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1. místo – fotosoutěž 2010 – pan Martin Bezouška

V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•
•

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

CENA

,-

5

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
svůj dubnový příspěvek do zpravodaje chci věnovat, vzhledem k událostem, které
probíhají v jaderné elektrárně Fukušima, velmi „žhavému“ tématu. Ve světě se
rozběhla velká diskuze o budoucnosti jaderné energetiky a protože minulost,
současnost i budoucnost „jádra“ byla a je spjata s Jáchymovem, chci Vám trochu
připomenou historii a nastínit budoucnost úložiště nízkoaktivních odpadů
Bratrství.
Využívání radioaktivních látek vede ke vzniku radioaktivních odpadů, které se liší
ve svých vlastnostech a dělí se na různé kategorie. Největší z hlediska objemu i
aktivity a tudíž nejnebezpečnější jsou odpady vznikající v jaderných elektrárnách.
Vyhořelé jaderné palivo (VJP) z elektráren Dukovany a Temelín je za přísných
bezpečnostních podmínek skladováno přímo v jejich areálech. Po vybudování
hlubinného úložiště budou pak převezeny a definitivně uloženy v něm (kolem roku
2065).
Druhou skupinu tvoří nízkoaktivní institucionální odpady (NAO), které vznikají
především při vyřazování některých zářičů z provozů ve zdravotnictví, průmyslu či
výzkumu. Tyto NAO jsou mnohonásobně (minimálně 10000x) méně nebezpečné než
VJP a protože obsahují pouze v přírodě se vyskytující radionuklidy, můžeme obrazně
říci, že člověk vrací do lůna země to, co z něj vydoloval. Po vhodné úpravě se právě
tyto odpady ukládají v bývalém uranovém dole Bratrství.
Úložiště Bratrství bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu v roce 1974. Bylo
zde vybudováno 5 komor o celkovém objemu 1200 m3 pro ukládání. Přijetím
atomového zákona převzal zodpovědnost za bezpečné ukládání radioaktivních
odpadů stát. Dnes provoz úložiště zajišťuje organizační složka státu Správa úložišť
radioaktivních odpadů (SÚRAO), která byla atomovým zákonem za tímto účelem
zřízena. Na účelnost vynakládání prostředků SÚRAO dohlíží jedenáctičlenná Rada
SÚRAO. Veřejnost v ní reprezentují tři zástupci obcí a regionů, kde jsou v současné
době v provozu úložiště radioaktivních odpadů (Jáchymov, Litoměřice, Rouchovany)
a zástupce Senátu ČR. Z prostředků SÚRAO (z tzv. jaderného účtu, do kterého
přispívá ČEZ 0,04 Kč za každou vyrobenou kWh) je výše uvedeným obcím
vyplácena určitá kompenzace, příspěvek ve výši 3 mil. Kč ročně. V současné době,
právě s připravovanou novelizací atomového zákona se jeví určitá možnost, že
příspěvek bude do budoucna navýšen.
Smyslem ukládání radioaktivních odpadů je ochrana člověka a životního
prostředí před nežádoucími vlivy radioaktivního záření. Proto je úložiště Bratrství i
jeho okolí neustále monitorováno. Z dosavadních výsledků monitorování vyplývá, že
provoz úložiště radioaktivních odpadů Bratrství odpovídá všem bezpečnostním
kritériím, jež jsou stanoveny Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a
limitní hodnoty měřených veličin nejsou překračovány.
Současnost a budoucnost úložiště Bratrství je následující, na základě rozhodnutí
SÚJB byl vypracován prováděcí projekt a v letošním roce se přistoupí ke stabilizaci
komory K 2. V letech příštích budou pak postupně uzavírány komory další a existuje

reálný předpoklad, že provoz celého úložiště bude v roce 2020 ukončen. Příspěvek
by měl zůstat zachován.
V těchto dnech dochází k osazování posledních tabulí naučné Radonové stezky,
vedoucí od Mincovny kolem Svornosti k jámě Josef a poté od Špitálního kostelíka
kaštanovou alejí k Radium paláci. V průběhu května by mělo dojít k jejímu
slavnostnímu zahájení, na které přislíbila svoji účast i paní Dana Drábová,
předsedkyně SÚJB
Jaro a s ním spojené velikonoční svátky jsou tu a já Vám přeji jejich pohodové
prožití.
S pozdravem
Ing.Bronislav Grulich

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
5. zasedání rady města ze dne 1. března 2011:
• schválila výměnu el. rozvodu a zářivkových těles v knihovně za nové dle
kalkulace předané firmou René Loučim. OHS vystaví objednávku
• schválila Smlouvu o spolupráci v oblasti zabezpečování a financování
provozu kina, kulturních, společenských a turistických akcí ve městě na rok
2011, mezi Městem Jáchymov a LL Jáchymov, a.s. a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy
• schválila Mandátní smlouvu na činnost překladatelské a tlumočnické služby
v rámci projektu: Vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká Stříbrná
stezka, mezi Městem Jáchymov a p. Ing. Karlem Picurou se sídlem Hamerská
34, 362 37 Horní Blatná a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schválila Smlouvu o partnerství na projekt: Česko-bavorský Geopark, mezi
Městem Jáchymov a Muzeem Sokolov a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Jedná se o spolupráci na přípravě, realizaci a zajištění následné
udržitelnosti projektu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31.12.2019
• souhlasila s návrhem na finanční vyrovnání za produkci štěrku na odvalu
Barbora takto: 0 - 5.000 = 30,00 Kč/prodaná tuna; 5.001 - 10.000 =
25,00 Kč/prodaná tuna; 10.001
a více = 20,00 Kč/prodaná tuna a
s doprovodným textem navrženým AZS 98 s.r.o. se sídlem U Habrovky 247/11,
140 00 Praha 4 s tím, že uvedené částky budou každoročně navyšovány o
inflační index, který vyhlašuje Český statistický úřad a který bude zapracován
do fakturace

• souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o těžbě ze dne 02.03.2009
uzavřené mezi Městem Jáchymov a AZS 98 s.r.o. se sídlem U Habrovky
247/11, 140 00 Praha 4, týkající se článku VII, kdy bude vypuštěna poslední
věta a ta bude nahrazena novým textem takto: tato smlouva se sjednává na
dobu určitou do doby celkového odtěžení odvalové haldy Barbora“
• uložila OHS vypracovat dodatek č. 2 smlouvy o dílo na projekt Stříbrná stezka
s tím, že bude dopracována projektová dokumentace vč. inženýringu a
stavebního povolení za cenu 30 tis. Kč s termínem do 31.5.2011 a pokud
nebude dodržen termín, nebude odměna vyplacena

