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1. místo – fotosoutěž 2011 – líbí – pan Tomáš Barth

V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•
•

slovo starosty
rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce

CENA

,-

5

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
svůj příspěvek do květnového zpravodaje jsem koncipoval spíše jako pozvání na
celou řadu společensko-kulturních a sportovních akcí, které se na tento měsíc
připravují.
10. května je na pořadu slavnostní otevření naučné Radonové stezky. Svoji účast
přislíbila celá řada hostů v čele s paní Danou Drábovou, předsedkyní Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost. Trasa Radonové stezky je vedena od Mincovny,
kolem dolu Svornost, jámy Josef přes Slovany a kolem Špitálního kostelíka na
Kaštanovou alej, kde nad Radium Palace celá stezka končí. Na její trase je umístěno
9 tabulí s odbornými texty, popisující, mimo jiné, neblahý vliv radonu na lidský
organizmus, způsoby měření či možnosti ozdravných opatření.
Na 15. květen jsou připravovány „Mlýnky,“ což je akce, která je vzhledem ke své
historii velmi dobře známa a není nutné ji blíže popisovat.
Snad bych se i na tomto místě mohl zmínit, že dne 19.5. proběhne zápis do
mateřské školy. Věřím, že požadavkům rodičů bude vyhověno.
28. května proběhnou hned dvě události. V dopoledních hodinách pietní
vzpomínková akce „Jáchymovské peklo,“ kdy si připomeneme neblahé události 50.
let v lágrech jáchymovských dolů a po poledni dojde k zahájení 105. sezóny
Léčebných lázní Jáchymov s názvem „Otevření brány Krušných hor.“
Na 29. května je připravována velmi oblíbená soutěž pro děti s názvem „Cesta
pohádkovým lesem.“
V úterý 31.5. dojde ke slavnostnímu otevření veřejného sportoviště u základní
školy spojené se sportovním dnem dětí mateřské a základní školy. Přijďte podpořit
své ratolesti.
Poslední událostí, na kterou bych chtěl v tomto bloku upozornit, je „Turnaj
dospělých v malé kopané o pohár starosty města,“ který proběhne v sobotu 4.
června. Bližní informace jsou uveřejněny na jiném místě zpravodaje.
Závěrem bych chtěl i touto cestou poděkovat všem, kteří se spolupodílejí na
přípravě výše uvedených akcí a vyzývám Vás, občany Jáchymova, k hojné účasti a
přeji Vám příjemnou zábavu a mnoho hezkých zážitků.
Ing. Bronislav Grulich

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
8. zasedání rady města ze dne 29. března 2011:
• schválila vyřazení majetku v celkové výši 1.045.262,50 Kč na základě zápisu
likvidační komise č. 1/2010 ze dne 28.12.2010
• schválila výsledky inventarizace majetku k 31.12.2010 dle zápisu hlavní
inventarizační komise ze dne 17.1.2011
• schválila ceny za služby a vodné spojené s nájmem hrobového místa a místa
v kolumbáriu s platností od 1. 5. 2011 a ruší tímto usnesení rady města ze dne
7. 1. 2003
• schválila propagaci města na komerční mapě Krušné hory západ za cenu
4.000,- Kč bez DPH na základě žádosti ICK Jáchymov
• schválila Smlouvu o dílo pro vytvoření grafického díla (Velká encyklopedie
měst a obcí ČR) mezi Městem Jáchymov a p. Ladislavem Janouškem, členem
realizačního týmu Encyklopedie měst a obcí a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy. Jedná se o nákup 1 encyklopedie za cenu 1386,- Kč
• uložila OHS vypracovat RK Realika znalecká ocenění na domy čp. 14 a čp.
1033
9. zasedání rady města ze dne 12. dubna 2011:
• schválila návrh MěÚ – OHS na opravu komunikací vysprávkovou směsí a
souhlasí s vystavením objednávky na 100 t vysprávkové směsi. Starostu
pověřuje podpisem smlouvy s Korekt Disp, spol. s r.o.
• schválila návrh MěÚ – OHS na opravu ulice Husova položením asfaltového
koberce v délce 82 m a pověřuje OHS zahájit výběrové řízení
• schválila návrh MěÚ – OHS na opravu ulice Na Slovanech (ke Goldmanovi)
Tato ulice by byla opravena dle návrhu OHS v rámci opravy ulice Husova
(podle nákladů)
• schválila návrh MěÚ – OHS na opravu kanálových vpustí a hrnečků
• schválila jako vítěze výběrového řízení na Opravu vnějšího pláště historické
radnice v Jáchymově – západní část firmu Listav, s.r.o., Na Vyhlídce, Karlovy
Vary za cenu 359 396,- Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
• schválila jako vítěze výběrového řízení na Opravu fasády, výměnu dveří a
výkladců budovy č.p. 270 firmu KV- Pro Ing, s.r.o., Sokolovská 119/54,
Karlovy Vary za cenu 575 731,- Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
• schválila finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami
Jáchymov na rok 2011 ve výši 15.000,- Kč
• schválila spol. Služby Jáchymov, s r.o. splátkový kalendář ve výši 250 tis. Kč
na zakoupení nové vibrační desky event. vibrační žabky a dále k úhradě

opravy Unimogu 1400 s tím, že finanční prostředky budou vráceny nejpozději
do 31.3.2012
• nedoporučila přidělení městského nájemního bytu č. 5, na čísle popisném 4,
v ulici nám. Republiky v Jáchymově paní Růženě Adamčákové a to z důvodu,
že jmenovaná nedodala s přihláškou potřebné doklady k výběrovému řízení na
tento byt
• souhlasila s vyvěšením výběrového řízení na přidělení městského nájemního
bytu č. 5, na čísle popisném 4, v ulici nám. Republiky v Jáchymově
• vzala na vědomí Zprávu o průběhu zpracování projektové dokumentace na
akci „Historická radnice v Jáchymově jako multifunkční společenské
centrum“
10. zasedání rady města ze dne 26. dubna 2011
• schválila firmu Josef Novotný, se sídlem Husova 943, 362 51 Jáchymov, jako
dodavatele opravy izolací domu č.p. 1049 za cenu 233.194,- Kč
• schválila žádost o dotaci na věcné vybavení investiční a neinvestiční povahy
pro zabezpečení akceschopnosti Jednotky SDH Jáchymov pro r. 2011.
• stanovila počet zaměstnanců v ICK Jáchymov na 2,5 pracovníka
Zpracovala: Hynková
Dne 28.4. navštívila horda nebezpečných čarodějnic a černokněžníků lázeňské
hotely v Jáchymově.
Ač všichni členové této bandy působili hrůzostrašně, přesto obdarovali lázeňské
hosty maličkým dárečkem.
Za odměnu je vedení LH Curie pozvalo na malé občerstvení.

UPOZORNĚNÍ
Pravidelná vakcinace psů proti VZTEKLINĚ se uskuteční:
Jáchymov: dne 8. 5. 2011 od 16.00 do 17.00 hodin před radnicí.
Mariánská: dne 8. 5. 2011 v 17.15 hodin na autobusové zastávce.
Suchá: dne 8. 5. 2011 v 17.45 U Pašeráka.
Cena: Vzteklina - 100,- Kč, Kombinace (včetně vztekliny) 300,- Kč.

