JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

V tomto čísle si přečtete:
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slovo starosty
rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
svůj příspěvek do březnového vydání zpravodaje chci věnovat problematice zvýšení
bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města Jáchymova. V minulých dnech jsem
absolvoval jednání na Městském úřadě v Ostrově, kde byla na pořadu jednání, mimo
jiné, problematika nezaměstnanosti a sociální péče (k tomuto tématu se ještě
vrátím). Po ukončení jednání jsem hovořil s panem starostou Pavlem Čekanem o
možnostech spolupráce s Městskou policií Ostrov a o zkušenostech s provozováním
kamerového systému.
Protože vidíme obrovské možnosti, které se ve vybudování kvalitního kamerového
systému skrývají, chceme v letošním roce přistoupit k jeho realizaci. Necháme proto
zpracovat studii či projekt celkové koncepce a v 1. etapě bychom rádi vybudovali
základnu s přijímacím, záznamovým a vyhodnocovacím zařízením, zakoupili licenci
a instalovali 1 či 2 kamery s bezdrátovým přenosem. V příštích letech bychom pak
systém doplňovali dalším zařízením.
Spuštění tohoto systému vyžaduje určitou součinnost s Policií ČR a já věřím, že
se panu Fratiškovi Holému, který s městem tento úkol řeší, podaří s velitelem OO
PČR v Jáchymově panem Jindřichem Dziubou najít vhodný model fungování
výhodný pro obě strany.
Náklady pro letošní rok s instalací 2 kamer odhaduji cca. na 500 tis. Kč.
Potřebné finanční prostředky se pokusíme získat z dotačního titulu Ministerstva
vnitra – Program prevence kriminality, dále máme určitý příslib od léčebných lázní
a tak věřím, že na podzim systém zahájí svou činnost.
Problematika zřízení Městské policie v Jáchymově je nepoměrně složitější. Jsem
rád, že se pan starosta Čekan eventuelní spolupráci nebrání. Dohodli jsme se, že
nechá připravit takový „prvotní nástřel spolupráce“, s vymezením rozsahu služby,
kompetencí, atd., včetně finančních nákladů. A protože i Policie ČR v současné době
řeší a mění model svého fungování, jehož výsledná verze se zcela určitě dotkne i
činnosti OO PČR v Jáchymově, musíme vzít v úvahu všechny tyto poznatky. Kolem
celé této problematiky musí nutně proběhnout další diskuse a já nechci předjímat
výsledné rozhodnutí.
V úvodu jsem se zmínil o jednání v Ostrově. Byla řeč o nezaměstnanosti, obecně
prospěšných pracích, veřejné službě apod. Jsem rád, že jsme jako jedni z prvních
zavedli institut veřejné služby a tak umožnili občanům Jáchymova se zapojit. Na
jednání byla také otevřena otázka dlouhodobě nezaměstnaných, řešení jejich situace.
Byla zde v součinnosti s úřadem práce nastíněna určitá možnost a já jsem pověřil
pana Kožušníka vypracováním konkrétních kroků.

Minulý víkend proběhl v prostorech hotelu Panorama 2. městský ples. Účast byla
hojná, tombola bohatá, vystoupení kouzelníka úžasné a hodnocení kapely si udělejte
dle vlastního gusta. Jediným škraloupkem na kráse byl výpadek dopravy,
zapříčiněný onemocněním řidiče pana Doležala. Narychlo domlouvaná náhradní
doprava nevyšla, za což se postiženým omlouvám.
Zima pomalu končí a já jsem opravdu rád, že nás všechny v 2. polovině netrápila
tak, jako na svém počátku.
Ing. Bronislav Grulich

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

3. zasedání rady města ze dne 1. února 2011:
• schválila Smlouvu č. 10062676 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
uzavřenou mezi městem Jáchymov a SFŽP ČR na akci Prevence sesuvu svahů
v Jáchymově a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• schválila finanční příspěvek na kulturní aktivity muzea v r. 2011 v objektu
Královské mincovny v Jáchymově, ve výši 35.000,- Kč.
• schválila podání žádosti o dotaci na výstavbu Dětského hřiště „Tolárek“ a
pověřuje starostu jejím podpisem.
• schválila Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na projekt Stříbrná stezka s tím, že bude
dopracována projektová dokumentace vč. inženýringu za cenu 20 tis. Kč
s termínem do 31.3.2011 a pověřuje starostu jeho podpisem.
• schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem
Jáchymov se sídlem nám. Republiky 1, Jáchymov, Telefónicou O2 Czech
Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 a a.s. Radonové lázně
Jáchymov se sídlem T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov na vynucené
překládky komunikačního zařízení a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
• neschválila poskytnutí příspěvku na naftu na zimní údržbu od Hájenky až
k hotelu Lanti.
• souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy č. 12/2003 ze dne 28.05.2003,
dodatkem č. 2, na pronájem pozemků uvedených v citované nájemní smlouvě
ve stávajícím znění, uplatněním práva opce – dle čl. 8 bod 8.1 na dobu
určitou do 31.12.2020 nájemci Biatlonklub Jáchymov, zast. jednatelem Ing.
Bronislavem Grulichem.

• souhlasila s ukončením nájemní smlouvy č. 60/93 ze dne 25.06.1993 na
pronájem pozemku p.č. 179/1 o výměře 156 m2 v k.ú. Jáchymov a to dohodou
ke dni 31.01.2011 s tím, že pan Bohuslav Kubeš uhradí alikvotní část
nájemného do 31.01.2011 ve výši 65,- Kč.

4. zasedání rady města ze dne 15. února 2011:
• schválila nabídku pana Ing. Romana Havlana na výkon technického
stavebního dozoru na opravu fasády radnice (část z Mincovní ul.) a na
opravu fasády včetně nových výkladců č.p. 270 za cenu 53 400,- Kč (včetně
DPH).
• schválila Smlouvu o dílo na technický dozor stavby „Oprava fasády
radnice a Oprava fasády čp. 270 včetně nových výkladců“ mezi Městem
Jáchymov a panem Ing. Romanem Havlanem a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
• schválila Smlouvu o reklamě mezi Městem Jáchymov a LL Jáchymov, a.s.
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Jedná se o reklamu
v Jáchymovském zpravodaji za cenu 24 tis. Kč ročně, smlouva je sepsána
na dobu neurčitou.
• souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 5100/5 o
velikosti 120 m2 v k.ú. Jáchymov za cenu 15,-Kč/m2 (žadatel Lanová
dráha Klínovec s.r.o., 362 62 Boží Dar, zastoupená jednatelem Petrem
Šolcem) s tím, že nájemné bude hrazeno pouze za měsíce prosinec, leden,
únor a březen v každém roce platnosti nájemní smlouvy, tj. 600,- Kč ročně,
bez inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
31.03.2013 a parkování bude zdarma.
• souhlasila s odpisem dluhu ve výši 1.400,- Kč paní Haně Veselé, za
pronájem pozemku p.č. 4931/8 o výměře 100 m2 dle nájemní smlouvy
č. 31/93 ze dne 24.5.1993. Tímto revokuje své usnesení ze dne 18.01.2011.
• odložila do příštího jednání RM projednání výměny el. rozvodu a
zářivkových těles v knihovně za nové a ukládá OHS předložit nabídkový
rozpočet.