6. zasedání rady města ze dne 9. března 2011:
• schválila vyhlášení Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na opravu fasády, výměny dveří a výkladců domu čp. 270 na nám.
Republiky v Jáchymově
• schválila vyhlášení Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na opravu vnějšího pláště historické radnice v Jáchymově (západ 2.
část)
• schválila Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 0609 mezi Městem Jáchymov a p.
Martinem Pincem se sídlem Nuselská 11, Praha 4, na projekt Stříbrná stezka
a pověřuje starostu města jeho podpisem
7. zasedání rady města ze dne 15. března 2011:
• schválila Smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno uzavřené mezi
Skiareálem Klínovec a městem Jáchymov a pověřuje starostu jejím podpisem.
• schválila konání velikonočního jarmarku dne 17.4.2011 v prostorách bývalé
restaurace Radniční sklípek.
• schválila výrobu nové turistické známky s motivem Špitálního kostela v počtu
ks 200 za cenu 21,- Kč vč. DPH s tím, že bude radě města předložen motiv
známky
• schválila Smlouvu o prodeji poštovních cenin č. 982307-0230/2011 mezi
Městem Jáchymov a Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
• schválila Smlouvu o prodeji dálničních kupónů emise 2011 č. 9823070231/2011 mezi Městem Jáchymov a Českou poštou, s.p. se sídlem Politických
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
Zpracovala: Soňa Hynková

UPOZORNĚNÍ

13.4.2011 od 16.00 hod.
na MěÚ Jáchymov
se konají Hovory s občany
20.4.2011 od 17.00
na MěÚ Jáchymov
se koná V. veřejné zasedání ZM

TRADIČNÍ JARNÍ ÚKLID ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKU SE KONÁ V SOBOTU
30. DUBNA 2011 OD 9.30 HOD.
Košťata, smetáky, lopatky vezměte s sebou.

Dovolte, abychom dodatečně poděkovali TJ Jáchymov - Sportinvesta za poukazy
do tomboly na Ples města

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

Hřbitov:
Hrobové
místo
na 1 rok

JEDNOHROB
DVOJHROB
URNOVÉ MÍSTO =
SKLÍPEK

8,- Kč
16,-Kč
4,- Kč

Služby na
1 rok

Poplatek
za
vodné na
1 rok

242,-Kč
434,-Kč
236,-Kč

50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

Celkem
na 1 rok

300,-Kč
500,-Kč
290,-Kč

CELKEM
na 10 let

3.000,5.000,2.900,-

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

1. místo – vítězný dětský obrázek 2010 – Lukáš Mayer – Původní radnice

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V dubnu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Marie Bardounová
Miroslav Kunst
Albert Iser
Emilie Janíčková
Jaroslava Čiperová
Helena Tůmová
Anna Chocholoušová
Annaliesa Čáslavská
Štefan Matvija
Marie Rýparová
Otto Schmied
Vratislav Vítek
MUDr. Hana Kostrejová
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Jilius Antonio Adamčík
Rostislav Kotouček
Lucie Červená
Daniel Hervert
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

VZPOMÍNÁME

18.4. 2011
by oslavila naše drahá maminka
Jarmila Steinerová
85 let.
S láskou na ni vzpomíná
dcera Alena Kolitschová s rodinou
a
syn Jaroslav Steiner.

V měsíci dubnu a květnu 2011
tomu bude již 7 let,
kdy nás opustili rodiče
Magda a Jan Doležalovi
Stále vzpomínáme
dcera Soňa s rodinou

S námi je tu stále …
I když to bude 24. dubna již rok co jsme se
naposledy rozloučili s panem
Otakarem Štikou
Vzpomeňte s námi.
Manželka Ingeborg
s rodinou

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

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.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ DUBEN 2011

5.4. úterý v 15.30

Kavárna Curie

vstup Kč 30,-

Hudební odpoledne
pro milovníky jazzu s Duem WORLD LANDSCAPE
Zpívá Petra Brabencová

6.4. středa v 19.00

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 60,-

TANEČNÍ VEČER S VARIETNÍM VYSTOUPENÍM TANEČNIC
Z CHEBU
7.4. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 150,-

GALAKONCERT SLAVNÝCH OPERET A ITALSKÝCH PÍSNÍ.
Zpívají sólisté předních operních a operetních scén:
Jana Štěrbová a Růžena Hanusová, Plamen Prokopiev a Roman Škoda.
Klavírní doprovod: dirigent Velkého divadla v Plzni Vítězslav Podrazil

11.4. pondělí v 19.30

Kulturní dům

vstup Kč 100,-

Nenechte si ujít!
Hraje, zpívá a tančí krojovaný
SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŇ
který působí více než 40 let na karlovarské kulturní scéně.
Na programu lidové písně a tance z Karlovarska, Plzeňska i odjinud.

12.4. úterý v 19.30

Ak. Běhounek

vstup Kč 10,-

PÉČE O NOHY V 21. STOL.
Přednáší MUDr. Marie Součková

14.4. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 100,-

Cikánské melodie, čardáše, bravurní houslová sóla a melodie z muzikálů předvede
původně cikánská kapela
GILI ROMANI /Cikánské housle/, kterou vede koncertní mistr Plzeňské
filharmonie David Niederle /violoncello/. Nyní hrají v kapele členové Plzeňské
filharmonie, jejichž koníčkem je právě tento hudební žánr.
Hostem večera je akordeonistka Jarmila Vlachová
absolventka Dánské královské akademie.

15.4. pátek v 19.30

Radium Palace – sál

vstup Kč 60,-

SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM , OCHUTNÁVKOU MORAVSKÝCH VÍN
A UKÁZKAMI STANDARDNÍCH A LATINSKO-AMERICKÝCH TANCŮ.
Tančí Taneční studio Fontána Karlovy Vary. K tanci hraje Duo ZáLiba.

16.4. sobota v 18.20 Zájezd do divadla K. Vary

vstup Kč 350,-

jízdné 120,-

Marc Camoletti: A DO PYŽAM! Brilantní komedie s J.Langmajerem,
D.Suchařípou,K.Brožovou a Nelou Boudovou.
Přihlášky v knihovnách hotelů.

19.4. úterý v 15.30

Kavárna Curie

vstup Kč 50,-

Hudební odpoledne s dívčím triem PIACERE
umělecká vedoucí Bohunka Trachytová

19.4. úterý v 19.30

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 100.-

MELODIE SRDCÍ
operetní koncert ruských pěvců z Moskvy
Dmitrij Sharkov – baryton, Elena Fastowski – klavír
21.4. čtvrtek v 19.30

Radium Palace

vstup Kč 80,-

SWINGSTUDIO KARLOVY VARY
hraje slavné swingové evergreeny

SLAVÍME VELIKONOCE
23. 4. sobota VELIKONOČNÍ JARMARK v Ak. Běhounek 10.00 - 13.00
šperky, kosmetika, paličkování, kraslice, bio - sýry z Ryžovny, obrazy, keramika,
hrnčířské zboží, gobelíny, výšivky, dřevěné hračky, oplatky, háčkované zboží a další.

