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1. místo – fotosoutěž 2011 – líbí – paní Erika Handrychová – Jáchymovská Venuše

V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•

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

CENA

5,-

NAUČNÁ STEZKA O RADONU
Dne 10. května se za účasti předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost
paní Dany Drábové, starosty města Ing. Bronislava Grulicha, místostarostky
města paní Ingeborg Štikové, náměstkyně pro radiační ochranu paní Ing. Karly
Petrové, zástupců SÚJB, generálního ředitele LL a.s. Jáchymov MUDr. Eduarda
Bláhy, pani Ing Vaňkové, MUDr. Hany Hornátové, ředitele školy pana Mgr.
Musila a přítomnosti žáků ZŠ Jáchymov a místních občanů otevírala „Naučná
stezka o radonu“. Naučná stezka začíná u Muzea, vede Svojsíkovou ulicí a končí u
Radium Palace. Před slavnostním přestřižením pásky každý účastník obdržel
kousek perníčku z ozdravené radonové chaloupky, následovalo vystoupení
jáchymovských horníčků. Po přestřižení pásky “Naučné stezky“ účastníky
zkrácenou verzí provedl a komentoval pan Ing. Martin Jiránek. Po krátké
procházce v příjemném teplém počasí následovalo občerstvení pro hosty v bývalé
restauraci Radničního sklípku připravené panem Danem Jedličkou.
Na infromačním centru je možné si vyzvednout letáčky s mapou o nově otevřené
stezce.
Dovolte abych na závěr poděkovala všem aktérům a organizátorům za přípravu a
instalaci nové „Naučné stezky o radonu“ a také panu Jedličkovi za chutné a
vkusně připravené občerstvení.
Anna Plačková

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
11. zasedání rady města ze dne 9. května 2011:
• schválila Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Městem Jáchymov a Ing. Janem
Koutným – realitní kancelář Realika, Ostrov na zprostředkování prodeje bytů
č. 1048/201, 1049/302, 303, 305,401 a 501 a garáží č. 1048/208, 209, 211 a
1049/205, 206 a 208 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schválila přidělení a užívání bytu v Jáchymově, Na Slovanech 1053, byt č. 2,
paní Miloslavě Krupičkové, bytem Jáchymov, Tř. ČSA 90. Veškeré náklady
spojené s přípravou bytu hradí žadatel
• Schválila Domovní řád Domu s pečovatelskou službou v Jáchymově, ul. Na
Slovanech 1053, s účinností od 1.5.2011
• schválila Zásady pro podnájem bytů v Domě s pečovatelskou službou
v Jáchymově, ul. Na Slovanech 1053, s účinností od 1.5.2011
• schválila nové znění nájemní smlouvy pro byty v Domě s pečovatelskou
službou v Jáchymově, ul. Na Slovanech 1053, s účinností od 1.5.2011
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 tis. Kč na přeložku
vodovodního řadu v ul. Na Valech, která byla provedena v r. 2002, ale dosud
nebyla zkolaudována
• schválila převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši
1 221 282,08 Kč, p.o. Lesy Jáchymov
• schválila přidělení městského nájemního bytu č. 5, na čísle popisném 4, v ulici
nám. Republiky v Jáchymově paní Evě Chalupové a to na základě splnění
všech podmínek výběrového řízení
• souhlasila s prominutím poplatku za zábor VP na pozemcích č. 94 a č. 165
v rámci sanace starého důlního díla č. 295 v Šafaříkově ul. u čp. 168
v Jáchymově, a.s. Subterra
• souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem
dvou autobusových čekáren postavených na pozemku p.č. 4890/12 v k.ú.
Jáchymov v lázeňské části Města Jáchymov za cenu 1,- Kč/rok se žadatelem
Léčebné lázně Jáchymov a.s. se sídlem Jáchymov, T.G.Masaryka 415, 362 51
zastoupeným MUDr. Eduardem Bláhou, generálním ředitelem a.s.
• uložila OHS zpracovat cenovou kalkulaci na opravu komunikace - křížení ul.
B.Němcové, Husova ul. a Žižkova ul. (rozsah prací do 200 tis. Kč)
• uložila OHS vypracovat řešení dopravního omezení v Jáchymově, zejména
v ul. Malá Žižkova a Dvořákova ul.
12. zasedání rady města ze dne 24. května 2011:
• schválila Sdružení spoluvlastníků čp. 989 – 991 Jáchymov prominutí poplatku
za zábor veřejného prostranství před čp. 989 – čp. 991 v rámci opravy střešní
krytiny výše uvedených objektů, a to do 31.8.2011

• schválila poskytnutí příspěvku ve výši 4000,- p. S.Palánovi za podmínky, že
dojde k podpisu dohody mezi p. S.Palánem a J.Palasem a R. Klausem za
účelem uspořádání kulturní akce: „Sejdeme se na Šlikovce“, která se
uskuteční od 18.6.2011 do 20.6.2011
• schválila podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci č.p. 1031 v Jáchymově na
mateřskou školku“ a pověřuje starostu podpisem žádosti. V případě, že ZM
rozpočtové změny neschválí, bude žádost vzata zpět
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč v souvislosti se
slavnostním zahájením veřejného sportoviště
• schválila Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 30 tis. Kč na dopravu oddílu
fotbalu na zápasy a 75 tis. Kč na provoz oddílu mládeže v r. 2011. Smlouva se
uzavírá mezi Městem Jáchymov a TJ Jáchymov
• vzala na vědomí rezignaci p. Oldřicha Ertla na funkci ředitele CZT ke dni
1.8.2011
• souhlasila s poskytnutím prostor pro uspořádání koncertu skupiny Tuláci
Ostrov. Jedná se o pronájem kostela na Suché. Termín konání koncertu je
23.07.2011. Nájemce vypracuje smluvní podmínky pronájmu. Výše nájemného
1.000,- Kč
• určila následující firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na akci
„Rekonstrukce č.p. 1031 v Jáchymově na MŠ“: Geosan Group, a.s.; ISSO
Sokolov, s.r.o.; Malá karlovarská – Bauerová, s.r.o.; Listav; Subterra
Zpracovala: Soňa Hynková

UPOZORNĚNÍ
Dne 8.6.2011 od 16.00 hod.
na MěÚ Jáchymov se konají
Hovory s občany
a
dne 15.6.2011 od 17.00 hod.
na MěÚ Jáchymov se koná
VI. veřejné zasedání Zastupitelstva města.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme občanům města a majitelům soukromých rekreačních objektů, že druhá
splátka úhrady za odvoz odpadu na rok 2011 je splatná do 15. 7. 2011.
Městský úřad Jáchymov

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V červnu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Zdeňka Březinová
Dagmar Stehlíková
Irena Budínská
Milka Dobroňová
Viera Giňová
Jaroslav Oulický
Marie Vostrčilová
Anna Konečná
Zuzana Francistyová
Ing. Pavel Černý
RNDr. Olga Jozová
Mgr. Oldřich Ježek
Olga Jančíková
Zdenka Albrechtová
Drahomíra Kocourková
Hana Červená
Jan Spiess
Eva Nedbálková
František Tůma
Viktor Loukota
Jeanetta Rohlíková

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Matěj Šír
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