Ceník nájemného za hrobová místa a ceny za služby spojené s nájmem hrobového
místa a místa v kolumbáriu v Jáchymově
Hřbitov:

JEDNOHROB
DVOJHROB
URNOVÉ MÍSTO =
SKLÍPEK

Hrobové
místo
na 1 rok

Služby
na
1 rok

Poplatek
za
vodné na
1 rok

Celkem CELKEM
na 1
na 10 let
rok

8,- Kč
16,- Kč
4,- Kč

242,- Kč
434,- Kč
236,- Kč

50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

300,- Kč
500,- Kč
290,- Kč

Kolumbárium:
Místo v kolumbáriu:
Vrchní patro na 10 let.................................2.100,- Kč
Střední patro na 10 let................................1.600,- Kč
Spodní patro na 10 let................................1.100,- Kč
Ceník je schválen s platností od 1. 5. 2011

3.000,5.000,2.900,-

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V květnu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:

Květoslava Smatová
Miroslava Krňávková
Dietmar Czech
Jiří Nedbálek
Eliška Šándorová
František Hovorka
Kateřina Lorenzová
Miroslav Rudolf

Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Kamila Mayerová
Karolína Korolová
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

VZPOMÍNÁME

Dne 17.5. 2011
by se můj manžel, super táta a skvělý kamarád
pan Miloš Šikýř
dožil 50 let.
Děkuji všem za tichou vzpomínku za celou
rodinu
manželka Marcela.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Jáchymově je otevřena:
v pondělí
v úterý
ve čtvrtek

10 – 12

13 – 18
13 – 16
13 – 18

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info

Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304 Tel.: 353 811 379
Počet výtisků 400 ks. Tisk a grafika: Turistické informační centrum Jáchymov.
Redakční rada: L. Kulhavá, M. Fučíková, T. Barth, P. Javůrková, A. Plačková, L. Šafránková.

PROHLÍDKA KOSTELA SV. JÁCHYMA
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér a
několik renesančních pamětihodností, které se dochovaly
po požáru v r. 1873.
Po požáru v roce 1876 vysvětil kostel arcibiskup pražský
kardinál Schwarzenberg.
Novogotickou stavbu navrhl architekt Josef Mocker.
Roku 1992 byly instalovány nové zvony a vysvěceny
světícím biskupem pražským F. V. Lobkoviczem.
Prohlídky se uskuteční: 12. 5. a 26. 5. 2011.
český výklad v 16.00 hodin
německý výklad v 15.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin a
v neděli od 10.00 hodin.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKU

Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený
v letech 1516 - 1520 nebyl jako jediná budova
zničen rozsáhlým požárem na konci 19. století.
Zaujme vysokou sedlovou střechou krytou
šindelem ze 16. století a vzácným oltářem z dílny
Lucase Cranacha.
Od května 2011 pro zájemce město Jáchymov připravilo pravidelné prohlídky
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov
Prohlídky se konají v úterý 3., 17., 24., 31.5. 2011
ve čtvrtek 5., 12., 19., 26.5. 2011
od 14.00 do 16.00 hodin
Vstupné: dospělí 50,- Kč

děti a studenti 30,-Kč

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
Muzeum Královská mincovna Jáchymov
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov tel.: 736 754 831
e-mail: mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno: květen – září út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
Stálá expozice: dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické
nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století, velkoplošný pohyblivý
model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské
školy ze 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 ze života
lidí v Krušnohoří, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při
jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského
radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace.
Vstupné do stálé expozice: dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč
Pozvánka:
JÁCHYMOVSKÉ DEMOLICE
Rozšíření stálé expozice. Muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v
Lokti zpracovalo nový materiál o neslavných demolicích v Jáchymově. Stálá
expozice je rozšířena o pět nových panelů: I. Degradace urbanistické struktury
města, II. Demolice do 70. let 20. století, III. Demolice od 80. let 20. století IV.
Demolice časově nezařaditelné, V. Zhodnocení odstraněných objektů.

28. 5. 2011, 17.00 hod.
Přednáška: Lubomír Zeman – Hrázděný dům v Krušnohoří
Přednáška historika architektury, doprovodná akce výstavy Lidové umění západních
Čech. Vstupné 30,- Kč.
Připravujeme: Jáchymovské mincování IV - Červenec

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ DUBEN 2011

1. 5. neděle ve 14.00

5. patro Ak. Běhounek

vstup volný

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SLUNEČNÍ KAVÁRNY
taneční odpoledne, míchané koktejly, káva, grilování za příznivé ceny,
doprovodný program.

3. 5. úterý v 15.30

Curie – kavárna

vstup Kč 30,-

SWINGOVÉ ODPOLEDNE S PEPR TRIEM
5. 5. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 120,-

OPERETA, MUZIKÁL, FILM
Slavné operetní a muzikálové melodie
a písně ze známých filmů zpívají Štěpánka Heřmánková - soprán,
Vladimír Jelen -baryton. Spoluúčinkuje Miroslav Laštovka – trubka, trumpetista
Státní opery Praha. Klavírní doprovod: Zoltán Liška

6.5. pátek v 19.30

kostel sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

AVE MARIA
varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a trubkou.
Účinkují přední čeští umělci mladé generace. Michaela Káčerková – varhany,
Libuše Myřátská – zpěv, Adam Richter, sólista Státní opery Praha – trubka.
Transfer do kostela a zpět zajištěn a je v ceně vstupenky.

8.5. neděle v 10.00

Radium Palace

vstup volný

HOUSLOVÉ MATINÉ
housle sólo Dominika Chrastilová, studentka
Pražské konzervatoře. Klavírní doprovod prof. Jana Hrdličková
Program: J. S. Bach: Partita Nr.3, E dur, H. Wienaiwski: Konzert č.2, d moll

10.5. úterý v 19.30

Kulturní dům

vstup Kč 50,-

DÍVČÍ VÁLK A
Divadelní představení ochotnického spolku z Ostrova

11.5. středa v 19.00

Ak. Běhounek

vstup Kč 60,-

TANEČNÍ VEČER S DĚTSKOU MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Připravila modelingová agentura Fantasy model a Harmonie pod vedením
Aleny Linhartové. K tanci hraje Jan Zumr.
12.5. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 180,-

KONCERT LEGENDÁRNÍCH LINHA SINGERS,
kteří přednesou skladby klasické hudby, kdy náročné party hudebních nástrojů
zpívají zpěváci. Ve druhé části koncertu pak zazní lidové písně evropských národů.
14.5. sobota v 19.30

Radium Palace – terasa

vstup volný

JARNÍ VEČER NA TERASE S PROGRAMEM
Disco Oldies Davida Keilhauera, Travestie show /Duo Show Girls/.
Grilované klobásy a pivo za příznivé ceny
17.5. úterý v 15.30 Curie kavárna

vstup Kč 40,-

KONCERT COUNTRY SKUPINY TULÁCI
17.5. úterý v 19.30

Ak. Běhounek

vstup Kč 120,-

OPERETNÍ REVUE
s mladou nadanou sopranistkou Noemou Hoststettler a tenoristou Jiřím Korečkem.
Klavírní doprovod: Daniel Štulpa
19.5. čtvrtek v 19.30

Radium Palace – bar

vstup Kč 80,-

CLARINET SOCIETY
z Teplic hraje slavné swingové evergreeny

20.5. pátek v 19.30

kostel sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

VARHANNÍ KONCERT S HOUSLEMI A SOPRÁNEM
Program: The Best of Classic – slavné houslové skladby a árie mistrů baroka a
klasicismu zazní v podání předních českých umělců,
sólisty Státní opery Praha – houslisty Filipa Himmera,
varhanice Michaely Káčerkové a sopranistky Hany Krejčové

24.5. úterý v 15.30

Curie – kavárna

vstup Kč 30,-

TANEČNÍ ODPOLEDNE S UKÁZKOU MÍCHANÝCH NÁPOJŮ
K tanci a poslechu hraje harmonikové duo manželů Homolkových.

