JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•
•
•

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

9/11

CENA
5,-

Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany města na setkání
s prezidentem České republiky
panem Václavem Klausem
a jeho manželky paní Livie Klausové.
Setkání se uskuteční 13.9.2011 před radnicí
v Jáchymově.
Začátek setkání je ve 12.00 hodin

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
po kratší odmlce se opět vracím na stránky Zpravodaje s některými mými poznatky a
postřehy. V zářijovém vydání se chci zaměřit na investiční akce, které budeme
uskutečňovat v letošním roce a nastínit další, s jejichž realizací počítáme v roce

Fotosoutěž – Erika Handrychová – líbí

Fotosoutěž – Erika Handrychová – nelíbí

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po kratší odmlce se opět vracím na stránky Zpravodaje s některými mými poznatky a
postřehy. V zářijovém vydání se chci zaměřit na investiční akce, které budeme
uskutečňovat v letošním roce a nastínit další, s jejichž realizací počítáme v roce
příštím.
Z prostředků SFŽP byly nákladem převyšujícím 5,6 mil. Kč opraveny opěrné
stěny v ulici Prokopově a Svornost, další rekonstrukční práce probíhají v Šafaříkově
ulici, tentokráte hrazené z prostředků MPO. Pro příští rok připravujeme opravu
opěrné stěny v Husově ulici.
Zhruba za 0,5 mil. Kč bylo postaveno dětské hřiště za zdravotním střediskem.
Část finančních prostředků jsme získali z dotace ČEZu (280 tis. Kč), zbylé náklady
byly uhrazeny z městského rozpočtu. Je nutné zdůraznit, že ke zlevnění stavby
přispělo využití pracovníků v rámci tzv. „veřejné služby.“
V nejbližších dnech by mělo dojít k zahájení rekonstrukce části zdravotního
střediska na mateřskou školu. Podařilo se nám získat příslib dotace z MF, bylo
vypsáno VŘ na dodavatele stavby, a tak pokud půjde vše podle našich předpokladů,
mohli by se v lednu 2012 přestěhovat děti MŠ do nových prostor. Při realizaci této
stavby nás však čeká ještě mnoho úskalí a jejich řešení bude ze strany všech
zúčastněných vyžadovat maximální úsilí.
Během podzimu bude zahájena stavba dalšího veřejného sportoviště a dětského
hřiště na Slovanech, financovaná z větší části z dotace ČEPSu. Jeho dokončení
předpokládáme v letních měsících příštího roku.
Když už jsem se rozepsal o realizovaných či připravovaných dětských hřištích a
sportovištích, chtěl bych i touto cestou apelovat na Vás, na občany Jáchymova.
Nebuďte prosím lhostejní k projevům vandalismu a event. případné prohřešky hned
oznamte, nejlépe přímo na místní služebnu PČR. Věřím, že rádi zakročí. Předem
Vám všem za pomoc děkuji
Z prostředků města bude v letošním roce realizována ještě celá řada drobnějších
akcí, zmíním se alespoň o novém schodišti vedle bývalé hračkárny na ulici B.
Němcové či novém oplocení ZŠ s následnou rekultivací školní zahrady.
Nejrozsáhlejšími stavbami, které chceme realizovat v příštím roce je
připravovaná revitalizace Hornického náměstí jako východisko Stříbrné stezky,
financovaná z dotačního titulu příhraniční spolupráce Cíl 3 a vybudování
cyklostezky z Ostrova do Jáchymova po bývalém železničním svršku s napojením
přes Suchou a Pašeráckou stezku na cyklostezky na saské straně hranic.
Závěrem něco z jiného ranku, v úterý 13. 9. navštíví prezident ČR Václav Klaus
s chotí naše město. Zvu Vás i touto cestou na setkání s ním, které proběhne před
budovou radnice. Další informace o této připravované návštěvě se dočtete na jiném
místě Zpravodaje.
Prázdniny končí, přeji Vám všem šťastný návrat z dovolených a školákům
úspěšný start do nového školního roku.
S pozdravem Ing. Bronislav Grulich

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas letních prázdnin a dovolených je nenávratně pryč a školákům nastanou
povinnosti spojené se školní docházkou. Kvalitně vybavené školní učebny určitě
pomohou při jejich vzdělávání. U školy mají nyní nové sportoviště s umělým
povrchem, na kterém se budou připravovat na sportovní výkony, které nám určitě
předvedou při „Sportovní olympiádě“ v závěru školního roku. Všichni věříme, že
tato akce úspěšně naváže na předchozí roky, kdy toto sportovní klání bylo
v Jáchymově tradicí.
Za „zdravotním střediskem“ finišují úpravy dětského hřiště, které jsme
vybudovali i za finanční podpory ČEZ. Již na sklonku prázdnin jsme se přesvědčili,
že návštěvnost toho dětského hřiště „TOLÁREK“ je veliká.
V srpnu 2011 byla na základě výběrového řízení vybrána stavební firma a ta
v září 2011 zahájí stavební práce na rekonstrukci objektu čp. 1031 na mateřskou
školu. Rozzářené dětské oči nám budou tou nejlepší odměnou až vstoupí do nových
školních tříd.
V úterý 13.9.2011 naše město navštíví pan prezident Václav Klaus s manželkou.
Na setkání, které se uskuteční na náměstí u radnice ve 12 hod. vás tímto srdečně zvu.
Všem přeji po prázdninách a dovolených hodně pracovního elánu.
Ingeborg Štiková – místostarostka

PODĚK OVÁNÍ
Touto cestou bych ráda poděkovala našim „babičkám“ z DPS, které se
zapojily do celorepublikové soutěže „ZLATÝ KULÍŠEK“ - jmenovitě
paní Vondráčkové, Lízálkové a Hammerové. Vytvořily spoustu krásných
věciček pro předčasně narozená miminka. Na věcičky, které napletly, se
můžete podívat i na internetu
(http://zlatykulisek.webnode.cz/fotogalerie)
Ingeborg Štiková - místostarostka