Zpracovala: Hynková

UPOZORNĚNÍ
1.3. 2011 od 17.00 hod.
se konalo IV. mimořádné veřejné zasedání ZM
na MěÚ Jáchymov na programu:
Fond obnovy + Směrnice „Fondu obnovy“ + Pravidla pro
poskytování příspěvků z „Fondu obnovy“
Výsledek jednání je přílohou Zpravodaje

Od 7. února do 25. března probíhá
na Informačním centru výstava
fotosoutěže roku 2010 a dětské výtvarné soutěže
Krásy Jáchymova.
Přijďte se podívat a vybrat vítěze obou kategorií.
RR
Městský úřad Jáchymov
OZNAMUJE
držitelům psů, že jsou povinni dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2004,
nejpozději do 31. 3. 2011
bez vyměření uhradit poplatek z vlastnictví psa.

Podpora z programu regenerace městských památkových zón.
Každoročně Ministerstvo kultury ČR poskytuje příspěvek na rekonstrukce
nemovitých kulturních památek nacházejících se v městských památkových
rezervacích a zónách. Výše příspěvku se odvíjí od připravenosti toho kterého města
na akce obnovy. Finanční prostředky z rozpočtu státu lze využít jak na památky
v majetku města tak i dalších osob, soukromníků a církví. I když částka ve výši
1 170 000,- Kč, kterou město získalo, není nijak závratná a vzhledem ke stavu ve
kterém Městská památková zóna Jáchymov je, bychom uvítali větší podporu, tak je
to změna k lepšímu. Vždyť před několika lety se tato podpora pohybovala kolem
200 000,- Kč. Dnes město Jáchymov patří mezi první desítku nejvíce podporovaných
městských památkových zón. Nanejvýš pozitivní je i ta skutečnost, že mnozí
soukromí majitelé kulturních památek se „probudili“ a jsou připraveni dotaci
využít. Rekonstrukce domů na náměstí Republiky je jistě běh na delší trať a skládá se
z dílčích mnohdy malých kroků. Každoroční dotace z Ministerstva kultury a
iniciativa vlastníků jsou jedním z nich.
Jan Hadrava vedoucí OHS

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V březnu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:

Karel Lepič
Ladislav Harvan
Josefa Chotašová
Marie Lexová
Božena Hájková
Josef Koňárek
Vlasta Vojtková
Jana Mayerová
Jiří Mitbauer
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky

Daniel Adrian Tokár
Marie Moravcová
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

VZPOMÍNÁME

4.3.2011
uplyne 15 let co nás nečekaně opustil
náš nenahraditelný člověk, manžel, otec, tchán,
dědeček a pradědeček
pan Otto Mikulášek
Díky všem, kteří vzpomínají s námi.
Manželka Kateřina, děti, vnoučata a pravnoučata

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

UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna v Jáchymově ve spolupráci s Hornickým a historickým sdružením
Jáchymovska a Základní školou M. C. Sklodowské připravuje na měsíc březen
soutěž pro mládež k významnému objevitelskému výročí této světoznámé vědkyně,
které Jáchymov vděčí za vznik radonových lázní.

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.
Akce měsíce:
divadelní představení DRANA, sobota 5.3. 2011, 18.00
Monodrama doprovázené živou hudbou, v jehož hlavní roli se coby romská žena
představí karlovarská herečka Lucie Domesová.
VSTUPNÉ 60,- Kč

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.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ BŘEZEN 2011

1.3. úterý v 15.30

Curie – kavárna

vstup Kč 30,-

TANEČNÍ ODPOLEDNE S UKÁZKOU MÍCHANÝCH NÁPOJŮ
Hraje harmonikové duo Olga a Jiří Homolkovi
1.3. úterý v 19.30

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 100,-

W.A. MOZART: BASTIEN A BASTIENKA
Nejezděte za operou. Opera přijede k Vám. Představí se komorní soubor MUSICA
PER QUATTRO z Hradce Králové – Zuzana Meierová Generová – soprán,
Ivana Portálová – mezzosoprán, Manfréd Koláčný – tenor, Josef Vlach – housle,
Miloš Meier – lesní roh, Josef Hajna – klarinet, Petr Mecka – fagot.
2.3. středa v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 40,-

PŘIJĎTE SI ZATANČIT
na novém parketu v koncertním sále Radium Palace. V programu večera je
ochutnávka sýrů. Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí
4.3. pátek v 15.30

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 – trubka.

7.3. pondělí v 19.00

Curie – kavárna

vstup Kč 30,-

MASOPUSTNÍ TANEČNÍ PONDĚLÍ
Hrají Staročeští Pepíci, masopustní nabídka: 0,3 l piva za 15,- Kč
9.3.středa v 19.30

Radium Palace – bar

vstup Kč 30,-

SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM
Hraje Julius Oláh /keyboard, zpěv, kytara, housle/ hudebník, který vystupoval
v prvotřídních hotelích v České republice, Maďarsku, Německu a Švýcarsku.
V ceně vstupenky je nealko koktejl. Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí.

10.3. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 100,-

POCTA FRANKU SINATROVI.
V podání pražského SWINGING TRIA zazní slavné písně F. Sinatry.
Zpívá Jan Smigmator, sólista tanečního orchestru Václava Hybše

14.3. pondělí v 19.30 Ak. Běhounek - sál vstup Kč 10,AKUPUNKTURA
přednáší prim. MUDr. Zajíček

15.3. úterý v 15.30

Curie – kavárna

vstup Kč 30,-

COUNTRY ODPOLEDNE
s Tuláky z Ostrova

16.3. středa v 19.30

Radium Palace – sál

vstup Kč 50,-

VEČER S HARMONIKOU
V ceně vstupenky je slané pečivo. Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí.
Můžete si zatančit na novém parketu.
17.3. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 150,-

POJĎ SE MNOU DO CHAMBER SÉPAREÉ...
Večer slavných operet.
Zpívají: Lýdie Havlákové – soprán, Jana Flégl – tenor,
Peter Poldauf /Slovensko/ – bas, Květa Novotná – klavírní doprovod

18.3. pátek v 15.30

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.