26.5. čtvrtek v 19.30

Ak. Běhounek

vstup Kč 100,-

KONCERT MLADÝCH RUSKÝCH UMĚLCŮ
Dmitri Kalinin – balalajka. Vítěz mnoha všeruských a mezinárodních soutěží,
koncertoval např. v „Bolšom Teatre“ nebo v „Santory Hall“ v Tokiu
Filipp Subbotin – klavír. Talentovaný klavírista, který studoval v Praze u
legendárního českého klavíristy Ivana Moravce. Oba umělci jsou absolventi
Hudební akademie Gněsinových v Moskvě. Program: J. P. Rameau L. C. Daquin,
F. Kreisler,H.Vieuxtemps,G. Gershwin a ruské lidové písně
27.5- 29.5. OTEVŘENÍ BRÁNY KRUŠNÝCH HOR

31.5. úterý v 19.30

Ak. Běhounek

vstup Kč 60,-

Divadelní představení PANÍ COLUMBOVÁ ZASAHUJE v podání Divadelního
spolku v Ostrově. V ceně programu je nápoj zdarma!

SPORTOVNÍ PROGRAM
OD 1. 5. – 31. 5. 2011
Každé úterý a čtvrtek v 15.00, 16.00 a v 17.00 hodin
AQUAFITNESS v Aquacentru Agricola
Cvičení ve vodě pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou kondici a zpevnit postavu
Vstup: 100,- Kč - 1 Lekce

Sobota a neděle 1., 7., 15., 21. 5. ve 14.30 hodin
JÓGA v tělocvičně LH Běhounek , suterén - 2,
přijďte si vyzkoušet jógu, cvičení pro tělo i mysl, cvičitelka Jana Čekanová.
Vstup: 50,- Kč

Sobota a neděle 8., 14., 22. 5. ve 14.30 hod.
TANEČNÍ KURZ – ZUMBA
ve společenském sále LH Běhounek.
Zumba v sobě spojuje několik tanečních a hudebních stylů, převážně latinsko –
amerických. Kombinace rytmů je možné měnit podle potřeby. Tančit a bavit se, to je
účelem Zumby. Cvičitelka Ludmila Tyrková . Vezměte s sebou pohodlné tenisky,
oblečení a něco k pití.
Vstup: 50,- Kč

Každé úterý od 18.00 hod.
TANEČNÍ KURZ – ZUMBA
v tělocvičně v lázeňském centru Agricola.
Cvičitelka Lída Tyrková.
Rezervace předem na recepci Agricola na tel.: 353 – 836 000.
Vstup: 50,- Kč

Pátek 6. a 19. 5. v 17.00 hod.
KALANETIKA
v tělocvičně LH Běhounek, suterén -2. Cvičení ke tvarování a zpevnění postavy.
Sraz v tělocvičně v suterénu -2.
Vstup: 50,- Kč,

Pátek 13. 5. v 17.00 hod.
KURZ - BŘIŠNÍ TANCE
ve společenském sále LH Běhounek. Tanec a cvičení pro pobavení. Vezměte s sebou
pohodlné oblečení, lehkou obuv a pití. Cvičitelka Jana Čekanová.
Vstup: 50,- Kč

Každé pondělí od 16.30 hod.
PILATES
intenzivní cvičení pro všechny, doporučujeme také jako pokračování rehabilitační
léčby. Cvičitelka Dana Vraná, odborná instruktorka pohybové metody Pilates.
Rezervace předem na recepci Agricola na tel. 353 – 836 000.
Vstup: 60,- Kč

FITNESS v lázeňském centru Agricola
Pondělí a pátek od 10 – 20 hod.
Úterý, čtvrtek a sobota od 14 – 20 hod.
Středa od 10 – 14.30 hod.
Vstup: 60,- Kč/hod.

CVIČENÍ JSOU PŘIZPŮSOBENA ZDRAVOTNÍMU STAVU ÚČASTNÍKŮ.
Rezervace ve všech knihovnách LH nutná, rezervace přímo v recepci LD Agricola,
nebo v recepcích ostatních LH. Změna programu vyhrazena.

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV DUBEN 2011
TÉMA: ROZMANITOST LÁSKY
FILMOVÝ KLUB
4.5. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
JÁ TAKY

španělské drama, titulky, přístupné od 12 let, délka 103 min.
Daniel je prvním Evropanem s Downovým syndromem, který vystudoval univerzitu.
Začíná pracovat v sociálních službách v Seville, kde se seznamuje s
volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou. Brzy se spřátelí, čímž k sobě přitáhnou
pozornost svých kolegů i rodin. Jejich vztah se ještě zkomplikuje, když se Daniel do
Laury zamiluje. Ve „svých“ světech jsou oba vyděděnci a společně najdou lásku a
přátelství, jaké předtím nikdy nepoznali.
hrají: Lola Dueňas, Pablo Pineda, Isabel García Lorca aj.
vstupné: 70,- Kč, členové F.K.: 60,- Kč

7.5. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
SEDMÉ NEBE

německý romantický film, titulky, přístupné od 12 let, délka 98 min.
Inge jde vrátit opravené kalhoty svému zákazníkovi Karlovi. Při předání ale dojde k
náhlému vzplanutí a sexu. Inge žije s manželem Wernerem, zpočátku se proto vztahu
s Karlem brání, ovšem vzájemná (nejen sexuální) přitažlivost je silnější. Láska přece
kvete v každém věku, i v tom důchodovém, v němž jsou hrdinové filmu.
hrají: Steffi Kühnert, Horst Rehberg aj.
vstupné: 70,- Kč

11.5. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
RANGO

rodinný animovaný film USA, dabovaný, délka 107 min.
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích,
obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo,
snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou
ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná hladový jestřáb. A
aby napětí nebylo málo, jeho další kroky vedou do města jménem Prach, v němž visí
obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně si chameleón vymyslí jméno
Rango a pár hrdinských historek, čehož vzápětí lituje.
vstupné: 70,- Kč

14.5. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
3 DNY KE SVOBODĚ

romantické krimi USA, titulky, přístupné od 12 let, délka 122 min.
Život se zdá být pro Johna Brennana perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena Lara
zatčena kvůli vraždě, kterou údajně nespáchala. Tři roky, než padne rozsudek, se
John snaží udržet rodinu pohromadě, vychovává jejich syna Luka a učí na
univerzitě. Mezitím usilovně pátrá po každém dostupném důkazu, aby dokázal, že je
jeho žena nevinná. Po zamítnutí posledního odvolání začne mít Lara sebevražedné
sklony a John se rozhodne pro jediné možné řešení: pomoci své ženě uprchnout z
vězení.
hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy aj.
vstupné: 70,- Kč

