JÁCHYMOVSKÝ
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o 5,-Kč

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
• jízdní řád autobusů
• poplatek z pobytu
• hasiči informují

• knihovna Jáchymov
• přednáška v muzeu
• hovory s občany

MěÚ

rada města

26. zasedání rady města ze dne 7. prosince 2021:
• schválila cenovou nabídku společnosti KONTROL, s r.o., Okružní 345, 435 13
Meziboří, IČ 64 65 19 08, na zajištění služeb koordinátora BOZP na stavbě
Rekonstrukce ulice Palackého, Jáchymov, 2. etapa.
• schválila navýšení ceny Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro
společné územní a stavební povolení a provádění stavby Rekonstrukce komunikace
Na Valech Jáchymov o 33.000,- Kč bez DPH, pro firmu AZ CONSULT spol. s r.o.,
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, z důvodu nutnosti vypracování dendrologického
průzkumu.
• bere na vědomí Rozhodnutí MK č. j. MK 73216/2021 OPP prohlášení souboru
pozemků p.č.st. 222, p.č. 203, 204 a 205, vše v k.ú. Jáchymov s relikty staré
mincovny za kulturní památku.
27. zasedání rady města ze dne 21. prosince 2021:
• schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na stavbu REVITALIZACE HISTORICKÉHO
JÁDRA MĚSTA NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V JÁCHYMOVĚ, ETAPA 3 B,
firma EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO
45274924 s tím, že cena díla bude snížena o 1.619.143,72 Kč bez DPH. Nová cena
23.904.736,28 Kč bez DPH.
• schválila Smlouvu o poskytování servisních služeb pro firmu Trade Fides, a.s. IČ 619
74 731, sídlem Dornych 57, 617 00 Brno, místo pracoviště Závodu míru 90, 360 17
Karlovy Vary za cenu dle přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování servisních služeb.
• schválila Servisní smlouvu na poskytování servisních služeb k venkovnímu kiosku
a elektronické úřední desce, uzavřenou mezi Městem Jáchymov a spol. Galileo
Corporation s r.o. se sídlem Březenecká 4808, Chomutov.
1. zasedání rady města ze dne 13. ledna 2022:
• ukládá OHS vyhlásit výběrové řízení na rekonstrukci havárie opěrné zdi
v ul. B. Němcové čp. 631 Jáchymov.
• schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje z programu Podpora
vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti
a dorost/pediatrie zubních lékařů v Karlovarském kraji na akci „Stavební úpravy
a vybavení nové zubní ordinace v Jáchymově“.
• schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje z programu Obnovy
venkova 2022-2024 na akci „Oprava místních komunikací města Jáchymov a jeho
místních částí“.
zpracovala: Hynková

oznámení

MěÚ

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 9. února 2022 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Jáchymov

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
XXIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 16. února 2022 od 15 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov

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.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
MUDr. Erika Handrychová
Tímto bychom vás chtěli upozornit na zkrácení ordinační doby v naší ordinaci.
Ve ČTVRTEK budeme ordinovat pouze od 13.00 do 16.00 hodin. Vše ostatní zůstává
beze změny.
Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho zdraví.
matrika

MěÚ

VZPOMÍNKA
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy
opustil námi milovaný manžel, tatínek a děda pan

JUDr. LUBOŠ KRATOCHVÍL
Zemřel pro krátké těžké nemoci 15. ledna 2022
ve věku nedožitých 83 let.
Stále milující rodina
MěÚ

oznámení

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:
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 24. 2. 2022 od 11:00

Únorové akce v Městské knihovně:
Od 8. února opět zahajujeme Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V). Tento semestr se
budeme věnovat barokní architektuře v Čechách.
16. února 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.
17. února v 17:00 se uskuteční cestovatelské vyprávění nejen o sopce Cumbre vieja.
Příští měsíc se naše knihovna zapojí do celorepublikové akce Březen – měsíc čtenářů. Těšit
se můžete na tradiční Noc s Andersenem, programy pro děti i dospělé, virtuální realitu a
kurz Bezpečný internet pro seniory. Podrobné informace naleznete v březnovém Zpravodaji
nebo přímo v knihovně.
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