EDEN
Informační centrum Jáchymov se zapojilo v roce 2011 do soutěže EDEN 2011 na
téma ,,Obnova hmotného dědictví“. Soutěž byla vyhlášena Evropskou komisí ve
spolupráci s CzechTourismem.
Soutěže se účastnilo celkem 26 destinací z celé České republiky. Všech 26
destinací zapojených do soutěže hodnotila porota složená se zástupců
CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí,
Asociace turistických regionů ČR, Národního památkového ústavu, Českého
vysokého učení technického a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Finálovou
pětku posuzovala přímo v terénu. Vítězem se stalo Slovácko.
Jáchymovsko obdrželo speciální cenu ,,Cena za propagaci technického dědictví“
od Českého svazu stavebních inženýrů.
5. května 2011 se konalo vyhlášení vítězů v Návštěvnickém centru Plzeňského
prazdroje v Plzni, cenu přebírala Hana Makarová a Klára Micanková.
Tato cena v této soutěži nás velice potěšila a dalo nám to motivaci pokračovat
v různých projektech dál. Doufáme, že se nám bude i nadále dařit, jako v této
soutěži. Tento projekt je k nahlédnutí na Informačním centru Jáchymov.
Hana Makarová
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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: 9.6. a 23.6. 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.

Pro prohlídku kostela sv. Jáchyma během dne je otevřen zadní (severní) portál.

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 7., 14., 21., 28.6.
ve čtvrtek 2., 9., 16., 23., 30.6.
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.
Pozvánka na výstavu Lidové umění Západních Čech
Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Národním muzeem v Praze připravilo
národopisnou výstavu Lidové umění Západních Čech, jež ukazuje stovky vzácných
exponátů. Zahrnují velmi široké spektrum lidového umění z Plzeňska, Chodska,
Klatovska, Tachovska, Chebska, Karlovarska, Sokolovska, Stříbrska a Chotěšovska.
Návštěvníci se mohou obdivovat artefaktům, jež dokumentují venkovskou
architekturu, vnitřní zařízení domů, malovaný nábytek, kroje, textil, keramiku,
lidovou zbožnost, církevní poutě, šperky, malířské a řezbářské umění.
Oblast Karlovarska je na výstavě zastoupena obrazy krušnohorského malíře
Gustava Zindela či karlovarského národopisce Josefa Hofmanna, malovaným
nábytkem, keramikou, lidovým oblečením, plastikami a dokonce i hudebními
nástroji. Návštěvníci tak mají neopakovatelnou možnost vidět a porovnat odlišnosti
krojového ošacení pěti oblastí západních Čech, překvapí je různorodost a bohatost

barev i materiálů. Národopisná výstava takového rozsahu nebyla dosud
v karlovarském muzeu k vidění, ukazuje bohatost lidového umění v českém
příhraničí z konce 19. století až do 30. let století dvacátého.
Mimořádná výstava s česko-německými texty dokládá vzájemné prolínání a
ovlivňování české a německé lidové kultury. Výstava, jež potrvá do 17. července, je k
vidění v muzejních výstavních sálech v Karlových Varech na Nové louce 23. V době
konání Mezinárodního filmového festivalu bude otevřena denně, jinak od úterý do
neděle v době 9-12 a 13-17 hodin. Srdečně Vás zveme k její prohlídce, potěšíte oči i
duši.

OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
15. května se konal v Údolí mlýnků od patnácti hodin další ročník „Otevírání
mlýnků“. Letos nám počasí vcelku přálo a proto se sešlo dost účastníků, pouze
mlýnky byly jenom tři(nevím, zda-li jsme chuť něco vytvářet ztratili nebo jsme tak
zaneprázdněni).Program zahájila místostarostka města paní Ingeborg Štiková, děti
z Mateřské školy připravily velice hezké vystoupení a poté se již všichni vydali podél
potoka, aby vybrali nejhezčí mlýnek. Vybírala se cena diváka a cena poroty. Hasiči
přichystali pro účastníky malé občerstvení. Cenu diváka vyhrál mlýnek Kačenky a
Lucinky Czechových a cenu poroty vyhrál Michal Krul ml. Pamětní list si odnesli za
svůj mlýnek hosté z Léčebných lázní Jáchymov a.s.

Anna Plačková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Jáchymově je otevřena:
pondělí
v úterý
10 - 12
ve čtvrtek

13 – 18
13 – 16
13 – 18

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

Městská knihovna v Jáchymově je otevřena v měsících červenec a srpen takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
zavřeno
13,00 – 18,00 hod.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ČERVEN 2011

2.6. čtvrtek v 19.30

Radium Palace vstup Kč 150,-

HOUSLOVÝ RECITÁL IVANA ŽENATÉHO
přední český houslista působí pedagogicky na Vysoké škole C. M. Webera
v Drážďanech.
Klavírní doprovod: Stanislav Bogunia, významný klavírista, sbormistr a dirigent,
který působil řadu let jako dirigent Západočeského symfonického orchestru
Mariánské Lázně.
3.6. pátek v 15.00 hudební odpoledne u altánku u Agricoly vstup volný
INDIÁNSKÁ HUDBA Z PERU
V případě nepříznivého počasí v kavárně Curie
3.6. pátek v 19.00 večerní grilování u altánku u Agricoly

vstup volný

TULÁCI
K poslechu hraje country kapela z Ostrova
Prodej grilovaných klobás, grilovaného masa a piva za příznivé ceny.
6.6. pondělí v 19.30 Ak. Běhounek vstup Kč 10,LÉČBA ARTRÓZY V 21. STOLETÍ.
Česká přednáška , Přednáší: MUDr. Marie Součková
7.6. úterý v 19.30

Ak. Běhounek

vstup Kč 90,-

JAPONSKÉ INSPIRACE
netradiční koncert japonského tria – Yasuko Tanaka – trumpeta,
Rie Michimura – klavír, Kaoru Nakayama – violoncello
Na programu světové skladby J. S. Bacha, B. Martinů a japonské písně.
9.6. čtvrtek v 19.30 Radium Palace vstup Kč 100,Z OPERY DO OPERETY A MUZIKÁLU
zpívají Anna Klamo, host předních operních scén a Michal Klamo, sólista
Hudebního divadla v Karlíně
10.6. pátek v 15.00 hudební odpoledne u altánku u Agricoly vstup volný
Hraje: SWINGSTUDIO KARLOVY VARY
V případě nepříznivého počasí v kavárně Curie

10.6. pátek v 19.00 Curie – kavárna vstup Kč 70,TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Přehlídku pořádá firma Eurofashion, k tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
12.6. neděle v 10.30 kostel Sv. Jáchyma

vstup volný

ZAHÁJENÍ JÁCHYMOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
W. A. Mozart: KORUNOVAČNÍ MŠE
dirigent Miloš Bok
Sólisté: Eva Forejtová – soprán, Tereza Roglová – alt, Miloslav Pelikán - tenor,
Pavel Vančura – bas, Martin Kaiser – varhany
Hraje: Dětský symfonický orchestr Karlovy Vary, spoluúčinkuje Karlovarský
pěvecký sbor
14.6. úterý v 19.30 Ak. Běhounek vstup Kč 60,DÍVČÍ VÁLKA
Divadelní představení
v podání Divadelní scény při DK Ostrov. Historická komedie a parodie od F. R.
Čecha na známou pověst o Dívčí válce.V ceně programu je nápoj zdarma.
16.6. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 100,-

KONCERT ČESKÉHO SAXOFONOVÉHO KVARTETA
Program: „Od klasiky k jazzu“ – G.Rossini, I.Albeniz, S.Joplin, G.Gershwin,
J.Ježek, K.Běhounek, D.Ellington. aj.
17.6. pátek v 15.00 hudební odpoledne u altánku u Agricoly vstup volný
VESNICKÁ ČTYŘKA
K poslechu hraje manželů Homolkových,
v případě nepříznivého počasí v kavárně Curie
17.6. pátek v 19.00 večerní grilování u altánku u Agricoly vstup volný
COUNTRY hudba
Prodej grilovaných klobás a masa, pivo. Vše za příznivé ceny.
21.6. úterý v 19.30 Ak. Běhounek vstup Kč 80,LETNÍ ŠANSONY Z PAŘÍŽE
šansonový koncert v podání skvělé šansoniérky Svatavy Luhanové za klavírního
doprovodu Martiny Mudrové.