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
18. zasedání rady města ze dne 16. srpna 2011:
• schválila příkaz starosty města č. 2/2011 k provedení veřejnosprávních
kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. v příspěvkových organizacích města
• schválila Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Městem Jáchymov a realitní
kanceláří Realika, s.r.o.na prodej nemovitostí 1048/302, 1049/301, 1049/503
a č.p.14 a pověřuje starostu jejím podpisem
• schválila navýšení rozpočtu na Opravu fasády a výměnu výkladců č.p. 270 o
95 tis. Kč
• schválila úhradu dopravy ve výši 15 tis. Kč v souvislosti s konáním MČR
v požárním sportu dorostenek a žen v Ostravě
• schválila příspěvek ve výši 12 tis. Kč na zaplacení dopravy pro JUNÁK – svaz
skautů a skautek Jáchymov
• schválila přidělení přístřeší pí Gabriele Buriánové v domě čp. 496 na nám
Republiky v Jáchymově v souvislosti s vyklizením bytu č. 1 v 858 na Tř. DH
v Jáchymově
• schválila ceník kulturních akcí v kostele na Suché, pořádané jinou organizací,
osobou či spolkem než městem Jáchymov, a to 1000,- Kč/akce
• trvá na svém rozhodnutí z předešlé rady, týkající se držení psa v DPS
majitelkou pí. Göllovou
• uložila řediteli p.o. CZT Jáchymov p. Ertlovi předložit do příštího jednání RM
předběžné náklady tepla na zimní období 2011/2012 za neobsazené byty v čp.
1049 a 1048 v ul. K Lanovce v Jáchymově
• uložila OHS dokončit prodej bytů v čp. 1007 na Tř. DH Jáchymově
19. zasedání rady města ze dne 18. srpna 2011:
• schválila jako dodavatele stavby Rekonstrukce prostor č.p. 1031 na mateřskou
školku firmu bss Báňská stavební společnost s.r.o., Chebská 53, Sokolov, za
cenu 7 717 425,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
• schválila termín mimořádného zasedání ZM, a to dne 31.8.2011 od 17.00 hod.
na MěÚ Jáchymov
Zpracovala: Soňa Hynková

UPOZORNĚNÍ
Hovory s občany se konají 14.9.2011 od 16.00 hod. na MěÚ v Jáchymově
VIII. veřejné zasedání ZM se koná 21.9.2011 od 17.00 hod. na MěÚ v Jáchymově

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V září se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Milan Zapletalík
Anna Tvrdá
Julie Hniličková
Božena Czechová
Vratislav Mejstřík
Mária Vaněčková
Jiří Tesařík
Božena Hášová
Svatopluk Gogela
Jiřina Ščerbanová
Jaromír Navračič
Jan Svoboda
Emilie Oulická
Jiří Převrátil
Hilda Plecitá
Irena Švihlíková
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Leonidas Gazsi
Miluše Svobodová
Eliška Hampelová
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

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: 8.9. a 22.9. 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. V prostorách kostela se nachází výstava s tématikou 16. století v našem
městě „Jáchymov na výsluní“.
Od května 2011 pro zájemce město Jáchymov připravilo pravidelné prohlídky.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky se konají: v úterý 6., 13., 20., 27.9.
od 14.00 do 16.00 hodin
ve čtvrtek 1., 8., 15., 22., 29. 9. od 14.00 do 16.00 hodin
Prohlídky probíhají ve 14.00, 14.45, 15.30 a 16.00 hodin.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení občané města, vážení rodiče, žáci,
ve čtvrtek 1.září zahajujeme nový školní rok – školní rok 2011/2012. Stejně
jako v loňském roce i letos otevíráme tři třídy mateřské školky, devět tříd
jednotlivých ročníků základní školy a se souhlasem krajského úřadu také
přípravnou třídu a třídu s upraveným vzdělávacím programem pro děti se
specifickými vývojovými poruchami. Poprvé se pro žáky přípravné třídy otevírá
Klub předškoláků – ten umožní rodičům umístit děti této třídy do neformálního
mimoškolního zařízení, které se nachází v prostorách naší školy.
I letos čeká děti řada změn – tou nejvýznamnější je zahájení rekonstrukce
prostor budoucí nové školky a zprovoznění hřiště, které na tyto prostory navazuje.
S využitím zdrojů města a mimorozpočtových zdrojů školy se podařilo dovybavit
další prostory novým nábytkem, byl vytvořen nový informační systém školy, byla
rozmístěna další moderní výpočetní technika, byla zahájena oprava oplocení školní
zahrady. Do operačních programů v rámci Evropského sociálního fondu bylo
podáno několik žádostí o dotace na další vybavení školy a rozšíření jejích služeb.
Současně byly zpracovány a podány projekty zaměřené na ochranu životního
prostředí. O výsledcích jednotlivých aktivit bude veřejnost průběžně informována.
Od letošního roku bude výuka ve všech třídách uskutečňována podle vlastního
školního vzdělávacího programu Mathesius. Změní se částečně i základní orientace
školy – škola začala již v loňském roce směřovat k modelu inkluzivní školy – školy,
která bude schopna nabídnout optimální vzdělávání všem skupinám dětí bez rozdílu
vrozených či získaných dispozic, bez jakýchkoli omezení. Změny, které toto zaměření
přinese dětem i rodičům, budou všem detailně vysvětleny na prvních třídních
schůzkách v polovině září. Velmi zjednodušeně řečeno – chceme touto změnou
vytvořit podmínky pro talentované děti, děti s průměrným zájmem o vzdělávání i
dětem s různými poruchami či problémy. Nechceme, aby jáchymovské děti musely
hledat jakoukoli formu základního vzdělávání mimo naše město.
Dětem, které budou mít zájem o některou z nadstandardních aktivit,
nabídneme v letošním roce i několik nepovinných předmětů – výuku dramatické
výchovy, ruského jazyka a sportovních her. Další doplňkové aktivity budou dětem
nabídnuty prostřednictvím Základní umělecké školy a Domu dětí Ostrov.
Všem žákům přeji v novém školním roce úspěšný start a co nejvíce úspěchů,
rodičům maximum chvil bez stresů a co nejvíce harmonických okamžiků s dětmi,
pedagogům a všem dalším pracovníkům školy klid pro práci a chuť do nových
projektů a záměrů.

Mgr.Jan Musil, ředitel školy

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
mincovna@kvmuz.cz

tel.: 736 754 831, e-mail:

Otevřeno: květen – září út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Jáchymově je otevřena takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
10,00 –12,00 13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

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

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
PONDĚLÍ 5., 19., 26.9. 15.30 – 17.00
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
RADIUM PALACE
STŘEDA 14., 28.9.
Duo Miniband hraje světové melodie

15.30 – 17.30

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ZÁŘÍ 2011

1.9. čtvrtek v 15.00
Radium Palace
vstup volný
Beseda na téma „JAK JSEM JE ZNAL“ MUDr. Jan Cimický, CSc.
vzpomíná na slavné spisovatele, básníky a herce u nás a ve Francii s nimiž měl
příležitost se poznat a na jejichž osobnost se nedá zapomenout …
Beseda je spojena s prodejem knih a autogramiádou.

1.9. čtvrtek v 19.30

Kulturní dům
vstup Kč 100,„VEČER S FOLKLÓREM“
v rámci folklórního festivalu v Karlových Varech se předvedou v jáchymovském
Kulturním domě folklórní soubory z různých koutů světa.

2.9. pátek v 15.00
Hudební odpoledne u altánku u Agricoly
vstup volný
Swingové a muzikálové melodie hraje „JFK“ pod vedením p. Kůse. V případě
nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie.