PŘEDNÁŠKA PHDR. PETRA MAŠKA
15. ledna 2022 se v Královské mincovně a v Expozici Knihovny Latinské školy konala
přednáška na téma Knihovna Latinské školy. PhDr. Petr Mašek, knihovník Národního
muzea a vedoucí Oddělení zámeckých knihoven ČR nás nejprve seznámil s dějinami
Latinské knihovny a nastínil její unikátnost – jedná se nejen o největší sbírku liber catenati
ve střední Evropě, ale také zcela jedinečně dochovanou školní knihovnu doby renesance.
Vrcholným zážitkem pak byl okamžik, kdy PhDr. Mašek postupně vyndal několik prvotisků
z vitríny, aby mohl názorně demonstrovat prvotní tiskařské postupy a zvyklosti.
Přednášku navštívil rekordní počet návštěvníků, kteří často nelitovali ani poměrně daleké
cesty. PhDr. Petr Mašek je provedl Expozicí nejen s vysoce odborným výkladem, na kterém
se podílel i jeho kolega z Knihovny Národního muzea Petr Kalač, ale také s humorem jemu
vlastním. Myslím, že pro nás všechny znamenala tato přednáška vskutku nezapomenutelný
zážitek.
Mgr. Eva Kochová
knihovnice EKLŠ

knihovna

Z města

památné stromy

Okénko nejen pro děti

PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKA
Již podruhé se setkáváme u čtení o památných stromech našeho kraje. V lednovém
Zpravodaji jsme se vydali z Horního Žďáru k zaniklé obci Arnoldov. Zde nás svou krásou
překvapila lípa srdčitá.
Dnes vás pozveme do nedaleké vesnice Květnová. Takřka vedle místního obchůdku můžete
za plotem spatřit mohutnou Květnovskou lípu velkolistou. Její nízký kmen se dělí na pět
(původně šest) silných kosterních větví. Obvod kmene je 498 cm, výška kolem 25 m. Aby
se zabránilo rozlamování lípy, byly čtyři kosterní větve vzájemně staženy pevnou
bezpečnostní vazbou a konce větví zkráceny. V loňském roce byla tato lípa odborně
ošetřena.
A ještě odpověď z minulého Zpravodaje, kolik památných stromů je na území katastru
Jáchymova. Tak vězte, že počet je 8. Uměli byste je vyjmenovat? Můžete nám napsat nebo
přinést odpověď na Infocentrum do 15. 2. Těmto stromům se budeme věnovat později.
Ladislava Kulhavá

muzeum

Z města

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času
- dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy
z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století rozšířené o novou expozici
hornictví ve sklepení, velkoplošný
pohyblivý model dolu, numismatika
a mincovnictví. Unikátní knihovna
jáchymovské latinské školy z 16. století
(knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce
Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora
Johanna Mathesia a hudebního skladatele
Nickla Hermanna), epitafní obrazy.
Krušnohorský národopis – zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie,
krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice.

Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava
rozdělená
do
několika
tématických sekcí prezentuje kolem
stovky zajímavých exponátů od hudebních
nástrojů přes tištěné záznamy po různá
umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč, otevřeno: st – ne, 10 - 17 hodin, www.kvmuz.cz

PŘEDNÁŠKA: Památné, významné a svědecké stromy Krušných
hor, především Jáchymovska
sobota 19. 2. 2022 od 17.00 hodin
Přednášející RNDr. Jaroslav Michálek ze Sokolovského muzea promluví o nejmohutnějších
památných i zapomenutých stromech v Krušných horách, především o svědeckých stromech
Jáchymovska. Staré stromy v místech zaniklých obcí, osad a samot v Krušných horách jsou
poslední živí svědkové původního osídlení a určení místa. Nyní jsou zarostlé v bujném
náletovém porostu mezi zbytky rozbořených domů, trpí nedostatkem péče a zbytečně
zanikají. O jejich vyhledávání, dokumentaci, popularizaci a možné ochraně.