22.3. úterý v 15.30

Curie - kavárna

SWINGOVÉ ODPOLEDNE
s Pepr Triem z Teplic

vstup Kč 30.-

23. 3. středa v 19.30

Radium Palace – bar

vstup Kč 50,-

VEČER S HOUSLEMI
Vladislava Liněckého, koncertního mistra Karlovarského symfonického orchestru.
Keyboard: Jan Spira
V ceně vstupenky je ochutnávka moravských vín.
Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí
24.3. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 100,-

KONCERT ITALSKÝCH A ŠPANĚLSKÝCH PÍSNÍ
OPERETNÍCH MELODÍÍ A OPERNÍCH ÁRIÍ.
Zpívá mladý , talentovaný barytonista JAKUB PUSTINA , který v současné době
koncertuje se slovenskou operní hvězdou Petrem Dvorským.

25.3. pátek v 19.00

Curie - kavárna

vstup Kč 70,-

TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU EUROFASHION
K tanci hraje Jan Zumr
28.3. pondělí v 19.30

Kulturní dům

vstup Kč 50,-

„ROZMARNÝ DUCH“ – divadelní představení ochotnického spolku z Ostrova
27.3. neděle v 16.30

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 50,-

"Dětský japonský pěvecký sbor z města Kasaoke", sbormistr: Mrs. Miyake,
Repertoár sboru "Kasaoka boys and girls" tvoří japonské písně, anglické, americké,
francouzské a další. Děti zahrají i na housle. Do Evropy však přijede pouze 10
členů, tedy komorní složení.
31.3. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 100,-

KONCERT FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ v podání sopranistky
Svatavy Luhanové, docentky na Západočeské univerzitě v Plzni. Klavírní doprovod
profesorka plzeňské konzervatoře Martina Reichová

SPORTOVNÍ PROGRAM
Úterý 1., 8., 15., 22., 29. 3. 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
Čtvrtek 3., 10., 17., 24., 31. 3. 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

Neděle 6., 13., 20. a 27. 3. ve 14.30 hodin
JÓGA v tělocvičně LH Běhounek , suterén -2,
přijďte si vyzkoušet jógu, cvičení pro tělo i mysl, cvičitelka Jana Čekanová.
Sraz v tělocvičně 10 minut před zahájením cvičení.
Vstup: 50,- Kč

Sobota 5., 19. 3. 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.
Sraz v sále LH Běhounek nejpozději 10 min. před zahájením cvičení.
Vstup: 50,- Kč

Pátek 4. a 25. 3. 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 18. 3. 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
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 BŘEZEN 2011
TÉMA: MILUJEME SVÉ DĚTI!
2.3. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
ČTYŘI MINUTY

německé drama, titulky, přístupné od 12 let, délka 112 min.
Pianistka Traude Krüger vyučuje už 60 let hru na klavír v jedné ženské věznici. Až to
skoro vypadá, že sama odpykává trest. Když má začít vyučovat uzavřenou,
nevypočitatelnou a agresivní Jenny, která sedí za vraždu, zprvu to odmítne. Ale
v okamžiku, kdy tuto vzpurnou dívku uslyší hrát, změní své rozhodnutí.
hrají: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung aj.
vstupné: 70,- Kč
5.3. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
PEVNÉ POUTO

koprodukční fantasy thriller, titulky, přístupné od 12 let, délka 134 min.
Filmová adaptace knihy Alice Seboldové líčí příběh čtrnáctileté dívky Susie
Salmonové. Ta byla znásilněna, zavražděna a tělo bylo zohaveno. Nebe, do kterého
se mladá Susie dostane, je v podobě střední školy. Odtud má možnost sledovat život
své rodiny, ale i osud vraha, který ji připravil o život a který má v plánu opět vraždit.
hrají: Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Stanley Tucci, Saoirse Ronan aj.
vstupné: 70,- Kč

FILMOVÝ KLUB:
9.3.

STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin

VITUS
švýcarské drama, titulky, přístupné, délka 120 min.
Nejlepší švýcarský film roku 2006, nominace na Oskara.
Vitus je chlapec, který vypadá, jako by pocházel z jiné planety. Má sluch jako
netopýr, hraje na klavír jako virtuóz, od 5 let studuje všemožné encyklopedie a
diriguje orchestr. Rodiče věří v jeho skvělou budoucnost, chtějí, aby se stal
klavíristou. Ale Vitus sní o létání a normálním dětství. Nakonec, až na jedno
dramatické zaváhání, chlapec poznává kouzlo skromného života a jeho opravdových
hodnot.
hrají: Bruno Ganz, Fabrizio Borsani, Eleni Haupt aj.
vstupné: 70,- Kč / členové F.K.: 60,- Kč

12.3. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
DĚCKA JSOU V POHODĚ

komedie USA, titulky, přístupné od 12 let, délka 106 min.
Vtipný a energický portrét moderní rodiny – Nic a Jules jsou matky, které žijí
v útulném bungalovu na okraji města se svými dospívajícími dětmi Joni a Laserem.
Když se Joni chystá na vysokou školu, její mladší bratr ji požádá o velikou laskavost.
Chce, aby mu Joni pomohla najít jejich biologického otce. Navzdory vlastním
pochybám, splní Joni bratrovo přání a naváže kontakt s „bio-tátou“ Paulem,
pohodovým majitelem restaurace.
hrají: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo aj.
vstupné: 70,- Kč

16.3. STŘEDA

17.00 A 19.30 hodin
BASTARDI
české drama, přístupné, délka 80 min

Příběh z prostředí praktického školství bez povrchnosti, klišé a přetvářek. Film je
založen na reálném základě a ukazuje jak to dopadne, když selže systém. Děj se
odehrává v drsném prostředí základní školy. Skupina zdejších žáků, mladých
násilníků, je obviněna ze znásilnění a vraždy mladé praktikantky. Přesto nebyli zatím
odsouzeni a dále navštěvují školu. Do ní nastupuje mladý učitel, jenž si svým
neortodoxním přístupem získává sympatie ostatních kantorů i žáků. Za jakým účelem
však do školy přišel, zjistíme až v závěru celého příběhu.
hrají: Ladislav Potměšil, Kristýna Leichtová, Radek Holub, Tomáš Magnusek aj.
vstupné: 70,- Kč

19.3. SOBOTA

16.30 a 19.30 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI

dobrodružná koprodukce, český dabing, přístupné, délka 146 min
První díl sedmého a zároveň posledního pokračování dobrodružství Harryho
Pottera. Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je
najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Jejich profesoři jim již
nemohou pomoci, tak se musí spoléhat jen sami na sebe.
hrají: Daniel Radclife, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes aj.
vstupné: 70,- Kč