3.9. sobota

LC Agricola
8. KARLŮV KROK - Nordic walking marathon
Organizátor: Sport Club 1999,
pí Ivana Dobišová – Tel.:+420 737 222 410, E-mail: karluv.krok@seznam.cz
Přihlášky 3.9.2011 od 08.00 hod. v LC Agricola
Tratě 5 a 15 km po lázeňském okolí
Start 11.00 hod. před LC Agricola
Startovné 100 Kč či 4 EUR/osoba (občerstvení a lístek do tomboly v ceně)
14.00 zahraje country skupina KV EXPRES

6.9. úterý v 19.30
Radium Palace
vstup Kč 100,NA KŘÍDLECH HUDBY aneb Ptačí koncert se souborem v podání
MUSICA DOLCE VITA
Velkou inspirací hudebních skladatelů byl vždy ptačí zpěv. V pestrém programu
soubor představuje skladby světových mistrů od baroka až po současnost.
Účinkují: Žofie Vokálková - flétna, Daniela Demuthová - mezzosoprán, Zbyňka
Šolcová – harfa.

9.9. pátek v 15.00
hudební odpoledne u altánku u Agricoly
Hraje „VESNICKÁ ČTYŘKA“ manželů Homolkových
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie.

vstup volný

9.9. pátek v 19.30

Radium Palace – Terasa
vstup volný
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Na programu disco oldies Davida Keilhauera, šermíři s ohňovým vystoupením,
grilování

13. 9. úterý v 19.30

Ak. Běhounek
vstup Kč 120,OPERETNÍ REVUE
v podání pražských umělců. Představí se mladá nadaná sopranistka Noema Erba,
tenor Jiří Koreček, klavír Daniel Štulpa.

16.9. pátek v 15.00
hudební odpoledne u altánku u Agricola
vstup volný
Hraje „DECHOVÁ TROJKA“ pod vedením pí Trachtové
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie.

16. 9. pátek v 19.00

Ak. Běhounek – Zimní zahrada
vstup volný
VINOBRANÍ - burčák z Moravy
společensky – taneční večer, k poslechu i k tanci zpívá Stana a hraje Josef Škulavík.

20. 9. úterý v 19.30
Ak. Běhounek
vstup Kč 60,DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „DÍVČÍ VÁLKA“
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.

28. 9. středa v 19.00
Ak. Běhounek
vstup Kč 70,SPOLEČENSKY – TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
FIRMY EUROFASHION
Modely je možné zakoupit, ukázka nejnovějších hitů a spodního prádla. K poslechu
i tanci hraje Jan Zumr.

29. 9. čtvrtek v 19.30
Radium Palace
vstup Kč 100,VINOBRANÍ A VYSTOUPENÍ VARMUŽOVI
CIMBÁLOVÉ MUZIKY Z MISTŘÍNA
Originální moravská cimbálová muzika, burčák, slivovice a moravské koláče

30.9. 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.

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV ZÁŘÍ 2011
3.9. sobota

19.30 hod.
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

hořká romantická komedie Woody Allena z r. 2010, titulky, přístupné od 12 let, 98 min.

Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom manželský pár Alfieho
(Anthony Hopkins) a Helenu (Gemma Jones), ale i jejich dceru Sally s manželem
Royem. Poté, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal své mládí a věnoval se energické,
svobodomyslné dívce na telefonu jménem Charmaine, se Helena odvrací od
racionálního přístupu k životu a řídí se praštěnými radami kartářky. Sally,
nespokojená ve svém manželství, se zamiluje do pohledného majitele galerie Grega
a její manžel Roy, nervózně čekající na reakci na svůj první rukopis, se zblázní do
tajemné ženy Die, kterou pozoruje z okna svého bytu.
hrají: Gemma Jones, Josh Brolin Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas aj.
vstupné: 70,- Kč
7.9. středa
17.00 a 19.30 hod.
LIDICE
české válečné drama od Petra Nikolaeva z r. 2011, přístupné od 12 let,
délka 126 min.
Příběh Lidic, je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli
do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou Sazky v r. 2007,
nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy.
Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí
na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak
zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii.
hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana Bydžovská, aj.
vstupné: 70,- Kč

10.9. sobota

19.30 hod.
VÉVODKYNĚ

romantické historické drama USA z r. 2008, titulky, přístupné, délka 110 min.
Podle velmi úspěšné biografické knihy historičky Amandy Foreman natočil režisér
Saul Dibb film o jedné z nejkontroverznějších postav Anglie v 18. století, vévodkyni
Georgianě z Devonshiru (Keira Knightley). Georgiana Cavendish z rodu Spencerů
(příbuzná princezny Diany) byla na svou dobu velmi pokrokovou ženou, která se
angažovala v politice, byla jednou z nejvlivnějších hostitelek své doby a často
podléhala hazardu a milostným aférám. Vedla velmi extravagantní, rozmarný a
promiskuitní život plný intrik.
hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Hayley Atwell aj.
vstupné: 70,- Kč

14.9. středa

19.30 hod.
RUDÝ BARON

dobrodružný válečný film z r. 2008, titulky, přístupný od 12 let, délka 120 min.
Film vypráví o životě slavného německého stíhacího letce za 1. světové války,
Manfreda von Richthofena, známého též jako Rudý baron a Eso všech es. Jeho rudý
trojplošník se stal postrachem letců Dohody. Francouzi mu přezdívali Rudý ďábel,
Britové na jeho hlavu vypsali odměnu... Během války sestřelil nejméně 80 letounů,
nejvíce ze všech pilotů na obou stranách. Prý si z každého sestřeleného letadla
odnášel kousek domů do své "sbírky". Ale také ke konci své kariéry řekl: "Po každé
bitvě ve vzduchu se cítím mizerně.
hrají: Matthias Schweighöfer, Lena Headey, Til Schweiger, Josef Vinklář, Joseph
Fiennes, aj.
vstupné: 70,- Kč

17.9. sobota

19.30 hod.
BATHORY

historické drama Juraje Jakubiska z r. 2008, přístupné od 15 let, délka 138 min.
„Mimořádná osobnost Alžběty Báthoryové zaměstnává historiky už po staletí. Ještě
dnes, bezmála čtyři sta let po její smrti se pohledy na její život a vinu rozcházejí. V
Guinessově knize rekordů je uváděna jako největší vražedkyně v dějinách lidstva. Po
přečtení publikovaných děl a prostudování historických materiálů jsem dospěl k
odlišnému závěru. Podle mne byla tato renesanční, inteligentní a vzdělaná žena
obětí těch, kteří prahli po jejím majetku“ řekl Juraj Jakubisko.
Film je příběhem o Alžbětě a její nenaplněné lásce k slavnému italskému malíři
Caravaggiovi, o manželském poutu nejmocnějších uherských rodů Báthory a
Nádašdy a o intrikách palatína Juraje Thurza.
hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans Matheson, Vincent Regan, Franco Nero, aj.
vstupné: 70,- Kč