23.6. čtvrtek v 19.30 Radium Palace

vstup Kč 100,-

KONCERT ADAMUSOVA TRIA z Prahy
Jan Adamus – hoboj, anglický roh, Jitka Adamusová – housle,
Květa Novotná – klavír. Program: Mozart, Dvořák, Mendelssohn-Bartholdy,
Massenet, Suk
24.6. pátek v 15.00 hudební odpoledne u altánku u Agricoly vstup volný
KV EXPRES
v případě nepříznivého počasí v kavárně Curie
24.6. pátek v 19.30 Radium Palace – Terasa

vstup volný

SVATOJÁNSKÁ NOC
na programu disco oldies, šermíři s ohňovým vystoupením, grilování,
ochutnávka vín.
24.6. 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.
27.6. pondělí v 19.30 Kulturní dům

vstup Kč 80,-

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU
s bavičem, imitátorem a moderátorem Petrem Martiňákem
28.6. úterý v 19.30

Ak. Běhounek vstup Kč 10,-

LÉKAŘI A UMĚNÍ VERSUS UMĚLCI, KTEŘÍ BYLI ZÁROVEŇ LÉKAŘI
Česká přednáška. Přednáší: prim. MUDr. Stanislav Zajíček

30.6. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 150,-

FESTIVAL UPROSTŘED EVROPY – MITTE EUROPA
SMYČCOVÉ KVARTETO Z LIPSKA – BRD/LEIPZIGER
STREICHQUARTETT/ Stefan Arzberger - housle, Tilman Büning - housle, Ivo
Bauer – viola, Matthias Moosdorf - violoncello
Zpívá: AMARCORD Vokální soubor
Wolfram Lattke - tenor, Martin Lattke – tenor, Frank Ozimek - baryton, Daniel
Knauft – bas, Holger Krause - bas
Program: NĚMECKÉ A ČESKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ V DOPROVODU SMYČCOVÉHO
KVARTETA, v úpravě od Friedricha Schillera, Maxe Regera a Moritze Kässmeyera

SPORTOVNÍ PROGRAM
Neděle 5., 12., 19., 26. 6. 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 4., 18. 6. a neděle 12., 26. 6. 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
Pátek 3. a 17. 6. v 17.00 hod.
KALANETIKA
v tělocvičně LH Běhounek
Cvičení ke tvarování a zpevnění postavy
Vstup: 50,- Kč
Pátek 10. a 24. 6. 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
SPORT V LC AGRICOLA
Každé pondělí a středa od 16.30 hod.
PILATES
intenzivní cvičení pro všechny, doporučujeme také jako pokračování rehabilitační
léčby. Cvičitelka Dana Vraná, odborná instruktorka pohybové metody Pilates.
Vstup: 60,- Kč

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

Každé úterý od 18.00 hod. a každý čtvrtek od 19.00 hod.
TANEČNÍ KURZ – ZUMBA
v tělocvičně v lázeňském centru Agricola.. Cvičitelka Lída Tyrková.
Vstup: 50,- Kč

FITNESS A SOLÁRIUM 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.

Každé pondělí a pátek od 15.00 hod
NORDIC WALKING
sportovní chůze se speciálně navrženými holemi.
Skupinové lekce pod vedením školeného průvodce (v každé skupině musí být
min. 3 osoby, max. 10 osob).
Vstup: 50,- Kč

CVIČENÍ JSOU PŘIZPŮSOBENA ZDRAVOTNÍMU STAVU ÚČASTNÍKŮ.
Rezervace předem na recepci Agricola na tel.: 353 836 000.
Nebo v recepcích LH. Změna programu vyhrazena.

NAVŠTIVTE PĚKNĚ VYBAVENÉ SPORTOVIŠTĚ
POD RADIUM PALACE
Zahrajte si s přáteli minigolf, tenis, petanque nebo šachy
Otevřeno: od pondělí do pátku 13 - 18 hod.
v sobotu a v neděli od 9 - 18 hod.
Vstupné: 30 Kč/hod. Rezervace a platba na recepci Radium Palace.

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV ČERVEN 2011

1.6. 2011 středa

17.00 a 19.30 hodin
GNOMEO A JULIE

rodinný animovaný film USA z roku 2011, dabovaný, délka 84 min.
Animovaný komediálně-dobrodružný snímek o zahradních trpaslících Gnomeo a
Julie, dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě od Williama Shakespeara další
rozměr. Filmu se jako výkonný producent ujal zpěvák a skladatel Elton John, jehož
písně jsou použité jako hudební doprovod. Film, u kterého se budou bavit dospělí i
děti.
vstupné: 60,- Kč

4.6. 2011 sobota

17.00 a 19.30 hodin
127 HODIN

dobrodružné drama GB a USA z r.2010, titulky, přístupné od 12 let, délka 93 min.
Jedné noci v dubnu 2003 se 26-letý Aaron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil
víkend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů
později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o
pravou ruku. Ralston přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou
ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. Bojoval
s přírodou i vlastními démony a vyhrál.
Hrají: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara aj.
vstupné: 70,- Kč

8.6. 2011 středa

16.30 a 19.30 hodin
BIUTIFUL

krimi-film Mexika a Španělska z roku 2010, titulky, přístupné od 15 let,
délka 148 min.
Příběh filmu ukazuje životní cestu Uxbala, konfliktního bývalého narkomana, který
hledá smíření se svým otcovstvím, láskou,
zločinem a vinou, obklopený
nebezpečným podsvětím moderní Barcelony. Jeho obživa stojí mimo zákon a oběti,
které je ochoten položit pro své děti, neznají hranic. Uxbalovi díky rakovině zbývají
pouhé dva měsíce života, během nichž se snaží zajistit budoucnost svých dvou
potomků, kteří bezcílně proplouvají životem.
hrají: Javier Bardem, Maricel Álvarez, Blanca Portillo aj.
vstupné: 70,- Kč

11.6 2011 sobota

17.00 a 19.30 hodin
OPRAVDOVÁ KURÁŽ

dobrodružný western USA z roku 2010, titulky, přístupné od 12 let, délka 109 min.
10 nominací na Oscara
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Herecký
objev Hailee Steinfeld na krvavé cestě za mstou doprovázejí Jeff Bridges jako
jednooký šerif Rooster Cogburn a Matt Damon v roli Texas Rangera LaBoeufa. Tátu
Mattie Rossové zabil psanec Tom Chaney (Josh Brolin), který následně prchnul do
indiánských teritorií, kam na něj spravedlnost nedosáhne. Mattie je na svůj věk
nezvykle dospělá a pragmatická a má tak jasnou představu, jak spravedlnosti
pomoci.
Hrají: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper, Hailee Steinfeld aj.
vstupné: 70,- Kč