FILMOVÝ KLUB
18.5. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
CARMEN

film od španěl. režiséra Carlose Saury, titulky, přístupné od 12 let, délka 102 min.
Po filmu F. García Lorca : Krvavá svatba (1981) se španělský režisér Carlos Saura
znovu navrací do světa baletu a ke spolupráci s výraznou osobností choreografa a
tanečníka Antonia Gadese. Tentokrát však do dramatu lásky, žárlivosti a smrti
ohnivé španělské cikánky Carmen, které Gades právě studuje se svým souborem,
vkládá Saura ve filmu ještě další tematickou rovinu: vlastní filmový děj, vztahující se
k soukromé sféře tanečních interpretů. Souběžně s rodícím se tvarem představení
vzniká i milostný vztah Gadese k mladé představitelce Carmen.
hrají: Laura del Sol, Cristina Hoyos aj.
vstupné: 70,- Kč, členové F.K.: 60,- Kč

21.5. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
NEVINNOST

české drama, přístupné od 12 let, délka 98 min.
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a
všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař,
milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil
dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko,
zvlášť, když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou.
Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí
znamenat vítězství.
hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar aj.
vstupné: 70,- Kč

25.5. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
SPRÁVCI OSUDU

romantické sci-fi USA, titulky, přístupné od 12 let, délka 106 min.
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to všechno úplně jinak? Co když naše
kroky řídí někdo, kdo s námi má konkrétní plány? A co se stane, když mu je, byť
nevědomky, překazíme? Ambiciózní thriller Správci osudu podle povídky Philipa K.
Dicka naznačuje, že svět může být místem, kde pro náhodu není místo a s osudy lidí si
pohrávají pánové v klobouku.
hrají: Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp aj.
vstupné: 70,- Kč

28.5. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
SINGLE MAN

drama USA, titulky, přístupné od 12 let, délka 101 min.
Profesor George Falconer je vyschlou řekou. Po smrti svého dlouholetého partnera
nemůže přijít životu na chuť. Nezvedá telefony, zůstává v kontaktu pouze s jedinou
kamarádkou a svět se pro něj stal jen nepříjemnou rutinou. Každý den začíná s
jedním cílem: nějak jej protrpět do dalšího. Dnešní den ale bude jiný. Všechno to
skončí a nebo znovu ucítí smysl a chuť do života. Single Man režiséra Toma Forda,
původně módního návrháře, je příběhem o lásce a osamění, zdánlivě bezejmenných
okamžicích a záblescích smyslu života.
hrají: Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode aj.
vstupné: 70,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY V POKLADNĚ KINA,
KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ,
č. tel. 353 831 696

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
O víkendu 8.- 9.4.2011 jsme v Jáchymově uspořádali již 4. ročník soutěže „O poklad
Štěpána Šlika“, který je zaměřen na historii a současnost Jáchymova a je určen
všem zájemcům z řad skautů. Přivítali jsme bezmála 40 soutěžících v 9 soutěžních
družinách z 5 měst převážně z Karlovarského kraje. Na prvním místě se umístila
družina Tsunami z Liberce, společné druhé - třetí místo obsadila družina Lišek
z Karlových Varů a domácí družina Vyder s krycím názvem Tučňáci.
Na soutěžící čekalo opět 10 stanovišť rozmístěných po celém Jáchymově, na kterých
plnili různé úkoly a především mohli odpovídat na otázky o historii a současnosti
Jáchymova. Těch bylo celkem 27 a byly bodově rozděleny do 3 skupin podle
obtížnosti. Po ukončení závodu a přestávce na oběd následovala druhá část hry, ve
které družiny dostávaly podle počtu získaných bodů tajnou zprávu, ze které po

vyluštění měli přijít na to, kde se ukrývá poklad Štěpána Šlika. Zvolit obtížnost
šifrování zprávy, stejně jako soutěžních otázek, není úplně snadné. Letos se tohoto
nelehkého úkolu opět zhostila Lama, takže se šifrou nebyly žádné větší potíže - nikdo
vyloženě „nekufroval“, a tak celkové umístění v podstatě odpovídalo počtu
získaných bodů v prvním kole.
Počasí nám opět přálo, i když místy mrazivý vítr dával znát, jaké roční období podle
kalendáře stále máme. Podle ohlasů soutěžících se ale celá hra opět líbila a to je
podstatné.
Velký dík patří všem organizátorům akce, především z řad střediska Arnika, kteří
přípravou a organizací akce strávili desítky hodin času. Dále všem soutěžícím za
dodržování pravidel hry a rozhodčím, kteří ochotně stáli (a v některých případech i
mrzli) na stanovištích. Také bych chtěl poděkovat Miladě a Samovi Palánovým za
vytvoření ideálních podmínek pro ubytování účastníků a organizaci závodu.
O Velikonocích se vypravili starší skauti - roveři na velmi zajímavou výpravu. Jen
s nejnutnějším vybavením se vydali do lesa změřit své síly s jarní přírodou.
V blízkosti Jáchymova, ovšem v končinách, kam mnoho lidí nezavítá, se učili
rozdělávat oheň netradičními způsoby, poznávat jedlé rostliny, které lze využít při
táboření, hledat zdroje pitné vody, práci s nožem, stavbu nouzového přístřešku i
orientaci v terénu. Došlo i na koulovačku se zbytky sněhu. Počasí bylo přímo ideální
a vyzkoušeli jsme si spoustu nových věcí.
Ve středu 11.5.2011 se opět budeme účastnit realizace sbírky Českého dne proti
rakovině (15. Květinového dne) v Jáchymově. V minulých letech se nám vždy
podařilo vybrat kolem 5.000,- Kč. Budeme letos také tak úspěšní? To záleží i na vás!
Kontaktní informace, fotografie z akcí a nekrácené verze článků najdete na našich
pravidelně aktualizovaných WEBových stránkách http://arnikajachymov.unas.cz
Tomáš Barth, vůdce střediska

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Recitační soutěž Šlikův memoriál
Poslední březnový den patřil již tradiční
Všechny přítomné přivítal samotný hrabě
Boudníka. V porotě zasedly paní učitelky
Líkařová. Všem účinkujícím žákům patří
odměnu. Děkujeme vedoucí knihovny paní
knih.
A zde jsou výsledky:

recitační soutěži ,,Šlikův memoriál“.
Šlik v podání žáka 9. třídy Tomáše
1.stupně, body zapisovala p.učitelka
pochvala, ti nejlepší obdrželi knižní
Paškové za zakoupení velmi pěkných

1. třída – 1. Liduška Nováková
2. Kačka Albrechtová
3. David Petro
2. – 3. třída – 1. Věra Hejná
2. Dominik Kostka
3. Štěpánka Nováková
4. – 5. třída – 1. Bára Dvořáková
2. Vojtěch Laitl
3. Lucie Kunová
2. stupeň – 1. Renata Chymčáková
2. David Gala
Uveřejňujeme báseň Báry Dvořákové, která vytvořila tyto verše sama:
Jarní
Na každé jarní zahrádce,
rozkvétá krásný květ.
Tráva se začíná zelenat,
mění se celý svět.
Všude se líhnou mláďátka,
kůzlátka,koťátka, housátka,
začíná jarní pohádka.
U vody rozkvetly kočičky,
všude zní jarní písničky.
Děvčata barví vajíčka,
co snesla bílá slepička.
U cesty stromy kvetou,
chlapci si pomlázky pletou.
Louky a stráně jsou samý květ,
s jarem mě baví celý svět.
Za ZŠ Ladislava Kulhavá