21.9 středa

19.30 hod.
80 DOPISŮ

česko – slovenské drama z r. 2010, přístupné od 12 let, délka 75 min.
Československo, 29. březen 1987. Jeden den v komunistickém Československu.
Čtrnáctiletý Vašek vyráží se svou matkou po úřadech, aby získali povolení odejít za
otcem, který emigroval do Velké Británie. Režisér Václav Kadrnka vypráví příběh o
odloučení a touze být s milovaným člověkem navzdory těžkým okolnostem, o
vytrvalosti a nezlomnosti, s jakou mnoho lidí v bývalém režimu čelilo absurdnímu
byrokratickému systému. Atmosféra lhostejnosti a ošumělosti kontrastuje s
upřímností a hloubkou vztahu Vaška s matkou a jejich otcem.
hrají: Zuzana Lapčíková, Martin Pavluš, aj.
vstupné: 70,-

24.9. sobota

19.30 hod.
CIGÁN

slovenské drama z r. 2011, oceněné na MFF Karlovy Vary, přístupné od 12 let,
délka 107 min.
Adamovi, čtrnáctiletému romskému chlapci z osady, zabijí otce. Nikdo neví, co se
stalo. Nejsou svědkové ani důkazy. Matka po pohřbu dlouho netruchlí. Chce
zabezpečit děti, a tak se provdá za otcova bratra – zloděje a lichváře Žiga. Adamovi
se ze dne na den změní život. Najednou dospěl. Pomáhá matce, stará se o
sourozence a snaží se je ochránit před Žigovým vlivem. Má jen dvě radosti –
boxerský trénink a černookou Julku. Když matku odvezou do porodnice, otčím
vtáhne Adama a jeho bratry do svých pochybných kšeftů.
hrají: Ján Mižigár, Miroslav Gulyas, Attila Mokos, Miroslava Jarábeková, aj.
vstupné: 70,- Kč
28.9. středa:

17.00 a 19.30 hod.
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – II. DÍL

dobrodružný rodinný film USA z r. 2011, český dabing, přístupné od 10 let,
délka 130 min.
Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. V tomto výpravném finále
eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy
nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo
možná bude muset podstoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva s
Lordem Voldemortem.
hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, aj.
vstupné: 60,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL:353831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

SPORTOVNÍ PROGRAM

LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA

PILATES
každé pondělí a středa v 16.30 h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Velmi intenzivní cvičení, které je vhodné pro mladé i starší, fyzicky aktivní či fyzicky
neaktivní osoby, doporučuje se také jako pokračování rehabilitační léčby.

AQUAFITNESS – v aquacentru
každé úterý a čtvrtek v 16.00, 17.00 a 18.00 h
cena lekce 100,- Kč
Kombinace cviků a techniky nadlehčení, ať již s vodním náčiním jako jsou pásy,
desky, činky, válce, rukavice zvládne pod dohledem instruktora opravdu každý.

ZUMBA
každé pondělí a středa v 17.30 h v tělocvičně LCA
cena lekce 50,- Kč
Nechte se unést Zumbou. Zumba je pohybové cvičení podobné aerobiku s prvky
latinskoamerických tanců. Zatančíte si, pobavíte se a zhubnete.

CVIČENÍ NA POSÍLENÍ PÁNEVNÍHO DNA
každou středu ve 14.30 h v tělocvičně LCA
Cvičení pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.

cena lekce 50,- Kč

NORDIC WALKING
každé pondělí a pátek v 15.00 h
cena lekce 50,- Kč
Nordic Walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi a přináší velice
efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk,
pohlaví či aktuální fyzický stav.

Cvičení jsou přizpůsobena zdravotnímu stavu účastníků. Rezervace předem, na
recepci Agricola na tel.: 353 836 000, nebo v recepcích LH. Změna programu
vyhrazena

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
RADIUM PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU
Průmyslová špionáž a obchodní tajemství bylo známo i v Rakousku-Uhersku. Od
1903 platilo embargo na smolinec a zbytky z výroby továrny na uranové barvy.
Přísně tajné byly i postupy z výroby radia. Když v roce 1912 chtěla pražská firmy
KINOFA natočit dokumentární film o výrobě radia, nedostala od c.k. ministerstva
veřejných prací svolení z důvodů utajení postupu výroby.
Také další státy si již tehdy nechaly velice nerady nahlížet do svých nukleárních
karet. Pro vysoce postavené vídeňské úředníky bylo nanejvýš zajímavé se dozvědět,
co dělá jejich potenciální konkurence v USA. Vládnímu radovi řediteli W.Foltzovi
pomáhali při získávání těchto informací někteří Britové, zejména o firmě Radium
Chemical Company Pittsburgh to byl pan Felix Berk. Tato firma musela zpracovat
200 tun rudy, aby získala 1 gram radia, zatímco v Jáchymově stačilo na výrobu 1
gramu radia 14 tun rudy.
Nejen USA, ale i Rusko bylo středem zájmu o získávání informací. V květnu 1910
píše c.k. vice-konzul z Petrohradu Max Ritter von Hoffinger svému představenému
hraběti Aehrenthalovi, ministru císařsko královského dvora a zahraničí, přísně
důvěrnou zprávu o ložiscích uranové rudy s velkým obsahem radia na Kavkazu.
Dostává pokyn za každou cenu získat informace o místě a rudě. Max Ritter
odpovídá, že to nebude tak snadné, protože se jedná o přísně střežené tajemství a
vyptáváním by vzbudil nežádoucí pozornost. Jeho důvěrný informátor mu však
ukázal kousek vysoce aktivní rudy a míní, že brzy začne těžba a skončí rakouský
monopol na radium. Rakousko bralo tuto záležitost vážně a učinilo určitá opatření
v Jáchymově, aby bylo připravené na pokles cen. Jak se při špionáži často stává,
rakouské úřady nakonec získaly potřebné informace a vzorky normální obchodní
cestou přes firmu Ferdinand Fulda v Moskvě a laboratoř Mademe Curie ve Francii.
Nakonec se ukázalo, že vzorky z Kavkazu z oblasti Fergaše obsahují radium a
thorium, ale hluboko pod úrovní rud z Jáchymova, pouze asi 12%. Z obávané
konkurence sešlo a c.k. ministerstvo případ s klidným svědomím odložilo.
Rakousko rádo využívalo i německé zdroje informací, zejména pokud šlo o možnou
konkurenci z Austrálie. Např. od Německého císařského generálního konzulátu
v Sydney dostalo následující informaci:
1. „Radium Hill Company“ v Sydney vlastní 5600 tun rudy s 1,3% oxidu
uranu a předpokládá z toho vyrobit 20,8 gramu bromidu radia.
2. Společnost „The Radium Extraction Company of South Australia Limited“
v Adelaidě získala u Mount Pointeru bohatou rudu (30% oxidu uranu).