23.4. sobota v 18.20

Zájezd do divadla K. Vary
jízdné Kč 120,-

vstup Kč 490,-

EDITH,VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ.
Taneční muzikál ve strhujícím provedení baletního souboru plzeňského divadla
mapuje životní cestu slavné šansoniérky od prvních písniček v pařížských ulicích až
po triumfální vystoupení v Olympii. V inscenaci zazní slavné šansony E. Piaf

24.4. neděle od 9 - 12hod. Hala Radium Palace
Ukázky zdobení velikonočních kraslic.
Od 10.00 v sále Radium Palace ,Kč 50,Veselé velikonoční dopoledne s krojovanou cimbálovou kapelou z Jirkova
24.4. neděle v 15.30

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč 180,-

VARHANNÍ KONCERT CHEBSKÉ CHRÁMOVÉ SCHOLY
při chrámu sv. Mikuláše v Chebu.
Varhany, soprán saxofon, housle, violoncello, alt flétna, zpěv.
Program: Johann Pachelbel, Georg Fridrich Händel, Giulio Caccini,
Marc-Antoine Charpentier, Tomaso Albinoni.
Transfer do kostela a zpět je zajištěn a je v ceně vstupenky. Autobus odjíždí ve 14.50
od Astorie, ve 14.55 od Curie a v 15.10 od Ak.Běhounek
25.4. pondělí od 14 -17hod. předsálí Kavárny Curie
Ukázky výroby kraslic a tradičních řemesel.
od 15.30 hod.

Kavárna Curie

vstup Kč 50,-

VESELÉ VELIKONOCE
Koncert DUDÁCKÉ KAPELY z Ledecka
25.4. pondělí v 19.30

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 80,-

JAZZOVÉ KLAVÍRY
Klavírní koncert – Demo č. 1 klavírního dua Jazz Fiesta
Hrají: Jindřich Volf jr – klavír, František Nedvěd – klavír

27. 4. středa v 19.00

Ak. Běhounek

vstup Kč 70,-

TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU FIRMY EUROFASHION
28.4. čtvrtek v 19.30

Radium Palace - sál

vstup Kč 70,-

K tanci a poslechu hraje dechovka
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ PĚTKA

29. 4. pátek v18.20

Zájezd do divadla K.Vary

vstup Kč 350,-

jízdné 120,-

A. Watkyn: CO V DETEKTIVCE NEBYLO.
Hrají: P. NÁROŽNÝ, V.Vydra, J.Boušková, J.Švandová aj.
Přihlášky v knihovnách hotelů

30.4. sobota v 19.30

Radium Palace – terasa

ČARODĚJNICKÝ VEČER
s Disco Oldies a vstupy šermířů s ohněm.
Prodej čarodějnických klobouků a košťat,grilované klobásky,
pivo - vše za příznivé ceny.

SPORTOVNÍ PROGRAM

Úterý 5., 12., 19., 26. 4. 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 7.,14., 21., 28. 4. 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 3., 10., 17. 4. ve 14.30 hodin
JÓGA v tělocvičně LH Běhounek, suterén - 2,
přijďte si vyzkoušet jógu, cvičení pro tělo i mysl, cvičitelka Jana Čekanová.
Vstup: 50,- Kč

Sobota 2., 9., 16., 23. a 30. 4. ve 14.30 hod.
TANEČNÍ KURZ – ZUMBA
ve společenském sále LH Běhounek.
Zumba v sobě spojuje několik tanečních a hudebních stylů,
převážně latinsko – amerických.
Kombinace rytmů je možné měnit podle potřeby.
Tančit a bavit se, to je účelem Zumby.
Cvičitelka Ludmila Tyrková .
Vezměte s sebou pohodlné tenisky, oblečení a něco k pití.
Vstup: 50,- Kč

Pátek 8. a 29. 4. v 17.00 hod.
KALANETIKA
v tělocvičně LH Běhounek, suterén -2.
Cvičení ke tvarování a zpevnění postavy
Vstup: 50,- Kč,
Sraz v tělocvičně v suterénu -2.

Pátek 1. 4. 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

15. 4. ve 17.00 hod.
BODYFORMING
v tělocvičně LH Běhounek, suterén -2.
Cvičení ke tvarování a zpevnění postavy.
Vstup: 50,- Kč,
sraz v tělocvičně v suterénu -2.
CVIČENÍ JSOU PŘIZPŮSOBENA ZDRAVOTNÍMU STAVU ÚČASTNÍKŮ.
Rezervace ve všech knihovnách LH nutná, rezervace přímo v recepci LD Agricola,
nebo v recepcích ostatních LH. Změna programu vyhrazena.

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV DUBEN 2011
FILMOVÝ KLUB
2.4. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
SMLOUVA S VRAHEM
finské krimi, titulky, přístupné od 12 let, délka 80 min

Osamělý francouzský úředník, který po 15 letech oddaných služeb v pochmurných
kancelářích vodáren v Londýně, dostane kvůli privatizaci hodinovou výpověď, se
pokusí o sebevraždu, která se mu nezdaří. Najme si zabijáka, aby ukončil jeho život,
který pro něj ztratil smysl. Krátce nato se však seznámí s prodavačkou růží, kvůli
které dostane novou chuť do života. Jeho kroky ale sleduje, jím objednaný,
profesionální vrah, kterému zbývají dva měsíce života a chce „rozdělanou práci“
dokončit.
hrají: Jean-Pierre Léaud, Margi Clarke, Kenneth Colley aj.
vstupné: 70,- Kč/členové F.K.:60,-Kč/
6.4. STŘEDA

16.30 a 19.30 hodin
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

1. díl švédské krimitrilogie, titulky, přístupné od 15 let, délka 152 min
Před 40-ti lety zmizela Harriet Vangerová z rodinného setkání, konaného na
ostrově, který vlastnil a obýval mocný rod Vangerů. Přestože nebylo Harrietino tělo
nikdy nalezeno, je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem je někdo
z rodiny. K vyšetření tohoto případu si proto najme investigativního novináře
Mikaela Blomkvista, kterému pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka,
Lisbeth Salanderová.
hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre aj.
vstupné: 70,- Kč
9.4. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM

2. díl švédské krimitrilogie, titulky, přístupné od 15 let, délka 129 min
Novinář, spolupracující s časopisem Milénium, a jeho partnerka jsou zavražděni
krátce před publikováním materiálu o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým
masem. Na zbrani, nalezené na místě činu, se najdou otisky Lisbeth Salanderové,
která se po roce, stráveném v zahraničí, vrátila zpět do Švédska, aby svému
poručníkovi připomněla jejich starou dohodu. Její poručník je ale brzy nalezen
mrtvý a i v tomto případě je Lisbeth podezřelou číslo jedna.
hrají: Noomi Rapace, Michael Nyqvist, Lena Endre aj.
vstupné: 70,- Kč