15.6. 2011 středa

17.00 a 19.30 hodin
NICKYHO RODINA

český hraný dokument z roku 2011, přístupnost neomezena, délka 102 min.
Nickyho rodina odhaluje další peripetie osudů 669 českých a slovenských dětí, které
zásluhou Nicholase Wintona přežily II. světovou válku. V hraných rekonstrukcích
filmu ožívají nově objevené příběhy zachráněných dětí. Mladého Wintona si zahrál
Michal Slaný, v roli maminky jednoho z dětí exceluje Klára Issová. Velmi emociální
je v jejím podání především scéna u vlaku připraveného k odjezdu směr Londýn.
Hrají: Jana Kepková, Klára Issová aj.
vstupné: 70,- Kč

18.6. 2011 sobota

17.00 a 19.30 hodin
KRÁLOVA ŘEČ

historický film GB a Austrálie z roku 2010, titulky, přístupné od 12 let, délka 118
min., 12 nominací na Oscara, z toho 4 proměněné
Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále Eduarda VIII.,
je Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI.
Země stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce. Proto
králova žena Alžběta, budoucí královna matka, domluví svému muži setkání s
excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem. Po tuhém začátku se tito dva muži
ponoří do neobvyklého způsobu léčby a časem mezi nimi vznikne nenarušitelné
pouto.
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce aj.
vstupné: 70,- Kč

22.6. 2011 středa

17.00 a 19.30 hodin
WHISKY S VODKOU

německá komedie z roku 2009, titulky, přístupné od 12 let, délka 108 min.
Slavný herec Otto ztělesňuje typ problémového, ale i milovaného seladona. I když je
zrovna opilý, pořád toho o natáčení ví víc než nezkušený režisér jeho nejnovějšího
filmu. Co má ale dělat, když se ke štábu připojí místní herec, který se stane
náhradníkem nespolehlivé hvězdy? Komediální situace zde vyplývají nejen ze
znalosti prostředí, ale i z inklinace k autentickému zachycení vztahů. Ty vnášejí do
blyštivého prostředí filmařů nádech tvrdé reality.
Hrají: Henry Hübchen, Corinna Harfouch, Sylvester Groth aj.
vstupné: 70,- Kč

25.6. 2011 sobota

17.00 a 19.30 hodin
MEGAMYSL

rodinný animovaný film USA z roku 2010, dabovaný, délka 96 min.
Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné planetě posadili do
vesmírného vozítka a poslali do světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke své smůle
však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského dvora. A protože ředitel věznice
na úpěnlivé prosby vězňů, zda si toho drobečka mohou nechat, reagoval kladně,
získal Megamysl hned celou řadu tatínků se zločineckými sklony, které mu budou
úspěšně řadu let předávat.
vstupné: 60,- Kč
FILMOVÝ KLUB
29.6. 2011 středa

17.00 a 19.30 hodin
NEZVANÝ HOST

romantické drama USA z roku 2007, titulky, přístupné od 12 let, délka 104 min.
Walter Vale je stárnoucím univerzitním profesorem, jehož život je pomalu
konzervován v letitém stereotypu. Tento stereotyp se začíná měnit teprve ve chvíli,
kde se Walter náhodně setkává s mladým Syřanem Tarekem. Tarek, sám skvělý
bubeník, překvapí jednoho dne Waltera, zkoušejícího hrát na jeho africký buben
džembe a nevědomky jej tím vyzve na cestu k nalezení netušeného rozměru jeho
vlastní osobnosti.
Hrají: Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Gurira aj.
vstupné: 70,- Kč, členové F.K.: 60,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY V POKLADNĚ KINA,
KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ,
č. tel. 353 831 696

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Jak jsem již psal v minulém Zpravodaji, o Velikonocích se vypravili starší skauti roveři na velmi zajímavou výpravu s názvem „Kurz přežití“. Nyní Vám přinášíme
krátkou reportáž z této akce, kterou sepsala Lenka:
Výprava začala po příchodu do klubovny tím, že jsme si všichni museli poslušně
vybalit a vybrat si každý z batohu jen 7 věcí, které budeme mít s sebou. Navíc jsme si
mohli vzít jen vodu a jídlo. Rozhodování nebylo jednoduché: nůž, ešus, KPZ
(krabička poslední záchrany), spacák, karimatka, celta, bunda, triko na spaní?
Největší boj svedl Polda o náhradní ponožky, jež si nakonec odnesl nenápadně v
kapse (jsou zkrátka chvíle, kdy je pud sebezáchovy silnější).
Vyrazili jsme nad Jáchymov. Na Farské louce jsme si dali svačinu a zjistili pomocí
klacku, jeho stínu a dvou kamenů, kterým směrem je sever. Tahle metoda se ukázala
jako celkem spolehlivá, narozdíl od jiných, jako je určování severu podle polohy
slunce, lišejníků, či pomocí zmagnetizovaného špendlíku otáčejícího se na listu břízy
na vodní hladině. Poté, co jsme si každý úspěšně rozdělali oheň pouze za pomoci
nože a "ohnivé oceli" (Firesteel), jsme Kima ponechali osudu s navrknutým kotníkem
kousek nad Farskou a vyrazili směrem k Božímu Daru. Po cestě proběhla druhá
svačina zahrnující mladé výhonky modřínu, kořeny trávy, listy borůvčí, maliní a jiné
zázraky vegetace, které jsme na základě zkušených rad Lamy vyzkoušeli, abychom v
případě nouze věděli, co v lese hledat. Načež jsme za plného slunce a
dvacetistupňové teploty objevili kousek pod Božákem sněhové návrší, které jsme si,
včetně sněhuláka a koulovačky, prostě nemohli nechat ujít.
Po návratu ke Kimovi, který se nám překvapivě neschoval, ani nám nikam neukryl
batohy, což nás trochu mrzelo, jsme si našli moc pěknou mýtinku kousek od cesty.
Tam jsme začali mezi čtyři stromy vztyčovat zavěšenou pyramidu ze dvou celt, z
čehož vznikl moc pěkný, esotericko-skautský, přístřešek. Lukáš si zkušeně zakotvil
celtu na klacek a rozdělali jsme oheň. Kim nám ukázal, jak si vyrobit indiánskou
svíci (rozříznutý špalek s vyříznutým středem zpětně svázaný drátem, hořící zevnitř)
a uvařil si na ní kafe, které si následně zkušeně zvrhnul.
Večeře byla ovšem vskutku opulentní - opečená sekaná, buřtíky, klobásky, slanina s
pečeným bramborem, mango či ovčí sýr na topince. To jen tak na ochutnávku. Noc
byla krásná, i když pro mě trochu studená, jelikož moje teplé prádlo zůstalo na noc v
klubovně.
Ráno nás probudilo veselé volání lesníka: "hoď to mezi ně", zvuk motorové pily a
obřího padajícího smrku. Naštěstí si to pánové s pilou rozmysleli a shodili ho kousek
od nás. Posnídali jsme, zahladili stopy a pomalu začali vyřezávat lžíce ze dřeva.
Vypomohli jsme si Kimovou příruční pilou, větší části jsme odsekávali pevným
nožem a polínkem. Kromě asi osmi lehkých zranění proběhlo vše naprosto hladce.
Na některé věci se ani skaut prostě nepřipraví. I když obvazů jsme měli dost….
Lenka