3. Obě společnosti nemají v úmyslu poslat surovinu ke zpracování do Evropy,
ale hodlají zpracovat ji v Austrálii.
Na druhé stráně však c.k. ministerstvo císařsko-královského dvora a zahraničí ve
Vídni vyvinulo speciální špionážní infrastrukturu pro získávání vojenských informací
z císařského Německa. Jedna taková informace byla, že firma Krupp v Essenu vyrábí
velice tvrdé a pevné pancéřové desky z uranové oceli. Protože Rakousko v letech
1903 a 1904 neúspěšně provádělo rozsáhlé pokusy s legováním oceli uranem,
dostali špióni za úkol zjistit pravdivost zprávy a získat postup výroby, neboť se jedná
o záležitost mimořádné důležitosti jak pro vojenskou správu, tak i pro státní
Montanwerke v Jáchymově. O tom, že byly požadované informace získány svědčí
skutečnost, že c.k. technické Militaercomité začalo s pracemi legování oceli uranem
ve spolupráci s firmou Boehler-Stahlwerken v Kapfenbergu. Praktických výsledků se
však nedosáhlo ani v Německu, ani v Rakousku-Uhersku. (pokračování příště)
Jaroslav Ochec
ELIÁŠ 2011
V sobotu 24. září 2011 proběhne již 19. ročník tradičního setkání u mohyly „Eliáš“
k uctění památky politických vězňů. Setkání v prostoru bývalého jáchymovského
uranového dolu „Eliáš“ pořádá skautské středisko Arnika Jáchymov.
Krátký pietní akt bude zahájen vztyčením vlajky v 11:00 hodin.
Tradice ukládá každému poutníkovi uložit na mohylu svůj kámen.
Všichni jste zváni.
Tomáš Barth
vůdce střediska Arnika Jáchymov
Více informací, mapku, pozvánku, článek a fotky z minulého ročníku setkání najdete
na http://arnikajachymov.unas.cz/elias

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Na přelomu července a srpna se na jihu Švédska, poblíž města Kristianstad, konalo
22. světové skautské jamboree. Na 38.000 skautů, převážně mladých lidí, ze 150
zemí světa se sem sjelo, aby se společně setkali, a odvezli si spoustu nových
zkušeností a zážitků. Jamboree se koná každé 4 roky, naposledy v Anglii. Další se
však budou opět na delší dobu konat mimo evropský kontinent. I my z našeho malého
skautského střediska jsme měli na světovém jamboree své zástupce - jedinečné
příležitosti zúčastnit se využili Kiwi a Kark. Byl to opravdu zajímavý zážitek!
I když většina z nás tráví prázdniny mimo Jáchymov, předposlední srpnový víkend
jsme se sešli na roverské výpravě za krásami našeho kraje. V minulých letech jsme
objevovali Františkolázeňsko, Ašský výběžek, severozápadní Plzeňsko i České
středohoří. Letos jsme zamířili na Mariánskolázeňsko. Navštívili jsme mnoho
zajímavých míst, ochutnali pramen Magnesie, viděli vyschlý pramen údajně
s magicky účinnou vodou, v nebývale velkém parnu jsme využili chladivých vod lomu
u Tachova, navštívili prvorepublikovou střelnici uprostřed lesa a starý židovský
hřbitov, nalezli velmi zajímavé houby, či se potkali s Krakonošem. Celý prodloužený
víkend nás provázely extrémní výkyvy počasí. I tak jsme si ovšem akci, která opět
utekla jako voda, moc užili.
Od září začínají pravidelné družinové schůzky. Scházet se budeme v klubovně
v budově Lesního úřadu v Jáchymově, Mathesiova ulice. Pokud hledáte pro své dítě
vhodné využití jeho volného času, určitě jej přiveďte! Každý týden se bude setkávat
na schůzkách se svými kamarády, zahraje si s nimi hry a naučí se něco nového. O
víkendech jezdíme na jednodenní i vícedenní výpravy a v létě pak na tábor, který si
sami postavíme v lese. Nováčky přijímáme ve věkových kategoriích: kluci a děvčata
6-11 let (vlčata a světlušky) a kluci a děvčata 11-14 let (skauti a skautky). Termíny
schůzek budou stanoveny na zahajovací schůzce v pátek 9. září od 17:00 hod.
v klubovně. Přijďte se podívat na zahajovací schůzku a dozvíte se vše, co vás bude
zajímat. Můžete si také napsat či zavolat o bližší informace. Kontakty na vůdce
oddílu jsou uvedeny na střediskových internetových stránkách. Těšíme se na vás!
24. září pořádá naše středisko již tradiční setkání u mohyly „Eliáš“ k uctění
památky politických vězňů, především z řad skautů. Všichni jste zváni! Pozvánku na
setkání naleznete v tomto Zpravodaji.
Kontaktní informace, fotografie z akcí a nekrácené verze článků najdete na našich
pravidelně aktualizovaných WEBových stránkách http://arnikajachymov.unas.cz
Tomáš Barth, vůdce střediska

Roverská výprava: tak zase o
kousek dál

Roverská výprava: večeře u lomu

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
PRO KLUKY I HOLKY
Pod vedením trenérů Tělovýchovné jednoty Jáchymov
TŘETÍ ROČNÍK 2011/2012
Podzimní část třetího ročníku FOTBALOVÉ
ŠKOLIČKY bude zahájena dne 2. září 2011 v 16.30
hodin na hřišti TJ Jáchymov. Další hodiny budou
každé pondělí od 16 hodin a pátek od 16.30 hodin.
Přivítáme i nové kluky a holky ve věku 3 – 6 let.
Děti na hřiště budou doprovázet rodiče
Také přibíráme nové žáky starší 6 let.
Další informace rádi podáme na tel. č.: 723 638 724,
nebo jarek67@centrum.cz
Navštivte naše webové stránky www.fotbaljachymov.webnode.cz
PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE NA VÁS!

PŘEDNÁŠKA
ZÁKLADY ASTROLOGIE ANEB ÚVOD DO PRASTARÉ VĚDY
PLANETY, EMOCE, ZDRAVÍ, VZTAHY
„Kdybychom se řídili pouze dvanácti znameními hvězdného zvěrokruhu, náš život
by byl velice prázdný.“
Přednáška zaměřená na základní pojmy a vztahy z hlediska astrologie a osobního
horoskopu. Každý z nás je originál a každému z nás vesmírná tělesa vdechla jiné
kvality.
„Jednoduchým a přehledným způsobem vás seznámím s tím, jak vnímat tuto
prastarou nauku. Co znázorňují jednotlivé planety a znamení. Emoční projevy,
způsob myšlení, zdraví a nemoci z hlediska astrologie. Proč bychom nemohli zařadit
astrologii do svého života.“
Místo konání: Informační centrum Jáchymov, náměstí Republiky 1
Kdy: 22. září 2011 od 17.30 hodin
Lektor: Leona Hrnková
Vstupné: 50,- Kč
Přednáška je určená každému, kdo je zvídavý a má chuť poznávat stále nové věci.
Každému, kdo má chuť uvědomit si své možnosti a porozumět sám sobě …
Pokud člověk porozumí sám sebe, porozumí i druhým.