13.4. STŘEDA

16.30 a 19.30 hodin

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
3. díl švédské krimitrilogie, titulky, přístupné od 15 let, délka 146 min,
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří se ji pokusili zabít.
Zásadní komplikací je ale kulka, která jí uvízla v hlavě. Lisbeth leží pod přísným
dozorem na jednotce intenzivní péče s nepatrnou šancí na uzdravení. Pokud se
uzdraví, bude souzena za tři vraždy a jeden pokus o vraždu. Už tak bezvýchodnou
situaci ještě vyhrocuje jiný pacient, který leží ve stejné nemocnici, její vlastní otec,
Alexander Zalaščenko, který se chce své dcery jednou provždy zbavit. Novinář
Mikael Blomkvist a jeho sestra se rozhodnou Lisbeth pomoct.
hrají: Noomi Rapace, Michael Nyqvist, Lena Endre aj.
vstupné: 70,- Kč
FILMOVÝ KLUB
16.4. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
KABINET DR. CALIGARIHO

drama z r. 1920, titulky, přístupné od 12 let, délka 71 min.
V době pouťových atrakcí přijíždí do malého městečka Dr. Caligari se svým
vystoupením. Předvádí v něm věštecké schopnosti náměsíčníka Cesara, kterého
ovládá pomocí hypnózy. Jeden z přítomných přihlížejících se Cesara zeptá, jak
dlouho bude ještě žít a Cesar mu odpoví, že do svítání. Druhý den je dotyčný mladík
nalezen zavražděn a stopy vedou k Cesarovi.
hrají: Werner Kraus, Conrad Veidt, Lil Dagover aj.
vstupné: 70,- Kč/členové F.K.:60,- Kč/
20.4. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin

PROKLETÝ OSTROV
mysteriózní thriller USA, titulky, přístupné od 15 let, délka 137 min
Detektiva Teddyho Danielse a jeho kolegu Chucka Auleho přivedlo na prokletý
ostrov Shutter pátrání po šílené vražedkyni jménem Rachel Solando, která zmizela ze
své cely ve vězeňské psychiatrické léčebně Ashecliffe a kdesi se úspěšně skrývá. Píše
se rok 1954 a Amerika se dosud nevzpamatovala z následků 2. světové války a navíc
přežívá v permanentní paranoii domnělého i skutečného komunistického ohrožení.
Daniels / DiCaprio / je učebnicovou obětí této doby.
hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley aj.
vstupné: 70,- Kč

23.4. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
REQUIEM ZA SEN

kriminální drama USA, titulky, přístupné od 12 let, délka 102 min.
Ovdovělá Sarah žije na Coney Island a snadno podléhá mámení televizních pořadů.
Právě teď drží dietu, aby se mohla účastnit jedné ze show. Její milý ale bezmocný
syn Harry má novou přítelkyni Marion a společně se snaží čelit bolestné realitě
útěkem do snů. Ani Harryho nejlepší přítel Tyrone, který se živí prodejem drog,
nemá snadný život. A tak se čtveřice lidí, jimž osud nepřál štěstí, točí v bludném
kruhu beznaděje.
hrají: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly aj.
vstupné: 70,- Kč

27.4. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
ČERNÁ LABUŤ

thriller USA, titulky, přístupné od 15 let, délka 110 min.
V tomto psychologickém thrilleru, zasazeném do prostředí newyorské baletní scény,
zavádí režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra
mladé baleríny / N. Portman /, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře
stane až děsivě dokonalou.
hrají: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder aj.
vstupné: 70,- Kč
30.4. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
GRAN TORINO

kriminální drama USA, titulky, přístupné od 12 let, délka 112 min
Film vypráví příběh neústupného válečného veterána, Walta Kowalského / Clint
Eastwood /, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už nestačí.
Musí se konfrontovat jak se sousedy rozličného etnického původu, tak se svými
hluboce zakořeněnými předsudky. Všechny staré sousedy postupně nahradili
imigranti, kterými Walt ze srdce pohrdá. Podzim svého života tak spíš přežívá než
dožívá. Až do oné noci, kdy se mu někdo pokusí ukrást jeho chloubu – nablýskaný
sporťák Gran Torino.
hrají: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang aj.
vstupné: 70,- Kč

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

REKLAMA

CHCETE BEZPEČNĚ A ÚČINNĚ
ZHUBNOUT A ZLEPŠIT SI KONDICI ?
PORADÍM VÁM JAK NA TO !
---------------------------------------------------NAŠE WELLNESS CENTRUM VÁM NABÍZÍ HUBNUTÍ
BEZ DRASTICKÝCH DIET A OMEZENÍ
SE 100% VÝSLEDKEM !
ZÁKLADEM JE ZDRAVÁ A VYVÁŽENÁ VÝŽIVA .
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY NA INTERNETU,KDE SE DOZVÍTE VÍCE - www.hubnete.cz/cititsezdrave
- www.snidejzdrave.cz/cititsezdrave
NEBO MI NAPISTE - email - dasacapova@obemail.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný,kropenatý,černý, a modrý.
Stáří slepiček –18 - 20 týdnů - Neprodáváme kuřice ,ale slepičky těsně před
snáškou. Slepičky p o u z e z našeho odchovu.
Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří .
Prodeje se uskuteční - v úterý 19. dubna 2011
Jáchymov - u autobus. zastávky u radnice - v 14 35 hod
Případné bližší informace tel : 728605840 415740719 728165166