Ve středu 11.5.2011 jsme se opět po roce účastnili sbírky Českého dne proti
rakovině (15. Květinového dne) v Jáchymově. Díky Vaší pomoci se nám podařilo
vybrat na dobrou věc rekordní částku 6.085,- Kč.
O druhém květnovém víkendu se vypravili skauti na výpravu do okolí Žlutic. Akce se
povedla, článek připravujeme do dalšího Zpravodaje.
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
Blíží se konec školního roku a s ním i prázdniny
Toto konstatování dokáže rozzářit oči téměř každého žáka v zemi – naše město
nevyjímaje. Stranou pozornosti dětí zůstává fakt, že skutečný konec školního roku je
vymezen datem 31.8.2011. Právě na přelomu srpna a září je optimální čas
k zásadnímu bilancování a hodnocení uplynulého období.

Já nyní tuto tradici poruším – za uplynulé období se mnohé změnilo a řada dalších
zásadních změn se chystá na období letních měsíců. Abyste měli alespoň základní
informace o chystaných změnách, trochu předběhnu plánované bilancování.
Škola se stala v průběhu podzimu 2010 místem, kde se nejen vzdělávali naši žáci a
probíhaly doprovodné vzdělávací akce, stala se i místem, kde se velmi intenzivně
pracovalo na plánech a přípravách projektů, které souvisejí se vstupem města „pod
křídla“ vládní Agentury pro sociální začleňování. Škola zvítězila ve výběrovém
řízení na poskytování tzv. lokální asistence a od listopadu 2010 zajišťuje pravidelné
schůze lokálních partnerů, pracovních skupin a odborníků na stavbu projektů. Zde
se rozpracovávají projekty, které umožní plné zabezpečení všech aktivit, které jsou
plánovány v rámci veřejností tolik diskutovaného nízkoprahového centra
v nevyužívaných podzemních prostorách naší školy. Nízkoprahové centrum(NC) má
v očích mnoha občanů předem znamení mnoha rizik, ale opak je pravdou. Všude
tam, kde NC vznikla a vznikají, dochází k opačnému efektu – snižuje se míra
kriminality, toxikománie a dalších negativních projevů chování. Projekt, který město
připravuje v rámci Integrovaného operačního programu, může být dotován až 25
miliony Kč a vytvoří materiální a prostorové zázemí nejen pro volnočasové aktivity
(sportovní, kulturní, zájmové a další), ale také pro systém rekvalifikací a
celoživotního vzdělávání těch, kteří to nezbytně potřebují. Tento projekt je specifický
tím, že musí být propojen s projektem v rámci výzvy č.55 Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt na 3,5 roku v plném rozsahu zajistí jak
personální, tak materiální a technické vybavení nezbytné pro činnosti NC. Každá
aktivita, každý využívaný prostor bude mít svého správce, svého odpovědného
pracovníka, který bude zajišťovat jednotlivé klíčové aktivity. Nebude se v žádném
případě jednat o nekoordinované a nikým nezajišťované akce spojené s riziky
zneužívání návykových látek, nekontrolovatelné agresivity či jiných rizikových
projevů chování. Jmenované aktivity pomohou stáhnout z ulic řadu existujících rizik
– to jednoznačně potvrzují zkušenosti těch, kteří již podobná centra v republice
provozují. Stačí se podívat na Internet a potvrzení mých slov snadno naleznete.
Pro město Jáchymov se těmito kroky zrodila výjimečná příležitost – v rámci obou
plánovaných obrovských dotací může být kompletně dokončena nejen rekonstrukce
školy, ale také celého jejího okolí. Škola se zapojila prostřednictví vzdělávacích
společností PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. a
LINGUAE, spol. s r.o. do jejich projektů jako partner a tím získala jedinečnou
příležitost a finanční zdroje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
V budově naší školy vzniká se souhlasem města pobočka společnosti PECKA, která
je akreditovaným pracovištěm dvou ministerstev – MŠMT a MPSV. Škola se
připravuje ve spolupráci s ní na zahájení aktivit v rámci celoživotního vzdělávání
dospělých. Spolupráce s oběma citovanými společnostmi již dnes umožnila využívání
volných zdrojů techniky a vybavení společností pro potřeby školy – hodnota
zapůjčeného majetku vysoce přesahuje hranici 800.000,- Kč. Škola se tak svým
vybavením a využitím zdrojů, které získala z projektu „Mathesius“ v rámci OP VK –
opatření 1.4 posunula do úplně nové roviny – do roviny vysoce nadstandardně
vybavené školy. Stali jsme se pilotní školou nakladatelství Fraus a díky tomu
využíváme obrovský potenciál jejich tzv. interaktivních učebnic. Zakoupením
dalších interaktivních tabulí se tento potenciál začíná zhodnocovat – od počátku

nového školního roku se interaktivní tabule stanou jednou z mnoha využívaných
pomůcek. Nezapomněli jsme ani na možnost pomoci všem našim žákům v domácí
přípravě. Po roce odborné spolupráce se společnostmi Dětská Mensa ČR a Centrum
nadání (které provozují server www.proskoly.cz) jsme získali ocenění Inovativní
škola roku 2011 a současně jsme s bonifikací získali neomezenou licenci k přístupu
ke všem produktům, které jsou na citovaném serveru pro registrované uživatele
připraveny. Správce naší počítačové sítě nyní registruje všechny naše učitele a žáky
a po dokončení tohoto procesu budou moci všichni naši žáci a jejich rodiče získat
bezplatný přístup na tento server. Na něm si mohou vyzkoušet všechny dostupné
testy, které jsou po ukončení automaticky vyhodnocovány. Děti mohou libovolně
často testy opakovat, a tak si vytvářet nezbytné podklady pro jejich zvládání ve
školní práci. K dalším změnám a informacím o škole se vrátím po skutečném
skončení školního roku.
Jednou z nejoptimističtějších informací poslední doby je pro mě osobně informace o
možnosti získání dotace ministerstva financí na rekonstrukci mateřské školky. Díky
vedení města se otevírá možnost konečně trvale vyřešit problém nevyhovujících
prostor pro činnost této organizační součásti školy. Nestojíme stranou – podílíme se
na zpracování podkladových materiálů a souběžně s touto možností hledáme cesty
k optimálnímu vybavení nových prostor. Proto jsem zpracoval projekt „Inkluzivní
škola“ v rámci 4. výzvy 1. Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – opatření 1.2. Projekt má váhu cca
4 miliony Kč a dominantně směřuje k vytváření lepších podmínek pro práci dětmi ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí z předškolního zařízení a z 1. stupně naší
školy. Projekt prošel dvěma stupni hodnocení a nyní je v rukou odborných
hodnotitelů. Vyjde-li, bude optimálně navazovat na letos dokončovaný projekt školy
„Mosty“. V této době jsou rozpracovány další 3 projektové záměry, ve kterých bude
škola vystupovat jako partner předkládajících subjektů (vesměs našich partnerů
v Lokálním partnerství).
Jak lze odvodit z výše uvedených informací, zapojení města mezi lokality
spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování, nastartovalo sérii velkých
změn, které se výrazně dotýkají školy jako vzdělávací instituce. Díky vzájemné
spolupráci všech partnerů a díky obrovskému nasazení konkrétních pracovníků a
pracovnic školy se začíná postupně měnit dlouhodobě hrozivá situace v naplněnosti
školy. Pomalu se vracejí někteří žáci, prudce roste zájem učitelů z okolí nastoupit na
naši školu. Po téměř vysilující práci p. učitelky Danyové se podaří od září otevřít
opakovaně přípravnou třídu.
V tomto článku nemohu shrnout vše, přesto nechci a nemohu nepřipomenout jeden
fakt – bez vstřícnosti vedení města, rady a zastupitelstva, bez výrazné pomoci všech
pracovníků sloučeného zařízení školy a školky a bez pochopení ze strany rodičů
našich žáků by všechny uvedené změny nebylo možné realizovat. Všem patří můj
dík.
Mgr. Jan Musil, ředitel školy