REKLAMA
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant
žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!!
Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnu - cena 138-148 Kč / ks, starší 20
týdnů-155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 24. září 2011 ve 14 50 hod
Jáchymov - u autobusové zastávky u RADNICE
Případné bližší informace: tel 728605840, 728165166, 415740719

HASIČI JÁCHYMOV
V srpnu většina členů trávila svůj čas na dovolených a děti si užívaly poslední
měsíc prázdnin. Dorostenky a družstvo žen však pilovalo jednotlivce a požární útoky
při přípravě na MČR v požárním sportu. Na naše první mistrovství v této kategorii
jsme odjížděli 19. srpna autobusem Služeb Jáchymov a.s. Do Ostravy jsme dorazili
pozdě večer. V sobotu ráno jsme v půl sedmé stály připraveny na prezenci a začalo
utkání o co nejlepší umístění na tomto klání. Začínalo se stovkami, tedy během na
sto metrů překážek. Od samého počátku nás provázela smůla. Čtyři celkem ošklivé
pády z kladiny, na přeskoku a v cíli na dobré náladě nepřidaly. Na štafetách snaha o
dobré výsledky také nevyšla, jedna špatná předávka, zásek a sklouznutí na okně a už
víme že skončíme patnáctí. Ještě požární útok, tam by se ještě mohlo zadařit, ale ne
zase pád, rozpojená hadice u rozdělovače a další úraz, tentokráte i s odvozem na
rentgen. Sádra to naštěstí nebyla, silná sraženina a čtrnáct dní klidu.
Tak takto se dařilo ženám na mistrovství republiky v požárním sportu dospělých.
Spolu s profesionálními hasiči Karlovarského kraje obsadily patnácté místo.
„Byli to těžké závody a tvrdá zkušenost s tímto sportem. No nevzdáme to a zkusíme
štěstí a lepší umístění příští rok. Načerpali jsme zkušenosti a uvidíme snad nás
potká více sportovního štěstí.“
Členové SDH pomáhali městu při organizování Jáchymovské pouti a soutěže“Hore
kopcom“, na kterou letos dorazilo třináct soutěžních družstev. Tady si naše děvčata
polepšila a dokázala že na MČR zbytečně nebyla. Postavila dvě družstva a umístila
se výborně, děvčata obsadila první dvě místa. Muži se na domácí půdě také
předvedli a obsadili šesté místo.
Jednotka SDH vyjížděla v měsíci srpnu ke třem zásahům. Dvakrát k dopravní
nehodě a jednou na požár v rodinném domě v Havlíčkově ulici, kde došlo k vážnému
popálení osoby.
Oddíl mladých hasičů zahájil svou novou poprázdninovou schůzku pro letošní rok již
také v srpnu. Na Jáchymovské pouti se všichni mohli podívat na práci naší nejmladší
kategorie – přípravky. Starší družstvo se již připravuje na podzimní kolo a
dokončení Karlovarské ligy. Pokud máte zájem o práci v oddíle mladých hasičů, tak
vězte že schůzky se konají zatím v pondělí od 17.30 hodin a pro přípravku ve středu
od 17.30 hodin. Tak se nebojte a přijďte, ve svých řadách máme děti od 3 do 18 let.

Za SDH Jáchymov Anna Plačková

SLOVO KRONIKÁŘE
VELKÝ PITAVAL Z MALÉHO MĚSTA…..
Milí čtenáři, po nečekaně dlouhém hektickém loňském školním roce a „nastalé“
pauze, kdy dějepisné zajímavosti naštěstí přinášel alespoň hornicko-historický
spolek, se Vám opět hlásím se zajímavostmi a pikantnostmi z minulosti regionu.
Letošní vrtkavé a mírně řečeno netradiční léto přivádělo k šílenství řadu „domovu
věrných dovolenkářů“. A měli-li jste občas pocit, že počasí už překračuje všechny
meze a že příští rok nastane přinejmenším konec světa, pak Vás můj příspěvek jistě
uklidní.
Jáchymov 16. století proslul pochopitelně jako město stříbra, ale vzhledem
k vysoké koncentraci obyvatel a místním podmínkám bohužel také jako město
častých morových epidemií. Úvodní zmínka o konci světa je tu tentokrát zcela na
místě, neboť po celý středověk až do 16. století byl mor považován za Boží trest a
jako nejlepší obrana se doporučovaly návštěvy kostela a modlitby. Proti této metodě
nelze nic namítnout, snad jen to, že mor vyhubil za dob svého trvání více než třetinu
obyvatel Evropy. Poslední epidemie morové horečky otřásla Evropou před 300 lety,
ovšem v jiných končinách světa se objevuje dosud.
První zmínka o moru v Jáchymově pochází z let 1520 –1521. Tehdy sem mor
paradoxně přinesli Šlikové, jejichž rodina v tomto období na mor téměř vymřela. Do
sousedního Německa nemoc nepronikla. V Jáchymově se proto záhy objevují
důležité morové spisy čtyř místních lékařů – Václava Payera, Jiřího Bauera
(Agricoly), Magnuse Hundta a Jana Koppa. Tito pánové naštěstí hledají skutečné
příčiny nemoci a hlavně způsoby léčby a ochrany obyvatel.
V této době už byly známé tři formy moru – plicní, dýmějový a střevní. Nicméně se
stále věřilo, že nemoc se šíří vzduchem (dnes bychom řekli, že je to kapénková
infekce). Tato osudová chyba (byť teorie o něco lepší než ta středověká)
znemožňovala zavést účinnější protimorová opatření. Teprve po objevení
mikroskopu v 90. letech 19. století, kdy už mor prakticky neřádil, se zjistilo, že
nemoc je způsobena mikrobem Yersinia pestis (PESTIS je latinský název pro mor),
kterou přenáší blecha cizopasící na krysách. Na jaře infikované krysy umíraly
koncem léta či na podzim a blechy hledaly jiné hostitele. Z toho důvodu také nejvíce
morových epidemií vypukalo na podzim. Snad Vás ani nebudu nutit si představovat,
jaké by to bylo, ještě po takovém létě. To radši honem zpátky do školy a do práce!
Hlavními příznaky morového onemocnění byly horečka, bolest hlavy a především
známé uzliny – nejčastěji v podpaží či tříslech – tady se musím s Vámi podělit o
poznatek, že uzlin bylo několik druhů a podle toho se buď rozřezávaly či vypalovaly
– nefungovalo ale ani jedno. Jáchymovští lékaři zato dokázali velmi brzy určit
beznadějné případy – nemocný nespí, nejí, zvrací, ale překvapivě také „mění místa
k ležení a často chodí na stranu“ – nemít hlízy, překvapivě snadno by se pacient
mohl zaměnit s opilcem.