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.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Předposlední březnovou sobotu jsme se sešli v klubovně, abychom si každý vyrobili
své tričko. Využili jsme metody potiskování, kterou jsme se mimo jiné naučili na
lednovém setkání skautských vedoucích v Lokti. K potisku se využívá překližkových
tiskátek a speciálních barev na textil. Možných námětů byla celá řada, a tak každý
využil své představivosti a tričko si vytvořil jen a jen podle sebe. Metoda potisku se
nám velmi osvědčila a určitě se k ní ještě několikrát vrátíme!
O druhém dubnovém víkendu pořádáme významnou skautskou akci krajského
významu. V Jáchymově a jeho okolí proběhne soutěž „O poklad Štěpána Šlika
2011“.
Soutěž navazuje na předchozí tři ročníky, kdy se k účasti v soutěži vždy sešlo
bezmála 50 dětí v soutěžních družinách z celého Karlovarského i okolních krajů. Na
10 stanovištích na ně čekaly různé úkoly a otázky z historie a současnosti našeho
města.
V sobotním závodu v náročném jáchymovském terénu své síly letos změří necelá
desítka soutěžních družin. Připraveny jsou pro ně úkoly, které prověří jejich
rychlost, inteligenci, všímavost i schopnost vyhledávat informace.
Komu se nakonec podaří najít po staletí ukrývaný poklad Štěpána Šlika? To se
dozvíte v příštím Zpravodaji!
Na schůzkách Modré šestky vlčat jsme v tomto měsíci přivítali 2 nováčky, kteří se již
plně zapojili do družinové činnosti. Chceš také ty rozšířit naše řady, vyzkoušet si
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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V závěru února a během března se uskutečnilo opět několik zajímavých akcí. V
rámci environmentální výchovy se žáci zúčastnili besedy se zástupcem Lesní správy
panem S. Šedivým. Velice pěkně vyprávěl o rostlinách, zvířatech a chráněných
územích na Karlovarsku.
Žáci 2. stupně navštívili výstavu v karlovarském muzeu, zajímavá byla i
přednáška se zástupci místní policie.
Na 1. stupni se uskutečnil již tradiční Maškarní bál. Děti pracovaly nejdříve ve
třídách a pak se všichni sešli společně v tělocvičně. V deseti družstvech plnily masky
různé úkoly, závěr patřil diskotéce.
Ani sportovně jsme nezaháleli. Zástupci 2. třídy se zúčastnili florbalového utkání v
Ostrově. Obsadili jsme sice poslední místo, ale kluci bojovali statečně. Vybíjenou si
mezi sebou zahrála 3. a 4. třída, vítězství si zasloužili třeťáci. Naplno se také rozběhl
kroužek gymnastiky, který vede p. učitelka Potůčková. Již se moc se těšíme na nové
hřiště, kde si konečně pořádně zaběháme a zaskáčeme do dálky.
Během března pro nás pracovnice knihovny připravily knihovnické lekce a tajenkou
k výročí M.Curie - Sklodowské. Podíleli jsme se také na výběru nejhezčích fotografií
a obrázků na Infocentru. Poslední březnový den byl věnován recitační soutěži Šlikův
memoriál, ale o tom až příště...
Za ZŠ Ladislava Kulhavá

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
V březnu začal pro výjezdovou jednotku měsíc cyklických školení pro velitele,
strojníky, sestavení nové jednotky a plánu školení pro jednotlivé členy. Řidiči
provádí pravidelné kondiční jízdy a seznamují se s novou cisternou. Členové
jednotky vyjížděli dvakrát do Ostrova na požár trávy a jednou v Jáchymově na
nenahlášené pálení.
Děti a dorostenky pomáhaly při pálení klestí a na schůzkách se připravují na
jarní kola. Dorostenky se zúčastnily halové soutěže v Jablonci nad Nisou v požárním
sportu, kde si po zimní přestávce zaběhaly s republikovou špičkou 100 m
s překážkami a štafetu 4 x 100m. Děvčata si nevedla špatně, při účasti 126 závodnic
se umístila na 73, 76 a 98 místě. Ve štafetě, která je netradiční jelikož i zde děvčata
běží domeček v konkurenci 21 štafet, obsadila naše štafeta 13. místo.
V tomto měsíci členové jednotky spolu se členy SDH pomáhali LÚ Jáchymov
s vypalováním klestí a uspořádali Josefskou zábavu s tombolou Chtěla bych toto
cestou poděkovat všem sponzorům za dary, které nám dali do tomboly. Jmenovitě:
pan Kaucký – uhelné sklady, paní Tichá – nápoje, paní Březinová, pan Buťa –
uhelné sklady, firma Baumit, Benzina a.s., SVOP Jáchymov, členům SDH Jáchymov
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

ČTENÁŘI PÍŠÍ
A) Jáchymovské poznámky:

Žentour

Žentour koňský, stroj k vyhánění rudy a jalové skály z dolu na povrch země tažený
koňmi (definice v časopise Živa
ročník 4., 1856). Jiná definice zní:
Žentour je historické zařízení k
převádění síly zvířat na točivý
moment na řemenici. Žentour sloužil
v dolech, v zemědělství, cukrovarech,
v mlýnech.
V Jáchymově byl první žentour
postaven již v roce 1516 (podle jiné
literatury 1517). V německé literatuře
se uvádí, že se nedá určit, zda byl
postaven podle saského nebo českého
vzoru, ale pravděpodobně podle
českého, neboť technika žentourů
byla v Čechách velice rozvinuta již od
dvanáctého století. Nádherné modely
žentourů
jsou
vidět
v muzeu

v mincovně. Na katastrální mapě z období
1830 vidíme půdorys žentouru na šachtě
Josef (nyní je v Kutné Hoře), ale také na
šachtě Svornost. Na druhém snímku je
vidět kočí v žentouru a pár koní – výřez
z obrázku z šesté knihy G.Agricoly.
Jaroslav Ochec
B) Téma měsíce:

Něco o jámě Josef

Mnohý z návštěvníků Jáchymova si při procházce městem ani nepovšimne šedě
natřené těžní věže, nenápadně posazené mezi hustými stromy na návrší nad
Anenskou kaplí, zvaném kdysi Schottenberk. Je to těžní věž nad jámou Josef, která
spolu s jámou Svornost, vypínající se asi 500 m dále směrem k hornímu konci města,
slouží dnes jako hlavní důlní dílo dolu Svornost. Přestože po celou dobu její
existence bylo jámě Josef přisouzeno přežívat ve stínu sousední známější a
viditelnější jámy Svornost, svým osudem a svou historií si s touto svojí slavnější
příbuznou v ničem nezadá.