Zprávičky ze školy
Také květen byl bohatý na školní aktivity…
Žáci 1. stupně navštívili biofarmu ve Staré Roli, speciální a 5. třída uskutečnila
pěknou vycházku na Popov. Žáci 2.stupně zhlédli dvě divadelní představení
v Karlovarském divadle a zúčastnili se exkurze do třídírny odpadu v Černošíně.
Květen byl také ve znamení besed s policí ČR.
Všichni žáci a vyučující jsou rádi, že můžeme využívat naše nové hřiště u
školy.Chcete-li vidět postup budování, ,,klikněte“ na www.zsjachymov.cz
Za ZŠ Jáchymov Ladislava Kulhavá

REKLAMA
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
ÚVĚRY A PŘEKLENOVACÍ ÚVĚRY
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI
VŠE OD NEJVĚTŠÍ ČESKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY
Po tel. domluvě možnost jednání u Vás doma nebo v kanceláři v Ostrově ve FÚ.
Mobil: 606 257 271

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
Květen bývá pro soutěžní družstva dětí, dorostenek a dospělých postupovým
měsícem pro krajská kola. V tomto měsíci se již tradičně konají okresní vyhodnocení.
A jak jáchymovští hasiči dopadli?
Okresní přebory začaly dorostenky čtrnáctého května v Nové Roli při konání
okresního kola dorostu. Jáchymovské dorostenky v jednotlivcích obhájily přední
místa. První místo a okresní přebornicí v běhu na 100m s překážkami a požárním
dvojboji obhájila Dominika Galová, na třetím místě se umístila Kristýna Rožová.
Dorostenky si také zajistily postup na krajské kolo dorostu, které se koná
osmnáctého června v Sokolově. 20. – 22. května se konalo okresní kolo dětí
v celostátní hře Plamen v Dalovicích. Starší kategorie zde obsadila velice hezké
druhé místo, mladší kategorie skončila na místě desátém a naši nejmenší –
přípravka se umístila na místě čtvrtém.
28. května se konalo v Nové Roli okresní kolo dospěláků. Za Jáchymov nastoupilo
pouze družstvo žen, kterému se podařilo ve velice silné konkurenci Dalovických žen
a žen z Mírové zvítězit. Ženy z Jáchymova si tak po třinácti letech vybojovaly postup
na krajské kolo, které se koná 19. června v Sokolově.
Ostatní členové SDH také nazaháleli. Pokračovalo se ve vypalování v lese, které ale
díky suchému a větrnému počasí muselo být pozastaveno. SDH pomáhalo také
kulturní komisi při Otevírání mlýnků, při otevírání lázeňské sezóny „Otevření brány
Krušných hor“ a také při již tradičním Pohádkovém lese. Natíraly se překážky pro
okresní kolo Plamen.
Členové výjezdové jednotky se začali scházet místo v neděli tak každou středu a
čtvrtek na údržbě požární techniky a požární zbrojnice. Velitel jednotky pan Plaček
spolu s panem Peteříkem připravili na TK CAS LIAZ a úspěšně prošli. Svou
technickou kontrolou po velkých opravách prošel také JEEP. V současné době se na
TK připravují také nákladní a dopravní AVIE. Členové jednotky tento měsíc vyjížděli
pouze jednou. Jednalo se požár lesa mezi Mariánskou a Lípou, pod Evou. Požár
vypukl ve čtvrtek odpoledne a k jeho likvidaci došlo v pátek odpoledne.

Anna Plačková

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO

A) Jáchymovské poznámky:

Významný hejtman Jáchymova Heinrich von Könritz (1485-1551) byl horním
hejtmanem hraběte Šlika v Jáchymově od roku 1519 až do roku 1545, kdy Šlikové
předali Údolí. Pocházel z prastarého šlechtického rodu Könritz, který pocházel
z Míšeňska a Duryňska, ale měl být rozšířen a kvést také v Uhrách, v Čechách a i
v Rakousku. Jeho syn Andreas (zemřel 1553) studoval spolu s G.Agricolou v Lipsku
(1517), v Bologni (1523-1527) a nakonec 1528 u Erasma ve Freibergu. O znaku
horního hejtmana Heinricha von Könritz panují různé názory. V popisu českých
rodových znaků jsou panu von Könritz v tabulce XXIV, N 199 a 200 připsány dva
žetony (před 1850). Pokud si půjdete prohlédnout Špitální kostelík a v něm jednu
z nejcenějších památek – oltář z dílny Lucase Cranacha (obrázek uprostřed), pak si
na něm povšiměte obou těchto znaků. Jsou na pohyblivých křídlech, vždy v horní
části. Znak Heinricha von Könritz (třetí vyobrazení) byl i ve
farním kostele sv. Jáchyma, na sloupu vpravo před vysokým
oltářem. Byl u něj nápis Heinrich von Könritz II. horní hejtman
říšského hraběte Šlika. Popis je z doby před velkým požárem
v březnu 1873.
Literatura: z originálu „Zápisky horního rady Patery“
Jaroslav Ochec

B) Téma měsíce:
Jáchymov a hornické památky
Letos uplyne 501 let od okamžiku, kdy v roce 1510 dva horníci - Kašpar Bach
horník z Geyeru a „starý“ Oeser z Ostrova začali u osady Konradsgrün razit první
náleznou štolu Sv. Tří králů. Jejich dolování skončilo však malým úspěchem a dílo
bylo záhy opuštěno. Po této epizodě se dolování ujali majitelé blízkého ostrovského
panství Šlikové a vytvořili těžařstvo. Horníci se vrátili na staré důlní dílo a začali