Mezi častý způsob léčby pak patřilo pouštění žilou,
tím se ale tehdy léčilo téměř vše – zajímavé je tu snad
jen pravidlo, že čím starší byl pacient, tím častěji se
žilou pouštělo – dále pak již zmiňované „léčení“ hlíz
a bylinné léky – ocet, bedrník, vlašský ořech, ředkev,
fíkovník a mnoho dalších. Výčet léků svědčí spíše o
tom, že se prostě zkoušelo, co se dalo. Jediný, na
kterém se shodli všichni lékaři, byl tzv. theriak –
složený ze 64 složek (v době antiky 54). Hlavní
současí této husté hnědavé tekutiny bylo maso čerstvě
zabitých zmijí, 63 drog, med nebo sliz arabské gumy.
O chuti této medicínky svědčí z něj odvozené dosud
užívané české slovo „dryák“. Účinky přesto nebyly
valné, je možné, že z nedostatku zmijí totiž místní lékárníci podváděli a strouhali do
léku běžnějšího slepýše.
Tolik teorie. Abychom se však vrátili alespoň na skok domů. Morových vln
proběhlo v Jáchymově několik a většinou se objevily v „podařených“ letech – tedy
po období neúrody, silných mrazů, mokrého nebo naopak příliš horkého léta. Tyto
výkyvy počasí byly prostřídávány častým zemětřesením, což mě naplňuje dojmem, že
globální oteplování a skleníkový efekt nám podnebí v Jáchymově spíše vylepšily.
Pro historické puntičkáře a ty, kteří si črtají časovou osu – další epidemie byly
v roce 1568 (čili hned v další generaci), v roce 1581 – kdy byla dlouhá zima a po ní
záplavy (Na co si pořád stěžujeme v těch našich horách Krušných?) - přišla
epidemie hned jak opadla voda a znovu o sv. Markétě a trvala až do Vánoc. Zemřelo
asi 500 obyvatel Jáchymova.
Následovalo pár let krušných jen na počasí a v roce 1598 nová epidemie. Radní už
měli starosti se sháněním lékařů. Ti byli neustále v ohrožení života a často vzali
raději nohy na ramena, což byla v této době nejlepší prevence.
Pak to šlo ještě rychleji – morová rána 1607, 1613 ( to už měl Jáchymov jen 530
obyvatel), 1626, 1630 – od této doby dodržuje Jáchymov protimorová opatření,
bohužel pozdě, už je téměř mrtvým městem. 1633 mor do Jáchymova přinesla
švédská vojska, 1654 a v roce 1680 znovu – tehdy po roce plném dešťů a neúrody
prý Krušné hory také postihla první kůrovcová kalamita…. Hleďme! Už nudím? Tak
dobře. Poslední morová epidemie postihla naše město v roce 1713, ale to už tu téměř
nebylo koho léčit.
A tak si i dnes můžeme pomoci oním typicky českým „MOHLO BY BÝT HŮŘ!“
Morové pokračování příště….
kronikářka

KULTURNÍ LÉTO JÁCHYMOV - SRPEN - OHLÉDNUTÍ
Ohlédnutí za Jáchymovskou poutí
Tak a máme za sebou třetí ročník Jáchymovské pouti. A také letos nám nepřálo
počasí. Bohužel, nebo bohudík jen to jediné neumíme ovlivnit. Ráno začali svůj
čtvrtý ročník soutěže „Hore kopcom“ hasiči a Jáchymovským se zadařilo. Družstva
žen obsadila v konkurenci šesti soutěžních družstev první a druhé místo. Od devíti
hodin ranních probíhala také velice pěkná diskotéka pro děti, kterou moderoval
známý moderátor a DJ David Keilhauer. Je škoda, že nedorazili všichni stánkaři,
kteří přislíbili účast, zřejmě je odradilo počasí a ochlazení. Určitě si vytvořeným
programem přišli na své zástupci všech generací, celý den jsme mohli vidět práce
Alchymisty, hudební vystoupení mladých muzikantů a jejich kapel, vystoupení
šermířů, kejklířů, dětskou mega show, na které si při spoustě soutěží děti vyhrály
velice pěkné a hodnotné ceny. Po celý den byl pro děti připraven kolotoč, houpačky
a trampolíny, na kterých se mohly děti v odpoledních hodinách zdarma vydovádět a
dva skákací hrady, které se musely při dešti vypustit z bezpečnostních důvodů. Pouť
zakončila zajímavým a poutavým vystoupením skupina Ohnivého divadla – Ignis.
Je velká škoda, že počasí ovlivnilo i návštěvnost místních lidiček a dětí. Snad nám to
vyjde příští rok. Máme prosbu a dotaz pro Vás všechny. Pokud by vyšel z Vašich řad
nějaký nový nápad, nebo podnět na oživení, žádost o hudební skupiny napište nám,
nebo přijďte říci na Informační centrum. Spolupráci se nebráníme, naopak ji vítáme.
za IKC Anna Plačková

SRPEN VE ŠPITÁLNÍM KOSTELÍKU
Úžasný týden, tak by se dalo jednou větou shrnout kulturní dění ve špitálním
kostelíku. Boccacciúv Dekameron v podání divadla Kapsa z Andělské hory
nezklamal opravdu nikoho. Musím říci, že prvotní výstup dámy v bílé košili, která
hlubokým hlasem s vážnou tváří odříkala monolog, ve mně vyvolal zděšení a otázku,
zda jde o komedii či drama. Tento stav netrval naštěstí dlouho a představení
nazvané Lásky a nelásky složené ze dvou povídek bylo velice náročným pro lidskou
bránici. Smích toto představení provázel od začátku opravdu až do konce. Povídka o
lakomém muži, kterému žena namluví, že čeká dítě, aby od něj penízky dostala.
Těhotný muž s velkým břichem a všemi těhotenskými příznaky, žena peníze nakonec
dostala a nám se naskytl opravdu neopakovatelný zážitek, jak se říká: „To
nevymyslíš.“ Účast byla hojná a nálada skvělá. Na divadelní seskupení Kapsa se
můžeme opět těšit již v letošním roce a to s vánočním představením „Vánoční
hvězda“ opět ve Špitálním kostelíku.
Druhým naším počinem byl tolik zmiňovaný Křest turistické známky a vernisáž
výstavy „Jáchymov na výsluní“, kterým provázel i koncert barokní loutny. Velice
nás těší zájem z řad turistů i ostatních návštěvníků našeho města. Kostel byl skoro
plný, což nám udělalo opravdu radost. Akci zahájila paní místostaroskta Ingeborg
Štiková několika milými větami a pak následně za pomoci MUDr. Hany Hornátové
a pana Mgr. Oldřicha Ježka společně pokřtili známku a jako tři sudičky popřáli
Jáchymovu navrácení hojnosti, hodně návštěvníků a turistů a především štěstí. Tóny
barokní loutny slavnostní odpoledne příjemně zakončily. Návštěvníci si poté
prohlédli prostory kostelíku a nově nainstalovanou výstavu.
Petra Javůrková