23.3. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
ŠKOLA ŽIVOTA

konverzační drama Velké Británie, titulky, přístupné od 12 let, délka 101 min
V Británii se píší ranná šedesátá léta a středoškolská studentka Jenny přemýšlí o
tom, zda jí její vynikající prospěch umožní dostat se na Oxford. Ani přísný otec však
netuší, že všechno může změnit seznámení s okouzlujícím, avšak poněkud tajemným
mužem středního věku, který ukáže Jenny úplně jiný svět. A náhle se zdá, že si Jenny
namísto nudného studia zvolí bezprostřední školu života.
hrají: Peter Sarsgaard, Carey Mulligan, Rosamund Pike, Alfred Molina aj.
vstupné: 70,- Kč

FILMOVÝ KLUB:
26.3. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
FÍGLE

polské drama, titulky, přístupné od 12 let., délka 95 min.
Šestiletý Štefek vzdoruje osudu. Věří, že řetěz událostí, které uvede do pohybu, mu
pomůže sblížit se s otcem, který opustil jeho matku. Sedmnáctiletá sestra Elka mu
pomáhá naučit se, jak si naklonit osud malými oběťmi. Různé náhody nakonec
přivedou otce na práh matčina obchodu, ale věci se pohnou nesprávným směrem.
Zoufalý Štefek se rozhodne zvrátit štěstí nejriskantnějším trikem.
hrají: Tomasz Sapryk, Rafal Guzniczak aj.
vstupné: 70,- Kč / členové F.K.: 60,- Kč

30.3. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
THE SOCIAL NETWORK

životopisné drama USA, titulky, přístupné, délka 121 min.
Ve filmu The Social Network divákům režisér David Fincher umožní nahlédnout do
okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén nového století,
prostřednictvím odlišných pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně
tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Výsledkem je drama plné
tvoření a destrukce, které poukazuje na stále se měnící sociální vztahy, které jsou
odrazem naší současnosti.
hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Max Minghella, Brenda Song aj.
vstupné: 70,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY V POKLADNĚ KINA,
KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ,
č. tel. 353 831 696

PLES MĚSTA

19. února proběhl v hotelu Panorama druhý ročník Plesu města Jáchymov. K tanci
a poslechu hrála hudba TREND z Karlových Varů, přišel také kouzelník se svou
velice zajímavou iluzionistickou show, která se velice líbila. Pro většinu z nás byly
triky záhadou.. Na plese byla bohatá tombola a velice chutný zvěřinový guláš.
Věřím, že se všichni pobavili a každý si něco odnesl. Škoda byla pouze, že pan
Doležal je nemocný a nemohl jezdit autobus MHD, za což se všem velice
omlouváme, ale nemoc si bohužel nevybírá a panu Doležalovi přejeme brzké
uzdravení. Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli ke
zdárnému uskutečnění a průběhu plesu. Jmenovitě: SDH Jáchymov za zapůjčení a
dovoz stolů a odvoz tomboly. Děvčatům z Informačního centra a Klárce Micankové.
Panu Tomayerovi a jeho personálu za přívětivé prostředí a uvaření bezvadného a
chutného guláše. Děkujeme také všem, kteří přispěli do tomboly: Lesní úřad
Jáchymov, VJB Partner, ČSOB pojišťovna – Hana Kabeláčová, Nápoje paní Tichá,
restaurace Regent pan Kaucký, potraviny Regent paní Kaucká, paní Štiková,
MUDr. Hornátová, paní Korčoková, Uhelné sklady Ostrov pan Kaucký, potraviny
SVOP paní Michálková, paní Březinová, maso uzeniny Jáchymov, hotel Panoráma,
restaurace Krmelec na Mariánské, Biatlonové středisko Eduard, Skiareál Klínovec,
Lanová dráha Jáchymov- Klínovec, město Jáchymov, Tajemství přírody (prodejna
zdravé výživy), čerpací stanice Benzina Ostrov, kadeřnictví Zuzany Maškové,
Jan Gajdoš, nehtové studio Marie Fořtové, pan Roman Randa.
Anna Plačková

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Skautské schůzky dostaly velkou posilu ve vedení - Lenku, která s námi v minulosti
jezdila na tábory a pomáhala při organizování různých akcí. Na začátku roku se
přestěhovala zpět na Karlovarsko a naplno se zapojila do pravidelné činnosti.
Protože byly v únoru jarní prázdniny, sešli jsme se na schůzkách jen 3x a začali
s novými projekty. Skautská družina Vyder se věnovala několik schůzek kromě her a
jiných aktivit také výtvarné tvorbě - vyzdobili největší stěnu klubovny nástěnnou
malbou s přírodním výjevem. Nejdříve vybírali vhodný námět, poté stěnu rastrovali
a nakonec se pustili do samotné malby. Dílo ještě není úplně dokončeno, ale již teď
vypadá velmi dobře!
Modrá šestka vlčat pokračuje v celoroční hře, vzhledem k menšímu počtu schůzek
v důsledku jarních prázdnin, jsme pokračovali v citronu. Prakticky jsme si
vyzkoušeli využití šťávy pro tajné zprávy. Na schůzkách jsme si také zahráli několik
moderních stolních her, které jsme v poslední době zakoupili.
V březnu plánujeme v rámci programu návštěvu bazénu a potiskování triček novou
metodou, kterou jsme se naučili na setkání vedoucích v lednu v Lokti.
Chceš si také vyzkoušet něco nového a poznat další kamarády?
Přijďte mezi nás! Klubovnu máme v budově Lesního úřadu v Jáchymově,
Mathesiova ulice. Nováčky přijímáme ve věkových kategoriích: kluci a děvčata 6-11
let (vlčata a světlušky) - schůzky každý pátek 17:00-18:30, kluci a děvčata 11-14 let
(skauti a skautky) - schůzky každou středu 17:00 - 18:30. Každý týden se setkáváme
na schůzkách, kde hrajeme hry a učíme se nové věci. O víkendech jezdíme na
jednodenní i vícedenní výpravy a v létě pak na tábor, který si sami postavíme v lese.
Více informací o tom, jak se stát skautem
nejdete na:
http://arnikajachymov.unas.cz/novacci
Kontaktní informace, fotografie z akcí a
nekrácené verze článků najdete na našich
pravidelně
aktualizovaných
WEBových
stránkách http://arnikajachymov.unas.cz
Tomáš Barth, vůdce střediska