Velikonoční tradice
Již podruhé jsme žákům naší školy připomněli lidové tradice, tentokrát měli možnost
zhlédnout zdobení kraslic, perníků, pletení pomlázky a výrobu papírových ozdob.
S jakou chutí se děti zapojily, posuďte sami…Nabízíme několik fotografií.
Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat paní Jiřině Pospíšilové, bývalé pracovnici Městské
knihovny, za mnohaletou spolupráci s naší školou. Vždy pro žáky připravovala velmi
pěkné besedy, soutěže a kvizy. Mnoho dětí si tak našlo cestu do knihovny a jsou i
nadále pilnými čtenáři. Rovněž její zásluhou dostávali žáci knižní odměny na
recitační soutěži Šlikův memoriál.
Přejeme jí při odchodu do důchodu pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním životě.
Kolektiv pedagogů ZŠ Jáchymov

17. dubna 2011 – Velikonoční jarmark
Paní učitelky z MŠ Na Slovanech v Jáchymově si s dětmi pro všechny, kteří se sešli
na Květnou neděli v bývalé restauraci Radničního sklípku, připravily vystoupení dětí
na velikonoční téma. Přišli beránci, slepičky, kohoutek a nechyběla ani pomlázka a
vajíčka.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
V měsíci dubnu se jednotka SDH zúčastnila třídenního školení a prověřovacího
cvičení na Eduardu spolu s jednotkou Boží Dar. Procvičovala se dýchací technika,
vyprošťování zraněné osoby a druhy požárních útoků. Strojníci se procvičovali
v technice a obsluze stříkaček. Řidiči absolvovali pravidelné školení v autoškole u
pana Oslíka. Členové jednotky se schází pravidelně každou neděli od 17.00 hodin
v požární zbrojnici a pracují na údržbě techniky a hasičárny. Jednotku pro letošní
rok tvoří šestnáct členů z toho šest žen.
Soutěžní družstva dorostenek, žen a mužů se již začala pilně připravovat na závody
také venku. Jsou stejně jako dětská družstva zapojena do Karlovarské krajské ligy.
Patnáctého dubna se zúčastnili prvních venkovních závodů v Chodově a začátek
byl úspěšný. Dorostenky obsadily čtvrté místo, ženy páté místo, se ztrátou na třetí
místo několika desetin vteřin a muži skončili na pátém místě. V jednotlivcích
obsadila děvčata přední místa. Dominika Galová se umístila na prvním místě,
Karolína Havlíčková obsadila místo třetí, Kristýna Rožová místo páté a Věruška
Lišková místo deváté. Čtyři děvčata v první desítce to je opravdu na začátek úspěch.
V sobotu před velikonocemi se všechna tři družstva zúčastnila soutěže „O
velikonoční vejce“ v Útvině. Opět zde bylo hojné množství závodníků. Dorostenky
obsadily druhé místo, ženy místo sedmé a muži ve své kategorii po malém kolapsu na
proudu a v novém složení, skončili předposlední-jedenáctí. No co - je to sport a tam
je vždy potřeba i trochu štěstíčka.
Členové SDH pokračují v pálení klestí, tentokráte v okolí „Jezírka“ a připravili pro
občany spolu s kulturní komisí další ročník Pálení čarodějnic. Oddíl mladých hasičů
se také zapojil do nového ročníku Karlovarské krajské ligy a má za sebou první
závody v Chodově. Závodů se zúčastnila přípravka a starší kategorie. Přípravka
obsadila první místo. Starší žáci obsadili ve štafetě CTIF čtvrté místo, v požárním
útoku třetí místo a celkově obsadili také třetí místo.
Anna Plačková

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO

A) Jáchymovské poznámky:

Jáchymovská utrpení a vykoupení

Každý rok v květnu probíhá v Jáchymově pietní akt „Jáchymovské peklo“ jako
vzpomínka na utrpení vězňů, ale také slavnostní zahájení lázeňské sezóny.
Jáchymov provází utrpení již od zrodu města, kdy hrabě Šlik sebral regiment
z jáchymovských horníků a odtáhl do války. A hornické povstání a bouře krátce po
uznání Jáchymova svobodným královským městem také o něčem vypovídají.
Následovaly další války a katastrofy. Za třicetileté války město vydrancovala nejprve
císařská vojska, později Švédové. Nebo požáry. Trpěli lidé, trpělo město. Ale město
se také bohatě vykoupilo, nejen stříbrem a ražbou tolarů, ale obrovským množstvím
uměleckých i literárních děl, hanštajnů a medailí, památek, vyspělou architekturou
renesančních měšťanských domů.
V současné době se připomínají hlavně padesátá léta minulého století a trochu se
zapomíná na jiné (nebo začátky) jáchymovského utrpení. Když v roce 1938 byla
objevena možnost štěpení uranu, při kterém se uvolňuje ohromné množství energie,
byly jáchymovské doly na uran obsazeny německou armádou. Po narukování
horníků na frontu začali v dolech pracovat francouzští zajatci a vznikly zajatecké
tábory. Protože Německo podepsalo mezinárodní konvenci, podařilo se
Mezinárodnímu červenému kříži tyto zajatce z podmínek „životu nebezpečné práce a
nelidského zacházení“ (citát MČK) vyreklamovat. Německo je nahradilo sovětskými
válečnými zajatci, kteří tuto ochranu neměli. V rámci celosvětového utrpení lidí za
druhé světové války je toto jáchymovské utrpení jen kapka v moři. Ale kapka se
začala zvětšovat. Po shození atomové bomby v roce 1945 obsadilo jáchymovské doly
komando Rudé armády. Když zde začala těžba pro SSSR, první pracovní síly dodal
SSSR – německé válečné zajatce. Zajatecké tábory zde byly připravené. Pamětníci
ještě pamatují, jak pochodovali mezi Svorností a Bratrstvím pod dozorem sovětských
vojáků. Avšak zajatce nebylo možné držet věčně a tak po roce 1948 československá
vláda začala dodávat nový druh pracovní síly – politické vězně a trestance, současně
probíhal nábor pro civilní zaměstnance. Základ lágrů v Jáchymově byl již postaven,
v Příbrami, v Horním Slavkově se teprve musely postavit. To vše bylo v napjaté
mezinárodní situaci, kdy se očekávalo, že třetí světová válka může vypuknout každým
okamžikem. V USA a Kanadě vypukla největší prospektorská honba za kovem –
uranem v dějinách lidstva. (Je zajímavé sledovat podmínky vykolíkování claimu pro
hledání a těžbu uranu). Ale zpět k nám. Podmínky těžby uranu v Československu a v
NDR v té době jsou naprosto neomluvitelné a nelze je ničím ospravedlnit, ani
napjatou mezinárodní situací.

Tak dostalo město Jáchymov trochu neoprávněně nálepku jako symbol lidského
utrpení a zapomíná se, že se také z této špatné pověsti úspěšně vykupuje. Již staří
horníci poznali, že když si koupou ruce v důlní (radonové) vodě, zmírňují se jim po
těžké práci s mlátkem a želízkem bolesti kloubů. A jen se zeptejte těch tisíců
lázeňských hostů / pacientů, kterým se zmírnily nebo dokonce zmizely bolesti, kteří
se opět mohou pohybovat. Nedají na Jáchymov dopustit! A tak si uvědomíme
souvislosti, půjdeme uctít památku obětí zvůle, ale též oslavit úspěchy
jáchymovských lázní při zahájení již stopáté lázeňské sezóny.
Jaroslav Ochec

B) Téma měsíce:

Lázeňství.