Jámu začal hloubit jeden z prvních jáchymovských těžařů Huber již v samých
počátcích města, to jest kolem roku 1520. Jámě dal jméno Helena. Jednalo-li se o
jméno některé jeho příbuzné či přímo o patronku svatou Helenu, necháváme na
posouzení fundovanějším znalcům jáchymovské historie. Jisto však je, že jáma byla
založena na jedné z dolových měr, vyměřených na nově objevené rudní žíle Stella
spolu s několika dalšími tzv. náleznými jámami, mezi nimiž byla i dnešní jáma
Svornost, v té době nazývaná Konstantin. Žílu Stella, později přejmenovanou na
Geschieber, která probíhá severojižním směrem v podélné ose města, možno označit
za jednu z nejbohatších stříbrných rudních žil celého ložiska. Dle údajů z 20. let 16.
století byly v jejích horních partiích nacházeny až 100 kg těžké kusy ryzího stříbra a
mnoho těžařů právě z dolování na této žíle v krátké době dosáhlo velkých zisků.
S postupem dobývacích prací do hloubky výskytů stříbra ubývalo, náklady na provoz
dolů vzrůstaly a jednotlivé nálezné jámy zanikaly. V polovině 18. století zůstaly
v oblasti horní části města v provozu pouze 4 jámy, a to Svornost., Vysoká Jedle
(Hohe Tanne), Pole míru (Friedensfeld) a naše jáma Helena Huber. Tu však v roce
1764 prodal tehdejší soukromý majitel městu Jáchymov, kterému patřil i sousední
důl Svornost. Kromě žíly Geschieber byly v té době z jámy Helena opracovávány i
další rudní žíly a to Geyerská, Pauknerova, Trojice, Becken a Anna, hloubka jámy
činila 133 m, tzn. dosahovala do úrovně odvodňovací štoly Daniel. Právě ve druhé
polovině 18. století došlo po dlouhé stagnaci jáchymovského hornictví ( 1600 – 1750
) na uvedených žilách k několika bohatým nálezům stříbrných rud a tím i k zlepšení
ekonomické situace dolů. V důsledku toho bylo možno zač. 70. let postavit na jámě
Helena Huber nový žentour (Göpl). Byla to dřevěná stavba kuželovitého tvaru, v níž
dokola chodící páry koní zajišťovaly pomocí převodů svislý pohyb těžební nádoby
(sudu, volské kůže), zavěšené na řetězu v jámě. Zařízení to bylo natolik pozoruhodné,
že jej dne 30.9. 1779, při svém druhém pobytu v Jáchymově, poctil svoji návštěvou i
císař Josef II. Na jeho počest byla jáma od tohoto data přejmenována na jámu
císaře Josefa, neboli Kaiser Joseph Schacht. Toto své jméno, pouze zbavené
císařského titulu, nese jáma přes všechny další historické zvraty až do dnešní doby.
Během 2. poloviny 18. století stát postupným nákupem dolových podílů převzal do
své správy všechny činné jáchymovské doly, na jámu Josef došla řada v roce 1802.
Rozhodujícím důvodem k převzetí dolu do státní správy byla tehdy žaloba,
adresovaná vrchnímu hornímu úřadu, v níž si horníci stěžují na nevyplácení mezd,
nedostatek potravin a na všeobecnou bídu a drahotu. Nakolik se převzetím dolu
státem podmínky horníků zlepšily není známo. Ve státní správě přečkal důl Josef
celé 19. století se všemi jeho lepšími i horšími obdobími. Zažil opětný úpadek
dolování v jeho 1. polovině, oživení v důsledku zahájení těžby uranové rudy po
objevu možnosti vyrábět z ní tzv. uranové barvy, opětný úpadek poté co zájem o tyto
barvy poklesl i nové oživení v závěru století, kdy M. Curie objevila v jáchymovské
uranové rudě do té doby neznámý prvek radium. Během všech těchto událostí byla
jáma Josef postupně prohlubována, takže do 20. století vstoupila s celkovou
hloubkou 300 m. Dosahovala do úrovně V. patra a kromě vlastních dobývacích
prací sloužila jako větrací dílo pro sousední jámu Svornost. S jámou Svornost byla
od roku 1882 propojena i povrchovou, 700 m dlouhou kolejovou dráhou. Dopravu
obstarávali koně, táhnoucí 5 – 6 vozíků, většinou hlušiny, vyvážené na přilehlý

odval. Na povrchu jámy fungovala v té době i úpravna rudy, tzv. výklepna a dvě
stoupovny.
Poté, co byla v roce 1901 jáma Svornost zatopena až po patro Daniel, zdálo se, že se
naplnil i osud jámy Josef. Bylo rozhodnuto o její likvidaci zásypem, což bylo také i
provedeno. Po dobu dalších téměř 50 let označovala jámu Josef pouze dřevená
stavba žentouru z poloviny 18. století, stojící nad zasypaným jámovým stvolem. Nový
rozmach těžby uranu po 2. světové válce však téměř zapomenutou jámu Josef opět
probudil k životu. V roce 1948 byl dřevěný žentour demontován a jako národní
kulturní památka převezen do muzea v Kutné Hoře. Na jeho místo byla v roce 1949
postavena těžní věž, která byla od roku 1924 osazená na jámě Svornost, zásypový
materiál z jámy byl postupně odtěžen a jáma samotná byla prohloubena z V. na XII.
patro, to jest na dnešní hloubku 470 m. Současně s hloubením jámy byl po XII. patře
vyražen od jámy Svornost překop J-XII, jímž byly obě jámy propojeny. Během
„uranové horečky“ v padesátých létech zajišťovala jáma Josef jednak vlastní těžbu,
jednak odtěžovala hlušinu z pracovišť jámy Svornost, dopravovanou k ní po XII.
patře. Jednou z posledních ražeb prováděných z jámy Josef byla v roce 1961
průzkumná sledná chodba G-120 na XII. patře, na které byl následně v roce 1962
navrtán současný hlavní pramen jáchymovských lázní – Běhounek. V témže roce
byly těžební práce na jámě Josef ukončeny, v dubnu 1964 byla pak jáma společně
s jámou Svornost předána Jáchymovskými doly n.p. Léčebným lázním Jáchymov n.p.
pro potřeby čerpání radonových vod. V důsledku nedostatečné údržby se však jáma
Josef na začátku 80. let ocitla ve stavu téměř havarijním, dřevěná výztuž zborcená,
zčásti sesutá až na XII. patro, stěny jámy místy zavalené, takže jáma nebyla schopna
plnit ani větrací funkci. Bylo proto rozhodnuto o její celkové rekonstrukci, kterou
v letech 1982 až 1987 provedl závod VDUP Horní Žďár (v technické funkci se akce
zúčastnil i současný starosta Ing.Grulich). Rekonstrukce zahrnovala opatření jámy
novou betonovou výztuží (světlý profil 1,7 x 4,5 m) a ocelovou výstrojí, postavení
nové těžní věže o výšce 15,2 m a osazení nového těžního zařízení. Rovněž byla
opravena náraží jámy na patře Daniel a dále na V., X. a XII. patře. V úrovni těchto
pater je v současné době jáma Josef propojena s jámou Svornost. Na povrchu byly
v rámci rekonstrukce vybudovány nové objekty šachetní budovy, strojovny,
transformovny a dvou plechových skladů. V tomto stavu z roku 1987 je jáma Josef
jen s drobnými úpravami provozována dodnes. Jejími hlavními funkcemi je zajištění
druhého východu z dolu Svornost pomocí těžního stroje H-1200 s jednoetážovou
klecí pro 6 osob (nebo„pěšky“ lezním oddělením s cca 80-ti šestimetrovými žebříky),
dále zajištění přívodu vtažných větrů do podzemí a rovněž i vedení jedné větve
elektrických kabelů 3kV pro napájení čerpacích stanic na XII. a X. patře. Jelikož
destrukční působení zubu času se ani po roce 1987 nezastavilo, probíhají na jámě
trvale údržbářské práce a opravy zejména korodujících ocelových konstrukcí.
V následujících letech nelze vyloučit ani nutnost rozsáhlejší rekonstrukce tak, aby
jáma mohla v dobré kondici přivítat i blížící se 500. výročí své existence. Již z
tohoto samotného čísla je zřejmé, že jáma Josef představuje jednu z nejstarších
památek jáchymovského hornictví a že v její historii se odráží i podstatná část
dějin města Jáchymova.
Ing. Jiří Pihera, závodní dolu Svornost
Jindřich Loukota, vedoucí dolu Svornost