zde znovu kutat. Tentokrát byla jejich práce úspěšná, došlo k velkým nálezům stříbra
a nastal prudký rozvoj hornictví a Šlikové v roce 1516 zde založili město.
V roce 1520 bylo město povýšeno na svobodné horní město a Šlikové získali
na králi Ludvíku II. Jagelonském mincovní právo. Razila se kvalitní stříbrná mince –
tolary. V roce 1545 dolování přešlo do rukou královské správy a tato etapa dolování
trvala do roku 1620 – rozvoj města pokračoval – byla postavena řada význačných
renesančních budov, v městě pracovala řada význačných osobností (lékař Georg
Agricola, kazatel Johanes Mathesius, hejtman Heinrich von Konneritz). Ve městě a
jeho okolí byla celá řada důlních děl a město samo se na krátkou dobu stalo druhým
největším městem v Českém království.
Jenže, kde ty staré časy jsou? Ještě dvakrát nastal v historii Jáchymova
rozkvět hornictví - nejprve to bylo v souvislosti s těžbou barevných kovů (kobaltu,
niklu a jiných) a poté ještě při těžbě uranové rudy. Těžba uranu se začala vyplácet
v polovině 19. století (výroba uranových barev), potom ještě v prvé třetině 20. století
(výroba radia). Po druhé světové válce začala těžba uranové rudy pro SSSR. Byla
otevřena, vyzmáhána a těžena řada starých štol a dolů, byly vykutány desítky
kilometrů nových důlních děl. Avšak po vytěžení (vyrabování) nejlepších a
nejbohatších částí ložisek následoval útlum a likvidace.
Traduje se, že v dobách největšího rozkvětu uranových dolů bylo možno sfárat
v Abertamech a vyfárat na denní světlo až pod Klínovcem jámou Klement. Všechny
hlavní doly jsou pospojovány spletí chodeb, které celkem dosahují délky okolo 1 000
kilometrů. Pokud však připočteme i chodby ze středověku a pomocná patra
v dobývkách, dojdeme k číslu jistě o hodně vyššímu.
Z této slavné a cca 500 let dlouhé hornické éry však v současné době na
Jáchymovsku a v jeho okolí moc hornických památek nenajdeme, nepočítáme-li však
do toho mnohé budovy a církevní památky Jáchymova a okolí. I ústí nálezné štoly
bylo zazděno a začátek štoly se zavalil. Znovu se na ní přišlo počátkem 20. století.
Dnes je zakryto budovou ve dvoře domu č. p. 496 náměstí Republiky.
Jediné dvě těžní věže, které návštěvník v Jáchymově nalezne, jsou těžní věže
dolu Svornost a dolu Josef. Do podzemí se však v současné době podívá pouze na
jednom místě a to v hornickém skanzenu u silnice na Jáchymov - Nové město, kde
může spatřit důlní kolejovou techniku a obnovený portál štoly č. 1. Kdo má zájem,
může zde vstoupit do 160 m dlouhého podzemního tunelu štoly č. 1. O několik desítek
metrů výše se nachází portál štoly Vysoká Jedle. Štola č. 1 byla v provozu v letech
1952 až 1957 a nafárala dobývky středověké štoly Vysoká Jedle. Ostatně portály a
staré propady a haldy jsou nejčastější hmatatelné pozůstatky dolování, které zde na
Jáchymovsku nalezneme. Mnoho informací o minulé hornické činnosti může
návštěvník Jáchymova získat také v nádherně připravené expozici v muzeu
v Královské mincovně.
Z mnoha možných, většinou nepřístupných památek se stručně zmíním alespoň
o jediné. Nad jáchymovským náměstím Republiky se tyčí dominanta, které si všimne
každý, těžní věž jámy Svornost (dříve Stelle, později od roku 1529 Einigkeit
Schacht). Tento nejznámější důl, jehož chodby mají délku 112 kilometrů, dosahuje
hloubky 500 metrů. Ohlubeň jámy se nachází v nadmořské výšce 752,2 metrů nad
mořem, dno jámy je ve výšce cca 237 m. n. m. Od roku 1964 je majetkem a provozní
jednotkou Léčebných lázní Jáchymov. Těžilo se zde již od roku 1517 - nejdříve

stříbro, pak rudy arsenu, vizmutu, niklu a nakonec uranové rudy. V současné době
zde fárá obsluha čerpadel důlních vod a lázeňských pramenů. Čerpá se odsud na
XII. patře v hloubce 258 metrů nad mořem radioaktivní voda pramenů C1 a
akademika Františka, oba ze žilné struktury Geschieber. Voda je zde jímána a štolou
Curie přiváděna do lázní.
Vzniká proto otázka: „Nezaslouží si město, které má skoro 500 let starou
hornickou minulost, které by bez hornické činnosti vůbec nevzniklo, lepší,
důstojnější a hlavně veřejnosti přístupnou hmatelnou připomínku dolování?“
L. Modrovič
C) Sdělení:
Z činnosti HHJ v poslední době: Předali jsme lázním rámcový projekt na obnovení
staré promenádní cesty „Mlýnské údolí“ a byla provedena prohlídka trasy. Dva
zástupci společnosti HHJ byli pozváni a přítomni na otevření „radonové stezky“,
proběhla „generálka“ vystoupení „Malých horníčků“ připravujeme akce ve
spolupráci s lázněmi na zahájení sezóny. Příští schůzka v červnu bude ve středu
22.6.2011 v 17 hodin. Místo konání: ŠTOLA č.1.

FOTOSOUTĚŽ
Nejlepší fotografie za měsíc květen 2011:
1. místo – paní Erika Handrychová – líbí - Jáchymovská Venuše

paní Erika Handrychová - nelíbí –
nepořádek v lese

TJ JÁCHYMOV - FOTBAL
Dosavadní výsledky: 1.A třída mužů
24.04.11 Jáchymov - Dalovice
2:4
(0:3)
Zbytečná prohra domácích, v první půli si nechali dát laciné branky. Ve druhé části
se hrálo většinou na půlce hostujícího mužstva. Jáchymovští snížili Kasparidesem na
2:3, vyrovnání viselo na vlásku, ale po nedorozumění obránce s gólmanem hosté v
poslední vteřině skórovali na 2:4.
01.05.11 St.Role "B" - Jáchymov 6:0
(1:0)
V tomto utkání se hrálo o šest bodů, protože starorolští byli před tímto střetnutím v
tabulce těsně před Jáchymovem. Hosté vydrželi pouze půli, pak jim domácí naložili
na cestu ještě pět banánů.
08.05.11 Jáchymov - Chyše
0:6
(0:3)
V pátek před tímto duelem odstoupil od mužstva trenér domácích. Chyšští fotbalisté,
kteří byli před tímto zápasem na druhém místě, dokázali, že na tuto příčku patří a
nasázeli jáchymovským ostudnou nadílku.
14.05.11 Rotava - Jáchymov
3:2
(0:1)
V Rotavě odehráli jáchymovští zatím nejlepší utkání jarní části. Vyhráli dokonce
poločas gólem Günthera z přímého kopu. Za stavu 1:1 se hosté opět dostali do
vedení po hlavičce Tichého. Škoda, že horalům z Jáchymova došly v závěru síly,
toho využili rotavští ke vstřelení dvou branek a zajistili si tak plný počet bodů.
22.05.11 Jáchymov - Cheb
0:3
(0:1)
I když došlo u domácích ke zlepšení, nestačili na svého zkušenějšího soupeře z
Chebu. Po zbytečných brankách si připsali do tabulky pravdy o tři góly navíc.
Dosavadní výsledky: IV. třídy mužů
24.04.11 Pernink "B" - Jáchymov "B" 1:5
(1:1)
Po nerozhodném prvním poločase si jáchymovští otevřeli na umělce v Ostrově
střelnici a po dvou gólech Hynka, Červenky, Tichého a Günthera, kteří se trefili
jednou, zvítězili vysoko 5:1.
30.04.11 Jáchymov "B" - Sedlec "B"
1:1
(0:0)
Na to, že se hrála nejnižší soutěž okresu, tak muselo být 40 diváků spokojeno.
První půle skončila bezbrankovou remízou. Ve druhém dějství, přesně v 75. minutě
vystřelil na bránu soupeře z 25 metrů domácí Günther, gólmanovi vypadl míč z ruky
a Giňa dorážel do prázdné brány. Sedlečtí se nevzdali a osm minut před koncem
srovnali na konečných a zasloužených 1:1.