Píše se rok 1906.
Hornické a hutnické listy přinášejí v čísle 5 tohoto roku zprávu o zjišťování
radioaktivity jáchymovských rud. Radioaktivitu zkoumali Josef Štěp a F. Beck jak
v dolech na čerstvě vydobytých kusech, tak na kusech, jež byly před tím osvětleny
sluncem. Stínítko ze sirníku vápenatého položené na kus uranové rudy, aniž by byl
týž kus dennímu světlu neb světlu kahance hornického vydán, počalo za několik
minut zřetelně zářit, ano i scintillaci (jiskření) bylo lze pozorovati. Kusy rudy,
položené v dole na fotografickou desku, zabalenou v dobrý, pevný, obyčejnému
světlu neproniknutelný papír, ukázaly zřejmé zčernání desky. Nebylo při tom rozdílu
v účinku, byla-li ruda před tím osvětlena po delší dobu denním světlem, neb byla
čerstvě vydobyta a nijak osvětlena. Ano, i kusy, které daleko přes sto let ležely ve
sbírkách, nejevily úbytku působivosti, a byly-li vloženy mezi fotografickou desku a
rudu olověné figurky, objevily se po vyvolání na desce stínové obrazy figurek.
V domě pekaře Josefa Kühna na tehdejší Šlikově třídě vznikly první dvě provizorní
kabiny radioaktivních lázní. Radioaktivní vodu sem pěšky donášel z Wernerova dolu
ve 40litrových putnách nosič radioaktivní vody - horník Josef Prennig zvaný
Donnerkheil.
Počet pacientů, který absolvoval v tomto roce léčbu radioaktivní vodou, dosáhl
čísla 30.
Píše se rok 1907.
Počet pacientů, který absolvoval v tomto roce léčbu radioaktivní vodou, dosáhl čísla
58. Jedna radioaktivní lázeň stála 3 rakouské koruny bez lékařova honoráře, což
představovalo dva velmi dobré obědy.
V Jáchymově byla zřízena při státní továrně na výrobu uranu laboratoř k výrobě
radia, ve které zpracují se nyní hojně se tam hromadivší odpadky z výroby urania. Je
také zahájena příprava k zřízení lázeňského a léčebného ústavu s radioaktivní
vodou, čerpanou v dolech. Do Jáchymova přicházejí již nyní četní nemocní, kteří
používají těchto koupelí v prozatímních lázních.
Po zřízení nového ministerstva veřejných prací ve Vídni, jemuž podléhaly i
jáchymovské doly, se rozhodlo o generální reorganizaci jímání radioaktivních vod
pro lázeňské potřeby. Urychleně byly postaveny další čtyři provizorní kabiny
radioaktivních lázní, a to jižně od radiové laboratoře c. k. uranové továrny. Vedením

lékařských procedur byl zde pověřen báňský lékař doktor Adolf Langhans. Na rozkaz
zmíněného ministerstva se přikročilo ke stavbě vodovodu radioaktivní vody
z Danielovy štoly ve Wernerově dole 4325 metrů dlouhým potrubím, které bylo
sestaveno ze čtyřmetrových Mannesmannových rour obalených jutou. Za extrémně
těžkých podmínek v období jarního tání splnili horníci pod vedením vrchního
horního správce Štěpa úkol – položení vodovodu – za necelý měsíc. Slavnostní
uvedení do provozu proběhlo dne 29. dubna 1907.
Počet pacientů, který absolvoval v tomto roce lázeňskou léčbu v radioaktivních
lázních Jáchymov, dosáhl čísla 228.
Koncem června roku 1912 je dokončena stavba hotelu Radium Kurhaus, později
Radium Palace Hotel. V tomto roce absolvovalo lázeňskou léčbu v radioaktivních
lázních Jáchymov 1898 pacientů. Jeho pohostinnosti využívala především zámožná
klientela a první sezóny po otevření slibovaly, že návratnost vložených investic bude
otázkou několika nejbližších let. Činili se rovněž místní podnikatelé, kteří poblíž
postavili řadu soukromých penzionů. Také město počítalo se zvýšeným lázeňským a
turistickým ruchem. Vznikají prodejní kiosky, lázeňský park a další. Škrt přes
všechny propočty udělala světová válka. Mnohé penziony se proměnily v lazarety.
Po válce se vedlo lázním nevalně. Až v roce 1929 proměnil hoteliér J. Urban
Radium Kurhaus na Radium Palace, byl upraven prostor před budovou, byla
zbudovaná terasa s kolonádou a balustrádami, zmodernizovány provozní prostory,
v podzemí zřízen bar a poblíž hotelu lesní kavárna s tenisovým kurtem. Lázně
poskytovaly koupele, radiové obklady, ozáření i zvláštní injekce. Ceny koupelí,
kterých bývalo během pobytu 19 až 25, byly odstupňované podle vybavení kabin.
Mimo sezónu, to znamená od listopadu do května, byly ceny pobytu i procedur až o
20% nižší.
Dnes
Využívání termální radonové vody při koupelích v počtu 18 až 24, aplikovaných 6x
v týdnu po dobu 20 minut o průměrné teplotě 36°C, je základem léčebného postupu
až do dneška. Vývoj medicíny poznamenal vývoj jáchymovské terapie. Léčebný
postup, který byl vázán pouze na využití přírodního léčebného prostředku, využívá ke
komplexní péči o pacienta dalších možností. Vedle fyzioterapie to jsou nejrůznější
aplikace zdrojů tepla, mechanoterapie, fototerapie, magnetoterapie. Nedílnou
součástí léčebných postupů se staly všechny formy vodoléčby. Tradiční forma
jáchymovské brachyterapie sahá do období před 1. světovou válkou. Ve 2. desetiletí
20. století byla v Jáchymově léčena závažná onemocnění, především stavy po
operacích nádorů, nádorová onemocnění kůže a krvetvorby a tuberkuloza kůže. Dále
onemocnění pohybového aparátu, onemocnění kloubů a páteře, stavy po úrazech,
nemoci periferního nervového systému nebo onemocnění zánětlivé – např. choroba
Bechtěrevova.
Moderní lázeňské léčebné postupy, kombinované s výrazným účinkem mimořádného
radioaktivního zdroje, přinášejí pacientům úlevu od bolesti, stabilizují celkový stav
chronicky nemocných. K tomu jsou využívány všechny aktivní terapeutické metody
cíleného pohybového tréninku.
Miroslava Machaňová

Použitá literatura:
Kronika horního města Jáchymova (Josef Suldovský, Vladimír Horák)
Jáchymov město stříbra, rádia a léčivé vody
C)

Sdělení:

Z činnosti společnosti HHJ v poslední době: Delegace společnosti HHJ byla
pozvána na významné jednání Svazu hornických a hutnických spolků Saska, kde
předala i pozdravy vedení města a muzeí. Byly navázány kontakty se Sdružením
hornických a hutnických spolků ČR. Prohlubuje se spolupráce s lázněmi.
Příští schůzka bude ve středu dne 18. května 2011 v 17 hodin. Místo konání:
Dům s pečovatelskou službou v Jáchymově. Na této schůzce by se opět měli
představit „Malí horníčci“ ze školy MCS Jáchymov, tentokrát s generálkou
vystoupení připravovaného pro zahájení lázeňské sezóny.