Z města

hasiči

Z města

skauti

OPRAVDOVÁ ZIMA JE TU
V novém roce se po vánočním odpočinku opět rozběhla pravidelná skautská činnost našeho
střediska Arnika. Předposlední lednová sobota se zdála být ideální pro zimní radovánky ve
sněhu – v předchozích dnech napadlo poměrně hodně sněhu a teplota se zatím držela kolem
bodu mrazu. Sešli jsme se u bylinkárny a vydali se směrem k Císařské aleji. Zde jsme na
stráni nad krmelcem provětrali naše kluzáky a boby. Na zemi byl čerstvý neuklouzaný sníh
a projíždět jím bylo jako projíždět peřinkou. Počasí se vydařilo a během dne na nás i
vykouklo sluníčko. Kromě ježdění z kopce kluci vytvořili obrovskou kouli a pomocí
kyblíků jsme postavili sněhovou zeď, jejíž základnu tvořil sníh nahrnutý pluhem. Na akci
bylo také více času na to si pořádně popovídat. Zpět jsme se vraceli stejnou cestou. Nyní to
už bylo z kopce, a tak dokud jsme nenarazili na černou silnici, mohli jsme jet na svých
sněžných strojích. Schůzky probíhají pravidelně každý čtvrtek 17:00-18:30 v klubovně
v budově mateřské školy. Na schůzkách hrajeme nejrůznější hry. V lednu děti luštily tajné
zprávy, prohlížely si a snažily se zapamatovat obsah obrázku a pak odpovídaly na otázky,
společně si zapisovaly nejdůležitější věci, které by si s sebou vzaly na víkend pod stan do
přírody. Kromě her se také věnujeme skautským dovednostem, především nácviku uzlů,
schopnosti vyhledávání informací, či rozvoji povědomí o našem městě.
V lednu jsme také přivítali jednoho nováčka. Pokud se chceš také stát skautem, či skautkou
přijď se podívat na schůzku či si napiš o více informací na arnikajachymov@centrum.cz.
Do oddílu přijímáme děti od druhé třídy. Těšíme se na Tebe!
Další informace o naší činnosti na facebook.com/arnikajachymov, fotografie z akcí pak
na střediskové fotogalerii arnikajachymov.rajce.net
Ivana Barthová, vedoucí
oddílu

prevence

Policie České republiky

SENIOŘI POZOR!
Podvodní „navolávači“ útočí!
Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují své
rodiče či prarodiče tak často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek pocit
osamělosti a také sociální izolaci seniorů. Toho právě následně využívají podvodníci, kteří
spoléhají na seniorovu důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začínající
větou „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ může mít pro osamoceného seniora fatální následky.
Nic netušící a překvapený dědeček nebo babička osloví volajícího jménem svého vnuka či
vnučky. Poté začne nežádoucí konverzace se smyšleným často srdcervoucím příběhem, ve
kterém se potomek dostal do finančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na
kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se pro hotovost nemůže z určitých
důvodů osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého
příbuzného odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené informace ověřil a
v té chvíli mnohdy přichází o veškeré své finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?
• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako Váš rodinný příslušník a Vy si
nejste jisti, že byste ho po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně se
nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten nejstarší“.
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám
měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv
důvodů, abyste je předali kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste svého
rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně. Cizího člověka nikdy nepouštějte do
svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě v podobě telefonního kontaktu
realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají pevnou linku může doma vyzvánět telefon s
následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho
příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si
je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření
kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie
České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil,
vždy to oznamte policistům na tísňovou linku 158.
nprap. Eva Valtová
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Z HISTORIE – Obrázky Jáchymova
Z pera kronikáře Oldřicha Ježka, který obrázkem oživoval své zápisy v kronice města.