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
V pátek 4. února měly děti pololetní prázdniny. Využili jsme tohoto volna a zažili
příjemné chvilky na Klobouku. Celý den svítilo krásně sluníčko a tak se bobovalo,
hráli jsme různé hry včetně stavění sněhových figurín. Na schůzkách děti pokračují
v přípravě na jarní kola a zkoušky odborek, které byly díky školení dospěláků
přesunuty na duben.
Družstvo dorostenek ze již počtvrté zúčastnilo soustředění na AC Startu v Karlových
Varech, kde tentokrát bylo 60 účastníků z celého západočeského regionu a
z Vysočiny. Počasí nám přálo a tak započala příprava tréninků techniky a překážek.
Členové SDH se sešli na první schůzce v tomto roce, kde byla sestavena nová
výjezdová jednotka pro tento rok. Domluvily se pravidelné termíny pro školení a
členové se seznámili s termíny, které vyhlásil HZS Karlovy Vary a kterých se musí
někteří členové zúčastnit. Řidiči provádí každou neděli kondiční jízdy. V měsíci
únoru jednotka nemusela zasahovat.
SDH pro Vás nyní připravuje již tradiční Josefskou zábavu, na kterou jste srdečně
zváni.
Více fotografií naleznete na stránkách sdružení: www.hasicijachymov.estranky.cz
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
A) Jáchymovské poznámky:
Ocenění výjimečné ženy Marie Curie-Sklodowské (dále MCS).
Ryzí charakter MCS pomohl mnoha lidem, a i našemu městu. Její manžel ji
navrhl, aby si nechali patentovat objev výrobního postupu na separaci radia
z uranové rudy. Odpověděla, že to v žádném případě nepřipadá v úvahu, protože
rozvoji vědy nesmí být v ničem bráněno. Podle postupu manželů Curiových se
vyrábělo radium i v Jáchymově – bez autorských honorářů. A jak by je tehdy MCS
potřebovala!
Vyjímečnost MCS ukazují mimo jiné i četná významná ocenění, která získala
během svého života. Mimo všeobecně známých dvou Nobelových cen v 1903 za
fyziku a v 1911 za chemii, které uděluje Švédská královská vědecká společnost, byla
MCS honorována ještě řadou dalších cen. Z nich některé ceny mají mezi vědci
velikou váhu, možná i větší než samotná Nobelova cena, a proto stručně uvedu
nejdůležitější z nich.
MCS byla dekorována Davyho medailí (Davy Medal), kterou každoročně
uděluje Královská vědecká společnost v Londýně za vynikající a výjimečně
významný objev v libovolném odvětví chemie. Medaile pojmenovaná po Humphry
Davym je udělována spolu s 1000,- GBP nepřetržitě každý rok od 1877 do 2010.
První v roce 1877 získali velikáni vědy Robert Wilhelm Bunsen a Gustav Robert
Kirchhoff, další např. v 1882 Dmitrij Mendělejev a Julius Lothar Meyer, v 1903
Marie a Pierre Curiových.
Další významná cena udělená Marii a Pierre Curiovým v roce 1904 je
Matteuciho medaile (Matteucci Medal). Italským královským dekretem ze dne 10. 7.
1870 byla Italská vědecká společnost autorizována přijmout dar Carlo Matteucciho
pro zřízení ceny pro ocenění fyziků za jejich fundamentální přínos vědě. Mezi
nositeli této medaile čteme opět slavná jména jako Kelvin, Kirchhoff, Weber, Edison,
Herz, Roentgen, Marconi a mnoho dalších.
Nelze nezmínit také medaily Elliotta Cressona (Elliott Cresson Medal), kterou
uděloval v letech 1875 až 1997 Franklinův institut ve Spojených státech. MCS ji
získala v roce 1909. Cena je udělována spolu s 1000,-USD vědcům a konstruktérům
z nejrůznějších odvětví vědy i průmyslu. Také zde čteme slavná jména, namátkou jen
několik – Tesla, Pelton, Ford, Roentgen, Bell, Philips, Watson-Watt.
Ing. Jaroslav Ochec

B) Téma měsíce:
Maria Curie – Skłodowská
Narodila se 7. listopadu 1867 ve Varšavě jako nejmladší z pěti dětí
manželů Sklodowských. Pocházela z velice vážené polské rodiny. Otec byl
profesorem fyziky a zástupcem ředitele na chlapeckém gymnáziu. Matka byla
učitelkou hudby a zároveň zakladatelkou konzervatoře. Rodina s dětmi měla po
matce šlechtický původ a po otci kontakty ve společnosti vzdělanců.
Mladá Marie proto poznala velmi dobře a také brzy nejen matematiku a
přírodní vědy, ale ovládala i světové jazyky - od frančtiny počínaje po angličtinu, a
tehdy také povinně vyučovanou ruštinu.
Jejími sourozenci byly tři sestry a jeden bratr Josef, kterým se dostalo,
podobně jako Marii, patřičného vzdělání a všichni se zapojili v různých ohledech do
tehdejšího veřejného života. Marie však jako jediná z dětí rodiny Sklodowských
odjela ve svých 19 letech přes původní zásadní nesouhlas rodičů do Paříže studovat
na Univerzitu Sorbonna oblast fyziky a chemie. Na svá studia a svoji obživu včetně
nanejvýš skromného bydlení si však mladičká Marie musela vydělat peníze docela
sama. Její život proto od této doby nebyl vůbec jednoduchý.
V roce 1891 složila jako první žena v historii přijímací zkoušky na fakultu
fyziky a chemie. Přes den studovala a po večerech doučovala jiné líné žáčky a
vydělávala si tak na živobytí. V roce 1893 získala na univerzitě tzv. licenciát jako
první stupeň vzdělání pro vědeckou práci a začala pracovat jako laborantka v
průmyslové laboratoři Lippmanových závodů ve Francii. Současně dále studovala
na Sorbonně a druhý licenciát z matematiky získala v roce 1894.
V roce 1894 poznala také svého budoucího manžela pana Pierra Curie, který
byl v té době doktorandem v laboratoři Henri Becquerela – pozdějšího
spoluobjevitele radiového záření. Pierre byl jako vědec bez vyznání a Marie byla
nábožensky vlažná, proto měli v roce 1896 občanský sňatek, což na nějaký čas vedlo
k roztržce Marie s její polskou katolickou rodinou. Roku 1897 se jim narodila první
dcera Irène, která se později stala se svým manželem nositelkou Nobelovy ceny za
výzkumy v oblasti radioaktivity a jejího využití v medicíně. O sedm let později se pak
manželům Curievým narodila druhá dcera Eva, která se stala učitelkou a která
napsala matčin životopis pod názvem Madame Curie. Kniha vyšla také v českém
vydání.
Pierre doporučil Marii nejprve Becquerelovi, který jí nabídl doktorantské
studium pod svým vedením na zdánlivě neatraktivní a značně pracné téma. Zjistit,
proč je radioaktivita některých druhů uranové rudy mnohem vyšší, než by se dalo
předpokládat z podílu čistého uranu v rudě. Marie pracovala zpočátku s pomocí
mladého chemika Debiernea, který zde skládal licenciát. Začala obtížnou práci při
dělení uranové rudy na jednotlivé chemické sloučeniny a hledala sloučeninu, která
způsobovala tak výjimečně vysokou radioaktivitu. Debiernea to ale brzy přestalo
bavit a nahradil ho po čase již jako doktor sám Pierre Curie. Práce to totiž nebyla
lehká. Výzkumy vedly po čtyřech letech nejprve k objevu prvku polonia, jež paní
Skłodowská pojmenovala po své vlasti, a posléze k objevu mnohem radioaktivnějšího
prvku rádia. Výsledkem bylo také vyjasnění pravděpodobných příčin radioaktivity,