FOTOSOUTĚŽ
Nejlepší fotografie za měsíc duben 2011:
1. místo – pan Tomáš Barth

Fotosoutěž 2011 – nelíbí – pan Tomáš Barth

TJ JÁCHYMOV - FOTBAL
Dosavadní výsledky: 1.A třída mužů
27.3.11
S.Bečov - TJ Jáchymov
1:1
(1:0)
Vyrovnávací branku Jáchymova vsítil deset minut před koncem Hekel.
02.4.11
S.H.Slavkov - TJ Jáchymov
4:0
(1:0)
Hosté z Jáchymova vydrželi tempo s favoritem tohoto duelu pouze v první půli.
10.4.11
TJ Jáchymov - S.Žlutice
1:7
(0:3)
Nečekaná porážka se zrodila na jáchymovském hřišti po katastrofálním výkonu
domácích. Čestný úspěch Jáchymova zaznamenal Chrenák.
16.4.11
SK D.Rychnov - TJ Jáchymov 6:0
/2:0)
Horalé z Jáchymova hráli s domácími vyrovnanou partii pouze do 25. minuty, kdy
inkasovali první branku.
Dosavadní výsledky: IV. třída mužů
02.4.11
TJ Jáchymov "B" - TJ Valeč
7:1
(5:0)
Na jáchymovském hřišti si otevřel brankostroj Phung Quang Duc, který zatížil konto
hostů čtyřmi góly, další přidali Micanka, Mrázek a Hron.
10.4.11
TJ Údrč - TJ Jáchymov "B"
1:2
(1:2)
Poločasový výsledek byl zároveň i konečný. Hosté z Jáchymova rozhodli o svém
vítězství na horké půdě brankami Kuru a Günthera.
Dosavadní výsledky: okresní přebor žáků
10.4.11
S.Pernink - TJ Jáchymov
1:5
(0:2)
Jasná výhra mladých jáchymováků, za které skórovali po jednom gólu Chaloupek,
Ryšánek, Kohout, Vančura a Homola.
16.4.11
TJ Jáchymov - S.Bochov
2:2
(1:0)
V první půli mohli domácí klidně vyhrávat pětigólovým rozdílem, ale své vyložené
šance promarnili. Ve druhé půli už domácí vedli dvoubrankovým rozdílem a nikdo
nepochyboval o třech bodech. Bochovským ale stačilo pět minut v závěru utkání k
tomu, aby jejich nejlepší střelec vsítil dvě branky a srovnal skóre na konečnou
plichtu. Za Jáchymov se trefili Chaloupek a Vančura.
Všechny výsledky, články si můžete vyhledat na webových stránkách:
www.fotbaljachymov.webnode.cz
za oddíl kopané Rudolf Hellmich

TJ JÁCHYMOV - KUŽELKY
V sobotu 9. dubna 2011 skončily všechny kuželkářské soutěže družstev ročníku
2010 - 2011. Družstva kuželkářského oddílu TJ Jáchymov si nevedla ve svých
soutěžích nijak špatně. Naopak. V těch vyšších soutěžích A-družstvo, jako předloňský
nováček západočeské divize, skončil v divizi na velice lichotivém „medailovém“
3. místě a B-družstvo jako letošní nováček přeboru Karlovarského kraje skončil
v kraji hned v prvním roce na nečekaném 5. místě (jarní část se ztrátou pouhých tří
bodů dokonce vyhrálo!). V krajské soutěži 1. třídy skončilo sice C-družstvo na 3.
místě, ale mělo ambice na lepší umístění a na postup, který si pokazilo slabšími
výkony v jarní části. V krajské soutěži 2. třídy se D-družstvo umístilo na 4. místě,
mohlo se však, vzhledem k výkonnosti svých hráčů, také umístit na vyšší příčce
tabulky. Dařilo se naopak E-družstvu, od kterého se očekávalo umístění spíše na
chvostu tabulky, skončilo však na hezkém 7. místě.

20.kolo
21. kolo
22. kolo
Kraj. přebor:20. kolo
21. kolo
22. kolo
Kraj.soutěž 16. kolo
1. třídy:
17. kolo
18. kolo
Kraj. soutěž 20. kolo
2. třídy:
21. kolo
Zpč.divize:

22. kolo

Výsledky posledních tří kol soutěží:
Loko Cheb A - TJ Jáchymov A
TJ Jáchymov A - Baník Stříbro
TJ Lomnice - TJ Jáchymov A
Loko Cheb C - TJ Jáchymov B
TJ Jáchymov B - Jiskra Aš
SK K.Vary B - TJ Jáchymov B
TJ Jáchymov C - SKK K.Vary C
TJ Lomnice B - TJ Jáchymov C
TJ Jáchymov C - SKK K.Vary D
TJ Jáchymov D - Jiskra Aš D
TJ Jáchymov E - Jiskra Aš E
Jiskra Aš C - TJ Jáchymov D
Jiskra Aš D - TJ Jáchymov E
TJ Jáchymov D - TJ Lomnice D
TJ Jáchymov E - Jiskra Aš C
-x-x-x-x-x-x-x-

14:2
14:2
1:15
6:10
12:4
2:14
2:10
10:2
12:0
12:0
0:12
2:10
4:8
8:4
0:12

2668:2538
2544:2475
2399:2554
2486:2581
2502:2453
2539:2569
1631:1672
1644:1613
1579:1523
1645:1613
1472:1582
1609:1648
1453:1512
1548:1526
1428:1564

0
2
2
2
2
2
0
0
2
2
0
2
2
2
0

Konečné tabulky soutěží po skončení ročníku 2010-2011:
Západočeská divize:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Slavoj Plzeň
16 1 5
33
TJ Kdyně
15 1 6
31
TJ Jáchymov
13 1 8 27
Lokomotiva Cheb B 13 0 9
26
Sokol Plzeň
11 1 10 23
TJ Havlovice
10 2 10 22
Kuželky Holýšov 10 0 12 20
Baník Stříbro
9 2 11 20
SKK Rokycany C
8 3 11 19

Přebor Karlovarského kraje:
1. Jiskra Hazlov C
2. SKK K.Vary B
3. Sokol Útvina
4. Jiskra Aš
5. TJ Jáchymov B
6. Lokomotiva Cheb C
7. Sokol Teplá
8. Slovan K.Vary B
9. Slovan K.Vary C

17 1
15 2
14 2
14 0
13 1
12 0
11 1
9 1
7 1

3
35
5 32
6 30
8 28
8 27
10 24
10 23
12 19
14 15

10. Lokomotiva Cheb A 9 1 11 18
11. TJ Lomnice
8 0 14 16
12. Jiskra Šabina B
4 1 17
9

10. Lokomotiva Cheb D 7 1 14 15
11. Jiskra Hazlov D
6 0 16 12
12. Jiskra Šabina C
2 0 20 4

Do III. ligy postupuje Slavoj Plzeň, do Karlovarského krajského přeboru sestupují
TJ Lomnice a Jiskra Šabina B.
Do západočeské divize postupuje Jiskra Hazlov C, do Karlovarské soutěže 1. tř.
sestupují Loko Cheb D, Jiskra Hazlov D a Jiskra Šabina C.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krajská soutěž 1. třídy:
Slávia K.Vary A
16 0 2
Jiskra Aš B
12 0 6
TJ Jáchymov C
9 2 7
SKK K.Vary C
10 0 8
Slávia K.Vary B
9 9 9
TJ Lomnice B
9 9 9
Lokomotiva Cheb E 7 0 11
SKK K.Vary D
6 1 11
SKK Kraslice
6 0 12
Sokol Útvina B
4 1 13

