřevo, pytlovaná paliva
• písek, štěrk

VYKUPUJEME:
• barevné kovy
• železný šrot

POZOR!

Kontakt tel.:

JARNÍ SLEVA BRIKET!
Skládání pásovým dopravníkem 3m
a 3,6m.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana a Dark
Shell – typu Maranska. Stáří 16 až 20
týdnů, cena 199,- až 245,- Kč/ ks

Prodej: 19.4. 2022
Jáchymov u autobusové zastávky u
radnice ve 14.35 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle
poptávky.
Informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel. 601 576 270
Tel. 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Výkupna Limnická Nejdek
(pod garážemi)

• 353 925 558
• 607 761 131
• 602 191 239

Placená inzerce

reklama

čarodějnice

Akce pro děti

Z města

kultura

kultura

Z města

OBRÁZKY JÁCHYMOVA
Z pera kronikáře Oldřicha Ježka, který obrázkem oživoval své zápisy v kronice města.
Takové mašinky jezdily na trati Ostrov –
Jáchymov na počátku dvacátého století. Nádraží a
trať v Jáchymově slavnostně otevřel dne 23.
prosince 1896 první ministr železnic Emil,
svobodný pán Guttenberg. Pouze několika
nádražím se dostalo takové cti. Ve čtyřicátých
letech minulého století vlak neubrzdil velký spád
tratě a skončil v místech dnešní restaurace „U
Vlčků“. Poslední vlak vyjel na trať v roce 1957.
JO