TJ JÁCHYMOV – ODDÍL KUŽELKY
ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV ROČNÍKU 2011-201
Kuželkářský oddíl TJ Jáchymov bude mít v nastávajícím ročníku opět pět svých
družstev: A-družstvo v západočeské divizi, B-družstvo v krajském přeboru, Cdružstvo v krajské soutěži 1. třídy, D a E-družstva v krajské soutěži 2. třídy.
V prvních dvou soutěžích hrají šestičlenná družstva a obě soutěže mají po 12
účastnících. V obou nejnižších soutěžích hrají čtyřčlenná družstva a obě soutěže
mají po 11 účastnících.
Zpč. divize:
Krajský přebor:
1. 17.9.
09:00 Loko Cheb B - A
09:00 B - Loko Cheb C
2. 24.9.
09:00 A - Baník Stříbro
09:00 Slávia K.Vary - B
3. 1.10.
09:00 Sokol Plzeň - A
09:00 B - TJ Lomnice
4. 8.10.
09:00 A - KK Holýšov
09:00 Slovan K.Vary B - B
5. 15.10.
?
A - Sokol Kdyně
09:00 B - Jiskra Aš B
6. 22.10. 09:00 A - TJ Havlovice
09:00 Sokol Útvina - B
7. 29.10. 09:00 Loko Cheb A - A
09:00 B - Slovan K.Vary B
8. 5.11.
10:00 Jiskra Hazlov B - A
09:00 B - Sokol Teplá
9. 19.11. 09:00 A - SKK Rokycany C
09:00 SKK K.Vary B - B
10. 26.11. 14:00 Jiskra Hazlov C - A
09:00 B - Jiskra Šabina B
11.3.12.
09:00 A - TJ Dobřany
09:00 Jiskra Aš A - B
Krajská soutěž 1. třídy:
Krajská soutěž 2. třídy:
1. 17.9.
14:30 Loko Cheb D - C
14:30 D - E
2. 24.9.
14:30 C - TJ Lomnice D
10:00 Slovan K.Vary D-D (25.9.)
10:00 E - Sokol Teplá B (25.9.)
3. 1.10.
09:00 TJ Lomnice B - C
14:30 D - TJ Lomnice E
14:00 Jiskra Hazlov E - E
4. 8.10. 14:30 C - SKK K.Vary C
10:00 Jiskra Aš E - D (9.10.)
E - volný termín
5. 15.10. 14:00 Jiskra Hazlov D - C
14:30 D - Jiskra Aš C
14:30 Jiskra Aš D - E
6. 22.10. 14:30 C - SKK K.Vary D
14:30 Sokol Útvina C - D
17:30 SKK K.Vary E - E
7. 29.10. 09.00 Sokol Útvina B - C
14:30 D - SKK K.Vary E
10:00 E - Slovan K.Vary D 30.10.
8. 5.11. 10:00 Loko Cheb E - C (6.11.)
14:30 D - Sokol Teplá B
10:00 TJ Lomnice E - E (6.11.)
9. 19.11. 14:30 C - TJ Lomnice C
14:00 Jiskra Hazlov E - D
10:00 E - Jiskra Aš E (20.11.)
10.26.11. 09:00 Jiskra Šabina C - C
D - volný termín
14:30 Jiskra Aš C - E
11.3.12.
C - volný termín
14:30 Jiskra Aš D - D
14:30 E - Sokol Útvina C
Všechna domácí utkání se hrají na kuželně TJ Jáchymov ve Dvořákově ul. (u hotelu
Panoráma). - Vstupné se neplatí. - Po dobu utkání je zajištěno občerstvení.

TJ JÁCHYMOV - ODDÍL KOPANÉ
Dosavadní výsledky 1.B třídy mužů:
14.8.11
TJ Jáchymov - FK Loket
0:0
V prvním utkání nové sezóny se hrálo v Jáchymově bez branek, i když oba týmy
mohli skórovat, nedokázali své šance využít. Zápas sledovalo 40 diváků.
21.8.11
TJ Jáchymov - KSNP Sedlec
0:3
(0:3)
Druhé kolo 1.B třídy hráli jáchymovští fotbalisté opět na domácí půdě. Netajili se
tím, že by chtěli sebrat soupeři všechny tři body. Nakonec po slabé první půli museli
přenechat plný počet bodů soupeři, který byl lepší. Utkání sledovalo 60 diváků.
V každém domácím zápase se losuje o poločase tombola, konzumační lístek v
hodnotě 500,- kč od restaurace "evropák"
za oddíl kopané Rudolf Hellmich
TJ JÁCHYMOV- ROZLOSOVÁNÍ: ŽÁCI OKRESNÍ PŘEBOR, PODZIM 2011
KOLO DATUM DEN
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

03.9.
10.9.
17.9.
24.9.
01.10.
09.10.
15.10.
23.10.
29.10.

ČAS

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

14.30
10.00
10.00
10.00

NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA

10.30
10.00
10.00
10.00

ZÁPAS

ODJEZD

S.PERNINK -TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SK TOUŽIM
TJJÁCHYMOV-BEČOV:BOCHOV
FK NEJDEK - TJ JÁCHYMOV
VOLNO
KYSELKA : VOJ.- TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - B.PILA
EP MERKLÍN - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - S.KOLOVÁ

13.15
8.30

9.00
8.45

TJ JÁCHYMOV- ROZLOSOVÁNÍ: 1.B TŘÍDA MUŽŮ - PODZIM 2011
KOLO DATUM DEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14.8.
21.8.
27.8.
04.9.
10.9.
18.9.
24.9.

NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA

15.00
15.00
17.00
15.00
10.30
15.00
16.30

8.
9.
10.

02.10.
09.10.
16.10.

NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

15.00
15.00
15.00

11.
12.
13.

22.10. SOBOTA
30.10. NEDĚLE
05.11. SOBOTA

15.30
14.30
14.00

ČAS

ZÁPAS

ODJEZD

TJ JÁCHYMOV - FK LOKET
TJ JÁCHYMOV - KSNP SEDLEC
SOKOL TEPLÁ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - OHARA STUDÁNKA
SK BOŽIČANY- TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - FK KEMA SKALNÁ
OLYMPIE HROZNĚTÍN - TJ
JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - FK OSTROV „B“
B. KR. POŘÍČÍ „B“ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SL. BEČOV n.
TEPLOU
SOKOL ÚTVINA - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SOKOL D. ŽANDOV
SEF SL. KYNŠPERK - TJ JÁCHYMOV

15.15
9.00
15.15

13.15

13.45
12.15