vedlejšího efektu při rozpadu atomových jader radioaktivních prvků. Bohužel byl
tento objev později ve druhé světové válce zneužit.
První desetinu gramu radia izolovala paní Curie ze smolince pocházejícího z
Jáchymova. Na její žádost o trochu uranové rudy byl z Jáchymova zdarma odeslán
celý vlak naložený hlušinou.
V roce 1903 jako první žena v historii získala Marie titul doktora fyziky a ve
stejném roce jí byla udělena Nobelova cena za fyziku. Získání Nobelovy ceny
manžele Curieovy proslavilo. Sorbonna Pierrovi přiznala místo profesora a
souhlasila se založením vlastní laboratoře, ve které se Marie stala vedoucí výzkumu.
Ve stejné době také porodila svoji druhou dceru Evu.
19. dubna 1906 přejel Pierra tragicky nákladní koňský povoz a Marie tak
ztratila životního druha i spolupracovníka. Dne 13. května téhož roku se fakultní
rada rozhodla zachovat katedru vytvořenou pro Pierra Curie a svěřila ji Marii
Curie Skłodowské spolu s řízením laboratoře. Tak Marie Curie poněkud vyšla ze
stínu manžela a stala se první profesorkou Sorbonny.
V lednu roku 1911 nebyla Marie zvolena pouze o jeden hlas do francouzské
Akademie věd. V prosinci téhož roku však dostala paní Curie svou druhou Nobelovu
cenu za chemii díky které přesvědčila francouzskou vládu, aby vyčlenila prostředky
na vytvoření nezávislého Ústavu pro radium. Ten byl v Paříži založen v roce 1914 a
prováděly se zde výzkumy v oblasti chemie a fyziky zejména v zájmu lékařství. Tento
ústav se stal rovněž líhní nositelů Nobelových cen. Vyšli z něho ještě čtyři další vědci
a vynálezci. Mezi nimi i Mariina dcera Irène Joliot-Curie a její zeť Frédéric Joliot,
kteří pokračovali v rodičovských šlépějích.
Během tragické první světové války se Marie Curie stala šéfem vojenské
lékařské buňky, která se zabývala organizací polních rentgenografických stanic,
které zdarma vyšetřily celkem více než tři milióny případů těžkých zranění
francouzských vojáků a nemocných zajatců.
Po válce Marie nadále vedla Ústav pro rádium v Paříži a zároveň cestovala
po světě, kde její nadace pomáhala zakládat lékařské ústavy pro léčbu rakoviny a
nový obor rentgenologie. U Marie Curie-Skłodowské studoval v letech 1920-1922
také budoucí akademik František Běhounek, který po návratu zkoumal radioaktivitu
uranové rudy v jáchymovských dolech. V roce 1925 Marie Curie-Skłodowská
osobně sfárala do starého dolu Svornost v Jáchymově. Absolvovala také cestu po
Spojených státech, kde převzala mnoho čestných titulů a dostala od amerického
prezidenta slavnostně na počest jeden gram radia pro výzkum a léčbu nemocných. V
roce 1932 byl s pomocí polského prezidenta Moścického jeden z těchto institutů
založen ve Varšavě. Prvním vedoucím ústavu se stala Mariina věrná a pečující
sestra Bronisława.
Díky tomu, že manželé Curieovi si ještě před Pierrovou smrtí odmítli dát
patentovat postup přípravy radia z uranových rud, ochudili se o značné finanční
prostředky. Jejich úmyslem však bylo především přenechat vynález k neomezenému
užitku celého lidstva. Tento dobrý skutek jim ale po celou dobu jejich dlouhotrvající
práce ztěžoval výzkum a provoz laboratoře.
Maria Curie-Skłodowska zemřela 4. července 1934 v nemocnici Sallanches
nedaleko Paříže na leukémii, která byla pravděpodobně způsobena radiací, se
kterou pracovala celý svůj život. V roce 1995 byla pro své zásluhy jako první žena

na světě pochována pod kopulí pařížského Panteonu. Její zásluhy pro vědu,
medicínu a pro lidstvo jsou však zcela jistě nepopsatelné a penězi k nevyvážení, jak
manželé Curieovi při svém bádání správně předpokládali a byli si vědomi
mimořádnosti svého vynálezu.
Marcela Holmanová
C) Sdělení:
Z činnosti HHJ v poslední době: Naše publikování ve Zpravodaji se nejen setkává
s kladnou odezvou, větší než jsme očekávali, ale prý i zvyšuje úroveň a „čtivost“
jáchymovského měsíčníku. Proto jsme na lednovém setkání diskutovali rozšíření
publikační činnosti o další tématické řady, „Jáchymovské historické školství“ a
„Jáchymovsko“. První bude vycházet z projektu, který vede paní Palánová, ve
druhé řadě bychom rádi představili historii sousedních měst a obcí jako Abertamy,
Boží Dar, Horní Blatná, Ostrov a další. Příspěvky budou opět krátké, ale jistě pro
mnohé zajímavé.
První by měl vyjít v květnu 2011, pokud se najde prostor ve Zpravodaji.
Za HHJ byla do komise města pro kulturu a lázeňství jmenována paní K. Pašková.
Příští schůzka se koná ve středu 23.3. v 16 hodin na faře církve Českobratrské
evangelické v Jáchymově. Nenechte si ujít příležitost seznámit se s evangelickým
kostelíkem. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Ing. Jaroslav Ochec