08.05.11 Štědrá - Jáchymov "B"
7:1
(4:0)
První jarní porážka jáchymovské rezervy, ale zato pořádná. Domácí nedali hostům v
tomto duelu sebemenší šanci na úspěch. Jediný čestný úspěch zařídil Kožušník z
penalty v 80. minutě.
14.05.11 Jáchymov "B" - Stružná
1:6
(0:4)
Další nečekaná vysoká porážka, dokonce na domácí půdě s mužstvem, se kterým
jáchymovští na podzim vyhráli ve Stružné 2:1. Čestnou branku vsítil Kožušník osm
minut před závěrečným hvizdem rozhodčího Šedy.
22.05.11 Ol.Vrata - Jáchymov "B"
0:4
(0:2)
Po dvou vysokých porážkách opět vítězství jáchymovského týmu. Po dvougólovém
vedení v první půli přidali horalé z Jáchymova Olšovým Vratům ještě dvě branky, o
které se postaral Otiepka a Kuneš, oba zatížili konto hostů dvěma góly.
Dosavadní výsledky: okresní přebor žáků
23.04.11
Nejdek - Jáchymov
7:0
(1:0)
Hosté z Jáchymova nevydrželi slibný výsledek z první půle. Konečný výsledek hovoří
sám za sebe, mladí jáchymováci tento duel nezvládli.
08.05.11
Pernink - Jáchymov
4:1
(2:1)
Opět porážka jáchymovských na hřišti v Perninku. Jedinou branku hostů vstřelil
Vančura.
15.05.11
Pila - Jáchymov
0:8
(0:4)
Jáchymovští mladí fotbalisté si otevřeli v nedělním dopoledni na Pile brankostroj.
Čtyřmi brankami se blýskl dobře hrající Vančura, dva góly přidal Gala, po jednom
dali Hrůza a Červeňák Jan.
za oddíl kopané Rudolf Hellmich

REKLAMA
Restaurace U Šlika
zveme Vás na večer hudby
Hraje: J. Kulhavý a Alena
11.6. 2011 od 20.00 hodin
25.6. 2011 od 20.00 hodin
Každou sobotu a neděli v červnu pořádáme grilování. Můžeme Vám nabídnout
šašlik, kuřecí steak, klobásy, vepřová kolena.

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

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA 2011
Prší, prší jen se leje, kam čarodějničky poletíme? No kam, přece do Jáchymova!
Klání o nové letecké průkazy nemohlo vynechat již tradiční hejno místních
čarodějnic. Každoročním přeškolením v létání na bezmotorových, motorových i
pracovních košťatech prošlo asi dvacet čarodějnic, avšak jen tři se mohou pochlubit
povolením k letu na motorovém koštěti, zvaném vysavač. Nálada byla skvělá a
rozverné laškování se odrazilo i v soutěžních disciplínách. Nejen malé, ale i velké
čarodějnice neváhaly a hupkaly v pytlích, házely míčkem a přenášely dračí vejce na
lopatě. Zkrátka slet, jak má být.
Vhod přišla i sladká svačinka v podobě kouzelných koláčů, ve kterých se při
správném zaříkání mohly objevit i vzácné mince. A že jich bylo, však nejedna
čarodějnice se tetelila radostí, když se mince objevila. Na zahřátí byly skvělé teplé
klobásy a pro otrlé i studené pivo.
Na letošním sletu nechyběly ani tak vzácné návštěvy jako je čarodějnice
Kryšpína, která je již tradičním hostem a organizátorkou, za což jí patří velký dík.
Dále pak Krákora Jektavá, instruktorka létání a její tryskový vysavač a v neposlední
řadě i učitelka tance Josefína.
Takže dámy pozor!!! Příští rok opět ve stejném termínu a čase, v maskách i bez
masek. Sejdeme se u kostela.
Krákora Jektavá
Speciální díky patří paní Květě Chirilické za upečení báječných koláčů, hlavně těch
oříškových. Hasičům Jáchymov, místnímu oddělení Policie ČR a členkám kulturní
komise za skvělou organizaci a hladký průběh akce.
Děkujeme

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „ O POHÁR MARIE CURIE“

Vyhodnocení kreslířské soutěže uvedlo v pátek slavnostní
zahájení lázeňské sezóny, tentokrát jinak než dříve. Lázně
Jáchymov spolu se Sdružením Krušné hory – západ a
městem Oberwiesenthal připravily „Otevření brány
Krušných hor“. A tak jsme i na výstavě zaslaných kreseb
viděli práce z České republiky i SRN. Členové poroty pod
vedením akademického malíře Petra Strnada s paní
Vaculíkovou po boku neměli
snadnou práci vybrat ty nejlepší,
protože všechny zaslané práce byly
výborné.
Společnost HHJ spolupracovala
při prvních přípravných pracích
soutěže, proto nás obzvláště potěšilo množství pěkných prací
z Jáchymova. A práce Kristýny Svobodové (viz obr.) byla
mezi vítězi určenými porotou, Kristýna získala zvláštní cenu
poroty. A ostatní? Nám se velice líbí třeba Jáchymovský
permoník. Jen si všimněte – ten úsměv, ty uši, jasně žluté
sluníčko – prostě nádhera. A tak děkujeme pořadatelům a
ostatní zveme na prohlídku prací do Kulturního domu.
Jaroslav Ochec

DOPLNĚNÍ K ČLÁNKU PANA OCHECE.
Nejen Kristýna Svobodová byla úspěšnou kreslířkou. Také Miloslava Veselá rodným
příjmením Uhlíková, rodačka z Jáchymova se v kategorii dospělých umístila na
krásném 3. místě. Její obraz zachycující pannu s rozevlátými vlasy – slunce nad
Jáchymovem je úchvatným ztvárněním zadaného tématu. Autorčinu tvorbu provází
panny prakticky od počátku. Možná si vzpomenete na její vůbec první výstavu
v prostorách jáchymovského Informačního centra v roce 2005 s názvem Panna a
netvor, kde představila veřejnosti své kresby a akvarely. Kladný ohlas přiměl
Miloslavu k olejomalbě. V roce 2007 vystavovala autorka na Horním Hradě
řečeném Hauenštejn. Prostory rytířského sálu daly vyniknout tématu celé výstavy,
inspirované knihou Mlhy Avalonu. Nechyběla zde kněžka Morgana ani Nimue, žena
samotného krále Artuše. V současné době si troufám říci, že její dílo pomalu dospívá
a prochází velkou změnou, je i velice nadanou módní návrhářkou, což můžete sami
posoudit na www.fleurdetina.com. v sekci mili-art.cz
Kristýnce i Milušce gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich další umělecké
činnosti.
Petra Javůrková