C) Sdělení:
Z činnosti HHJ v poslední době: Navázali jsme kontakty s občanským sdružením
pro obnovu hradu/zámku Hartenberg u Sokolova. Spolupracovali jsme s lázněmi
na přípravě kreslířské soutěže a věříme, že se v ní Jáchymováci umístí a získají
zájem poroty. Vyhodnocení a vernisáž prací bude první akcí při oslavách zahájení
105. lázeňské sezóny, při kterých ani společnost HHJ nebude chybět.
Příští schůzka se koná ve středu 20.4. Čas zahájení (pravděpodobně v 17 hodin –
tedy později) a místo konání oznámíme na pozvánkách. Všichni zájemci jsou
srdečně zváni.
Jaroslav Ochec

Zábava na Mariánské
V části města Jáchymova – Mariánské nežije ani třicetina obyvatel města. Ale přesto
zde není nouze o zábavu. Žijí zde lidé, kteří se umějí aktivně bavit. Není to zábava
typu posadit se před obrazovku a teď mě bavte. Vzpomeňme si na minulý rok a na
některé z akcí, které si sami vymysleli a také uskutečnili – na „První máj“
s průvodem i alegorickými vozy (i když to někdo bral jako vzpomínku a jiný jako
parodii, všichni se výborně bavili), na historicky první evropské „Pivobraní“ a
další. A nejvíce zábavy si mariánští užijí při vymýšlení „blbovinek“, ale výsledkem je
vždy perfektní zábava pro všechny. A co bude letos? Přijďte se podívat!
Připravuje se „Kulturní JAROLÉTO na Mariánské“. Nosný program tvoří čtyři

akce. Začínají již prvního května oslavou
Dne (bez) práce opět s proslovy, průvodem a prvomájovou veselicí, v červnu (18.6.)
to bude již druhý „Pivní bobřík odvahy“ (tamtamy tlučou, že se snad připravuje i
doprovodný program pro dámy), v červenci (16.7.) to bude úplná novinka – oslava
59. výročí celokrajské hledačky amerického brouka spojené s hledačkou na
Mariánské. Některé nalezené mandelinky mohou v sobě skrývat zajímavé ceny. A
vrchol „Kulturního JAROLÉTA na Mariánské“ bude 20. srpna tradiční Pivobraní
s tombolou, ve které každý vyhraje, s brouzdáním dětí v pivní pěně atd
Podle informačního letáku (kde je mnohem více informací)
text a foto Jaroslav Ochec

FOTOSOUTĚŽ
1. místo fotosoutěž za rok 2010 získala fotografie: Červánky - autor pan Martin
Bezouška
1. místo v kategorii dětí získal obrázek: Původní radnice – autor Lukáš Mayer
Své ceny si vítězové převezmou 12.4.2011 na kulturní komisi v 16.00 hodin

Nejlepší fotografie za měsíc březen 2011:
1. místo – paní Erika Handrychová
2. místo – pan Pavel Matvija
Redakční rada

UPOZORNĚNÍ
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 ze psa.
Zapomněli jste? Tak to vše rychle napravte a zaplaťte za svého miláčka v měsíci
dubnu.
Také nezapomeňte na pravidelné očkování proti vzteklině.

TJ JÁCHYMOV

TJ JÁCHYMOV - ROZLOSOVÁNÍ: 1. A TŘÍDA MUŽŮ
JARO 2011

KOLO DATUM DEN
14.
15.
16.

27.3. NEDĚLE
02.4. SOBOTA
10.4. NEDĚLE

17.

16.4. SOBOTA

18.
19.

24.4. NEDĚLE
01.5. NEDĚLE

20.
21.

08.5. NEDĚLE
14.5. SOBOTA

22.
23.

22.5. NEDĚLE
29.5. NEDĚLE

24.

05.6. NEDĚLE

25.
26.

11.6. SOBOTA
19.6 NEDĚLE

ČAS

ZÁPAS

15.00 SLAVOJ BEČOV - TJ JÁCHYMOV
16.30 SP.H.SLAVKOV - TJ JÁCHYMOV
15.00 TJ JÁCHYMOV - SOKOL
ŽLUTICE
17.00 SK DOLNÍ RYCHNOV - TJ
JÁCHYMOV
15.00 TJ JÁCHYMOV - Č.DALOVICE
17.00 DDM ST.ROLE „B“ - TJ
JÁCHYMOV
15.00 TJ JÁCHYMOV - SOKOL CHYŠE
17.00 ROTAS ROTAVA - TJ
JÁCHYMOV
15.00 TJ JÁCHYMOV - FC CHEB
14.00 BANÍK HABARTOV - TJ
JÁCHYMOV
15.00 TJ JÁCHYMOV - SOKOL
LIPOVÁ
15.00 OSS LOMNICE - TJ JÁCHYMOV
15.00 TJ JÁCHYMOV – FK NOVÁ
ROLE

ODJEZD
13.15
14.30

15.00

15.30

14.45

12.00

13.00

TJ JÁCHYMOV- ROZLOSOVÁNÍ: MUŽI „B“ – JARO 2011
KOLO DATUM DEN
ČAS
ZÁPAS
ODJEZD
13. 02.4. SOBOTA 15.00 TJ JÁCHYMOV „B“ - TJ VALEČ
14. 10.4. NEDĚLE 14.00 STST ÚDRČ - TJ JÁCHYMOV „B“
12.15
15.
VOLNO
15.30
16. 24.4. NEDĚLE 17.00 S.PERNINK „B“ – TJ
JÁCHYMOV „B“
17. 30.4. SOBOTA 15.00
TJ JÁCHYMOV „B“ - KSNP
SEDLEC „B“
18. 08.5. NEDĚLE 17.00 S.ŠTĚDRÁ - TJ JÁCHYMOV „B“
15.00
19 14.5. SOBOTA 15.00 TJ JÁCHYMOV „B“ - TJ
STRUŽNÁ
20. 22.5. NEDĚLE 17.00 S.OL.VRATA - TJ JÁCHYMOV
15.30
„B“
15.15
21. 29.5. NEDĚLE 17.00 SL.KR.ÚDOLÍ - TJ JÁCHYMOV
„B“
22. 04.6. SOBOTA 15.00 TJ JÁCHYMOV „B“ - BUD.
OTROČÍN
12. 12.6. NEDĚLE 14.00 S.BOCHOV „B“ - TJ JÁCHYMOV
12.30
„B“
TJ JÁCHYMOV- ROZLOSOVÁNÍ: ŽÁCI Okr. Přebor - JARO 2011
KOLO DATUM DEN
ČAS
12. 10.4. NEDĚLE 14.00
13. 16.4. SOBOTA 10.00
14. 23.4. SOBOTA 10.00