PODĚKOVÁNÍ
Děti ze základní školy Marie Curie Sklodowské v Jáchymově rozdávaly radost.
Čtrnáctá pravidelná schůzka společnosti Hornické a historické Jáchymovsko na
konci
února
se
konala
v Domově důchodců a začala
netradičně vystoupením dětí
z výše jmenované školy. Děti
předvedly
pohádku,
kde
nechyběly pohádkové bytosti
jako vodník, víla, ale ani další
postavy
z historie
našeho
města, malí horníčci. A když na
scénu razantně vstoupil hrabě
Šlik, v obecenstvu to jen
zašumělo.
A některým z přihlížejících dospělých vytryskly dojetím slzy. Ukazuje se, že
v Jáchymově neplatí to, co se učitelům často vytýká, ztráta učitelova vlivu na
chování žáka mimo školu, roztříštěnost výuky, snaha o dotace a sponzoring.
Školo – DĚKUJEME!
Ing. Jaroslav Ochec

Děkujeme těmto sponzorům za poskytnutí dopravy, věcných cen, cukrovinek a
nápojů pro soustředění žáků fotbalového oddílu ve Mšenu u Mělníka:
Služby Jáchymov, spol.s.r.o., Uhelné sklady, p.František Buťa, Potraviny Regent
paní Pavlína Kaucká, Nápoje paní Anna Tichá
za oddíl kopané TJ Jáchymov Jaroslav Doležal

FOTOSOUTĚŽ
Nejlepší fotografie za měsíc Únor 2011:
1. místo – pan Zdeněk Chocholáček
2. místo – pani Erika Handrychová

FOTOSOUTĚŽ 2011
„Co se mi líbí a nelíbí v Jáchymově“
Pro zařazení do fotografické soutěže je nutné zaslat minimálně dvojici fotek – na
jedné fotografii bude vyfotografováno to, co se autorovi v Jáchymově (případně i
okolí) zalíbilo a na druhé něco, co v něm zrovna nevzbuzuje pocit libosti.
Tato kategorie bude hodnocena společně a vybrané fotografie budou uveřejněny ve
Zpravodaji.

TJ JÁCHYMOV
VÝSLEDKY
PRVNÍCH PĚTI KOL JARNÍ ČÁSTI KUŽELKÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ
ROČNÍKU 2010-2011
V sobotu 15. ledna 2011 byla zahájena jarní část kuželkářských soutěží družstev
ročníku 2010-2011. Do uzávěrky tohoto Zpravodaje bylo odehráno pět kol.
Výsledky 12.-16. kola
Zpč. divize:

Krajský přebor:

12.
13.
14.
15.
16.
12.
13.
14.

TJ Jáchymov A - TJ Havlovice
8:8
TJ Jáchymov A - Slavoj Plzeň
4:12
SKK Rokycany C - TJ Jáchymov A 14:2
TJ Jáchymov A - Lokomotiva Cheb B 4:12
Sokol Plzeň - TJ Jáchymov A __
6:10
TJ Jáchymov B - Sokol Útvina
8:8
TJ Jáchymov B - Jiskra Hazlov D
10:6
Jiskra Šabina C - TJ Jáchymov B
4:12

2532:2514
2460:2544
2539:2481
2506:2553
2580:2609
2485:2490
2464:2363
2372:2491

1
0
0
0
2
1
2
2

15. TJ Jáchymov B - Lokomotiva Cheb D 12:4
16. Slovan K.Vary B - TJ Jáchymov B
6:10

Kraj. soutěž 1. třídy: 10. TJ Jáchymov C - Sokol Útvina B

2518:2418
2586:2640

6:6
4:8
0:12

11. SKK Kraslice - TJ Jáchymov C
12. TJ Jáchymov C - Slávia K.Vary B

Kraj. soutěž 2. třídy: 12. SKK K.Vary E - TJ Jáchymov D

2
2

1604:1579
1629:1652
1563:1677

2:10 1597:1701
12:0 1579:1407
2:10 1515:1578
12:0 1592:1462
4:8 1596:1613
12:0 1573:1505
4:8 1604:1644
2:10 1621:1641
10:2 1585:1547

TJ Lomnice D - TJ Jáchymov E
13. TJ Jáchymov E - TJ Jáchymov D
14. TJ Jáchymov D - Sokol Teplá B
SKK K.Vary E - TJ Jáchymov E
15. TJ Lomnice E - TJ Jáchymov D
Sokol Teplá B - TJ Jáchymov E
16. TJ Jáchymov D - TJ Lomnice C
TJ Jáchymov E - TJ Lomnice E

1
2
0
2
0
0- 2
0
2
0
2
0
2

Průběžné tabulky soutěží:
Krajský přebor:
Zpč. divize:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Kdyně
Slavoj Plzeň
TJ Jáchymov
Sokol Plzeň
Lokomotiva Cheb B
TJ Havlovice
Lokomotiva Cheb A
Kuželky Holýšov
Baník Stříbro
SKK Rokycany C
TJ Lomnice
Jiskra Šabina B

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

Slávia K.Vary A
Jiskra Aš B
TJ Jáchymov C
SKK K.Vary C
Lokomotiva Cheb E
SKK K.Vary D
TJ Lomnice B
Slávia K.Vary B
SKK Kraslice
Sokol Útvina B

16
16
16
16
17
16
17
16
16
16
16
16

180:76
170:86
143:113
144:112
136:136
137:119
127:145
123:133
96:160
112:144
95:161
89:167

2583
2555
2561
2545
2540
2573
2544
2529
2532
2504
2552
2502

27
27
19
18
18
17
16
12
12
11
10
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jiskra Hazlov C
SKK K.Vary B
Jiskra Aš
Lokomotiva Cheb C
Sokol Útvina
Sokol Teplá
TJ Jáchymov B
Slovan K.Vary B
Jiskra Hazlov D
Slovan K.Vary C
Lokomotiva Cheb D
Jiskra Šabina C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Lomnice D
Jiskra Aš C
TJ Lomnice C
TJ Jáchymov D
TJ Jáchymov E
TJ Lomnice E
Sokol Teplá B
Jiskra Aš E
Sokol Útvina C
SKK K.Vary E
Jiskra Aš D

Krajská soutěž 1. třídy:
12 121:23
12 97:47
12 86:58
12 65:79
12 60:84
12 60:84
12 62:82
12 60:84
12 57:87
12 52:92

1706
1617
1683
1616
1567
1579
1623
1588
1584
1571

24
18
16
12
10
9
8
8
8
7

16
16
16
17
16
16
16
16
16
16
17
16

191:65
171:85
151:105
155:117
166:90
132:124
124:132
130:126
88:168
96:160
82:190
66:190

2604
2547
2513
2532
2512
2497
2492
2499
2414
2410
2403
2429

25
25
22
22
21
17
17
13
10
9
9
4

Krajská soutěž 2. třídy:
14
14
15
15
15
15
15
14
14
15
14

127:41
129:39
120:60
105:75
88:92
87:93
86:94
75:93
72:96
46:134
25:143

1618
1607
1589
1590
1522
1524
1547
1573
1490
1478
1353

25
22
22
20
16
14
13
12
10
6
0

A-družstvo je po 16. kole s 19 body na 3. místě zpč. divize, B-družstvo se 17 body na
7. místě krajského přeboru, C-družstvo je po 13. kole se 16 body na 3. místě krajské
soutěže 1. třídy, D-družstvo je po 16. kole se 20 body na 4. místě a E-družstvo se 16
body na 5. místě krajské soutěže 2. třídy.