32
24
20
20
18
18
14
13
12
9

Krajská soutěž 2. třídy:
1. TJ Lomnice D 17 1 2
2. TJ Lomnice C 16 0 4
3. Jiskra Aš C
15 0 5
4. TJ Jáchymov D 13 2 5
5. Sokol Teplá B
9 1 10
6. Jiskra Aš E
9 1 10
7. TJ Jáchymov E 9 0 11
8. TJ Lomnice E
7 1 12
9. Sokol Útvina C 7 0 13
10. SKK K.Vary E
4 0 16
11. Jiskra Aš D
1 0 19

35
32
30
28
19
19
18
15
14
8
2

Do Krajského přeboru postupují Slávia K.Vary A a Jiskra Aš B, do krajské soutěže
2. třídy sestupuje Sokol Útvina B.
Do krajské soutěže 1. tř. postupuje TJ Lomnice D, nesestupuje nikdo.
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí v tabulce lepší poměr tzv. pomocných bodů,
při jejich shodě vyšší průměrný výkon družstva v celé soutěži.
Zástupci kuželkářských družstev Karlovarského a Plzeňského kraje
ve vyšších kuželkářských soutěžích:
Muži: I. celostátní liga – nikdo
II. liga skup. A - SKK Rokycany
Škoda Plzeň
III. liga skup. A - SKK Rokycany B
TJ Dobřany
SKK K.Vary
Slovan K.Vary
Jiskra Šabina
Jiskra Hazlov A a B

Ženy:I. celostátní liga – nikdo
II. liga
- nikdo
III. liga skup. A - SKK Rokycany
Sokol Teplá

Výbor oddílu

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE
PÁTEK, SOBOTA 19.30 – 23.00

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
PONDĚLÍ 15.30 – 17.00
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
RADIUM PALACE
STŘEDA
Duo Miniband hraje světové melodie

15.30 – 17.30

REKLAMA
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, a modrý.
Stáří slepiček –18 - 20 týdnů
- Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před
snáškou. Slepičky p o u z e z našeho odchovu.
Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří .
Prodeje se uskuteční - v pondělí 23. května 2011
Jáchymov - u autobus. zastávky u radnice - ve 14.35 hod
Případné bližší informace tel : 728605840, 415740719, 728165166

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR Jáchymov
Záchranná služba

353 811 158, 721 773 597
155

Okresní ohlašovna požárů
Ústředna nemocnice

150, 950 370 112(Karlovy Vary)
353364255
353 364 111

Rychlá záchranná služba K. Vary

353 232 000

Nemocnice Ostrov recepce

Ohlašovna požárů Jáchymov

353 811 158, 725 056 518

Městský úřad
Bytový úřad

353 808 111 fax: 353 808 112
353 808 124

Informační centrum
Česká pošta – Jáchymov

353 811 379
353 811 647, 353 811 977, 353 811 155
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Karin Pašková, TEL: 353 808 122

PO, ČT
ÚT

10.00 -12.00

13.00 - 18.00 hodin
13.00 - 16.00 hodin

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Erika Handrychová TEL.: 353 811 244
PO, ÚT, ST, PÁ
7.30 - 11.30 hodin
ST
13.00 - 15.00 hodin - plánované vyšetření a homeopatie
ČT
13.00 - 17.00 hodin
___________________________________________________________________________
ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Pavel Hecht
TEL.: 353 811 551
PO, ST, ČT
7.30 - 11.30
13.00 – 15.00 hodin
ÚT
7.30 - 11.30
13.00 – 16.30 hodin
PÁ
7.30 - 11.30
12.30 – 14.00 hodin
Poslední pacient je přijímán 30 minut před ukončením pracovní doby.
___________________________________________________________________________
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
PO
ÚT
ST

8.00 - 11.30 hodin
8.00 – 11.30 hodin

ČT

8.00 - 11.30 hodin

13.30 - 18.00

PÁ
8.00 - 11.30 hodin
___________________________________________________________________________

ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

PLDD MUDr. Kadleček
TEL.: 773 564 846 608 171 124
www.ordinaceupandy.cz upandy@seznam.cz
Abertamy
7.30 – 11.30 hodin 13.00 – 15.30hod.
pouze 2. a 4. středa v měsíci dopoledne
Abertamy
7.30 - 11.30 hodin 13.00 – 15.30 hod.

Kontakty na MěÚ Jáchymov
Sídlo
Telefon
Fax
WWW
E-mail
Starosta

Místostarostka

Tajemnice

MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1
362 51 JÁCHYMOV
+420 353 808 111
+420 353 808 112
www.mestojachymov.cz
podatelna@mestojachymov.cz
Ing. Bronislav Grulich
tel.: +420 353 808 113;
E-mail: grulich@mestojachymov.cz
Ingeborg Štiková,
tel.: +420 353808114;
E-amil: stikova@mestojachymov.cz
Annamarie Viková, tel.: +420 353 808 115
E-mail: vikova@mestojachymov.cz

Odbor hospodářsko správní
Jméno

činnosti

Hadrava Jan vedoucí OHS
Hellmichová
5.
Eva
Hynková Soňa
1.
Ing. Frischová
5.
Marcela
Peroutková
4.
Anna
Trylčová Marie
2.
Vacata Pavel
3.
Luboš
6.
Kožušník
Stradiot
správce
Stanislav

E-mail

telefon

hadrava@mestojachymov.cz
hellmichova@mestojachymov.cz

dveře/pos
chodí
353 808 130
15 / 2
353 808 133
14 / 2

hynkova@mestojachymov.cz
frischova@mestojachymov.cz

353 808 126
353 808 117

6/1
14 / 2

peroutková@mestojachymov.cz

353 808 119

13 / 2

trylcova@mestojachymov.cz
vacata@mestojachymov.cz
kozusnik@mestojachymov.cz

353 808 120
353 808 121
353 808 118

4/1
16 / 2
11 / 1

353 808 125

1/1

Odbor stavebního úřadu
Jméno
Krejčová
Lýdia
Křížová
Adéla
Anna
Punčochářová

činnosti
vedoucí

E-mail
krejcova@mestojachymov.cz

telefon
353 808 129

dveře/poschodí
10 / 1

S.

krizova@mestojachymov.cz

353 808 132

10 / 1

puncocharova@mestojachymov 353 808 116

10/1

S.

Činnosti:
1. Sekretariát starosty a podatelna
2. Přestupky, poplatky, pokladna, soc. dávky, hřbitov, komunální odpad
3. Správní činnosti (drážní úřad, kácení nelesní zeleně, VHP), investice, proinvestice, ÚPD
4. Správa majetku města – prodej bytů, pozemků, pronájmy bytů, bytů z majetku města
5. Finanční účtárna, ekonomika, mzdy, majetek města, pojištění, vymáhání pohledávek
S. Povolování staveb, kolaudace a změny využ. staveb, územní řízení, dozor