MISTROVSTVÍ OKRESU JEDNOTLIVCŮ
V KUŽELKÁCH PRO ROK 2011
V sobotu a v neděli 19. a 20. února bylo sehráno mistrovství okresu jednotlivců
pro rok 2011 ve všech věkových kategoriích. Kuželkářský oddíl TJ Jáchymov se
zúčastnil svými hráči pouze soutěží dospělých, protože v kategoriích juniorů,
dorostenců a žáků v současné době žádné hráče nebo hráčky nemá. Podle
stanoveného postupového klíče se z jáchymovského oddílu zúčastnili okresního
mistrovství 3 muži, 4 muži-senioři (nad 50 let), 2 ženy a 2 ženy-seniorky. Mistrovství
mužů-seniorů se hrálo na čtyřdráze Sokola Teplá, mistrovství mužů a obou kategorií
žen na čtyřdráze SKK Karlovy Vary. Ve všech kategoriích se hrálo na 120 hodů
sdružených. Čtyři nejlepší muži po prvním kole sehráli dalších 120 hodů o konečné
umístění.
Největší úspěch dosáhly naše ženy-seniorky: Ing. Irena Živná se stala mistryní
okresu a Dana Blaslová získala stříbrnou medaili. V ostatních kategoriích se naši
hráči a hráčky snažili zejména o vybojování postupu do březnového mistrovství
Karlovarského kraje.
Výsledky mistrovství okresu pro rok 2011:
Muži (účast 23)
1.
2.
3.
11.
12.
19.

I. Boško (Sokol Teplá)
T. Pavlík (Slávia K.Vary)
I. Žaloudík (SKK K.Vary
J. Mitáček (TJ Jáchymov)
Z. Hlavatý (TJ Jáchymov)
M. Vlček (TJ Jáchymov)

Muži-senioři (24)
1211
1188
1177
548
537
506

Ženy (11)
1.
2.
3.
10.
11.

D. Stašová (Slovan K.Vary)
M. Poláčková (Sokol Teplá)
M. Čejková (Slovan K.Vary)
H. Besedová (TJ Jáchymov)
H. Makarová (TJ Jáchymov)

1. M. Pešťák (Sokol Teplá) 599
2. P. Boháč (SKK K.Vary) 568
3. L. Mazůrek (Slávia K.Vary )564
8. F. Živný (TJ Jáchymov)
544
12. Š. Mrenica (TJ Jáchymov )539
14. V. Lukeš (TJ Jáchymov) 536
18. J. Šeda (TJ Jáchymov) 523

Ženy-seniorky (7)
564
534
513
451
448

1. I. Živná (TJ Jáchymov)
548
2. D. Blaslová (TJ Jáchymov) 517
3. R. Obručová (Sokol Teplá) 516

Do mistrovství Karlovarského kraje jednotlivců pro rok 2011 (12. března)
postoupili z jáchymovských hráčů z kategorie mužů J. Mitáček a Z. Hlavatý (v
Hazlově), z kategorie mužů-seniorů F. Živný (na SKK K.Vary) a z kategorie
žen-seniorek Ing. I. Živná a D. Blaslová (v Teplé).
Z původně nominovaných jáchymovských hráčů se okresního mistrovství nemohli
pro zranění zúčastnit z kategorie mužů V. Mondek a z kategorie mužů-seniorů L.
Kratochvíl. Škoda to byla zejména v případě V. Mondeka, protože se při jeho
současné výkonnosti počítalo s možným umístěním do pátého místa, minimálně však
s postupem do mistrovství kraje.
Výbor oddílu

TJ oddíl aerobiku informuje:
Cvičíme každé úterý a čtvrtek od 19.00 hod do 20.00 hod v tělocvičně základní
školy Jáchymov.
Lekce pro všechny, kteří se chtějí dostat do kondice, dobře se cítit a společně si
aktivně odpočinout.
Přijďte si zacvičit!: aerobik mix, step aerobik, gymball – cvičení na velkých míčích,
bodystyling, P-class.
Každá hodina se skládá z aerobní části, posilovací části, závěrečného strečinku a
relaxace. Míče, podložky, gumičky, overbally, činky a zátěžové pásy máme k
dispozici na místě. Cvičení je vhodné pro všechny - dorost, ženy i muže. Všechny
typy cvičení je možné navštěvovat pravidelně i jednotlivě.
S sebou potřebujete pouze dobrou náladu, pevnou obuv na cvičení, pohodlné
oblečení a pití.
Těší se na Vás cvičitelka Zdeňka

HUDBA A TANEC
V sobotu 5.3. 2011 v baru Radium Palace DICSO OLDIES Davida Keilhauera od
19.30 do 23.00 hodin
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

fotosoutěž - líbí se mi
autor: Zdeněk Chocholáček
Pohled na Jáchymov
fotosoutěž - nelíbí se mi
autor: pan Zdeněk Chocholáček
Kaluž před lékárnou

fotosoutěž – líbí se mi
autor: paní Erika Handrychová
Půl na půl

fotosoutěž – nelíbí se mi
autor: paní Erika Handrychová
Kam zmizela jedna pětina?

STIBOR a spol., spol. s r.o.
montáže potrubních rozvodů, topení, voda, plyn, elektromontáže, tepelná
čerpadla, měření a regulace
Provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení
V rozsahu

C:

E:
F:
G:

Tlakové stanice
Regulační stanice
Domovní plynovody
Průmyslové plynovody, NTL, STL, VTL
Spotřebiče s výkonem pod 50 kW
Pece s výkonem 50 kW a více
Kotle s výkonem 50 kW a více
Průmyslová tepelná zařízení

médium: zemní plyn, propan, butan a jejich směsi

Provádění revizí, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek provozovaných vyhrazených
tlakových zařízení
V rozsahu

Tlakové nádoby stabilní skupiny A,B
Parní a horkovodní kotle K3,K4

Provádění montáží a oprav měření a regulace
elektronická regulace topných systémů bytů, domů, kotelen a výměníkových stanic,
chlazení a tepelných čerpadel

Hájek 65, 363 01, Ostrov, tel.: 774 827 476, e-mail: miroslav.stibor@stiboraspol.cz