ZÁPAS
S.PERNINK - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - S.BOCHOV
NEJDEK - TJ JÁCHYMOV

ODJEZD
12.30
8.30

TJ JÁCHYMOV- ROZLOSOVÁNÍ: ŽÁCI Okr. přebor - JARO 2011
KOLO DATUM DEN
ČAS
12. 10.4. NEDĚLE 14.00
13. 16.4. SOBOTA 10.00
14. 23.4. SOBOTA 10.00

ZÁPAS
S.PERNINK - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - S.BOCHOV
NEJDEK - TJ JÁCHYMOV

ODJEZD
12.30
8.30

Po odehrání základní části budou mužstva rozdělena do dvou barážových skupin..
Za oddíl kopané Rudolf Hellmich

Oddíl kopané TJ Jáchymov – žáci
V těchto dnech vrcholí zimní příprava našich žákovských družstev, před
nadcházejícími zápasy. V krátkosti Vás chci informovat o průběhu přípravy a též o
náplni jarní části soutěže. Již po skončení posledních kol v loňském listopadu, jsme
začali intenzivně prohlubovat jak fyzické, tak technické dovednosti mladých hráčů.
Trénovalo se prakticky nepřetržitě, pouze s malou přestávkou o vánočních svátcích a
již 10. ledna znovu. Díky velkému porozumění ředitele Léčebných Lázní Jáchymov,
pana MUDr. E. Bláhy, můžeme využívat bazén v novém Aquacentru za velice
příznivých podmínek a tím vhodně doplňovat tréninkovou náplň. Také o letošních
jarních prázdninách se nám podařilo i přes různé obtíže, zajistit týdenní soustředění
ve Mšenu u Mělníka, kde se žáci mohli plně věnovat zvýšené přípravě, včetně sehrání
přátelských zápasů. Oddíl SK Mšeno jim byl velice kvalitním soupeřem, neboť v
loňské sezóně postoupil do krajské soutěže a i tam se drží na horních příčkách
tabulky. Velkým zážitkem a milým zpestřením byl přátelský zápas s oddílem dívek FK
Mělník. Naši žáci brzy zjistili, že děvčata jsou jim nanejvýš vyrovnaným soupeřem, o
čemž jasně vypovídal celý průběh zápasu, kdy po našem vedení 1:4 v první půli,
došlo doslova v posledních minutách utkání k neuvěřitelnému zvratu a naši hoši
odcházeli poraženi dívkami 5:4.
Jsme rádi, že součástí zimní přípravy mohly být i další přátelské zápasy a to v rámci
žákovského turnaje v Ostrově, kde mezi silnými celky např.ze Sokolova, K. Varů, či
M. Lázní naši žáci neudělali ostudu a odehráli většinou poměrně vyrovnaná utkání,
jen neměli střelecké štěstí a tak nakonec obsadili předposlední, sedmou příčku.
Dalším turnajem, kterého jsme se zúčastnili, byl Sport events cup v německém
Johangeorgenstadtu, kde naši též slušně reprezentovali. Posledními přátelskými
zápasy je odveta zmíněného turnaje, tentokrát v K. Varech Dvorech, která se však
uskuteční až po uzávěrce tohoto čísla.
Okresní přebor st. žáků začne pro náš oddíl v neděli 9. dubna, kdy odjíždíme k
hostování do Perninku, 16.4. pak doma přivítáme hráče z Bochova. Mladší žáci "A",
kteří postoupili na podzim do skupiny o 1. - 5. místo, změří poprvé své
síly 24. dubna na hřišti v Sedleci s týmy z Toužimi, Sedlece a Bečova. Ml.žáci "B" si
pak zahrají ve stejný den s celky Lokomotiva K.Vary, Božičany a Chyše.
Věříme, že si najdete čas a přijdete podpořit naše mladé naděje.
Za oddíl žáků Doležal J., trenér mládeže.

K U Ž E L K Y
Mistrovství jednotlivců Karlovarského kraje pro rok 2011
Mistrovství Karlovarského kraje jednotlivců ve všech věkových kategoriích,
s výjimkou kategorie mužů (vzhledem k hráčským povinnostem některých hráčů
v Německu se uskuteční až 17. dubna), se hrálo v sobotu a v neděli 12.-13. března
2001. Oddíl TJ Jáchymov měl zastoupení pouze v seniorských kategoriích mužů a
žen. Muži nehráli, ženy nepostoupily a mládežnické kategorie oddíl v současné
době nemá. Senioři hráli na kuželně SKK K. Vary, seniorky hrály v Teplé. Hrálo
se na 120 hodů sdružených.
Výsledky:
Muži-senioři (24)
1.
2.
3.
6.

L. Lipták (Loko Cheb)
589
Z. Pavlík (Slávia K.Vary) 581
P. Benčík (Jiskra Hazlov) 573
F. Živný (TJ Jáchymov)
569

Ženy-seniorky (12)
1. V. Martincová (TJ Lomnice)
2. H.Gladavská (Loko Cheb)
3. A.Davídková (Jiskra Aš)
9. I. Živná (TJ Jáchymov)
10. D.Blaslová (TJ Jáchymov)

551
535
525
502
501

(našemu hráči chyběla jedna poražená kuželka k postupu na mistrovství Čech)
____________________________________________________________________
Výsledky 17. až 19. kola soutěží družstev ročníku 2010-2011
(5. – 19. března)
Zpč. divize 17. kolo:
TJ Jáchymov A - TJ Kdyně
14:2 2541:2441 2
18. kolo:
Kuželky Holýšov - TJ Jáchymov A 12:4 2573:2502 0
19. kolo:
TJ Jáchymov A - Jiskra Šabina B 10:6 2484:2416 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraj. přebor17. kolo:
18. kolo:
19. kolo:

TJ Jáchymov B - Slavoj K.Vary C
Jiskra Hazlov C - TJ Jáchymov B
TJ Jáchymov B - Sokol Teplá

12:4 2475:2383 2
12:4 2700:2446 0
10:6 2469:2452 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraj. soutěž 13. kolo:
1. třídy
14. kolo:
15. kolo:

Slávia K.Vary A - TJ Jáchymov C
TJ Jáchymov C - Jiskra Aš B
Loko Cheb E - TJ Jáchymov C

12:0 1646:1549 0
10:2 1628:1547 2
8:4 1657:1571 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraj. soutěž 17. kolo:
2. třídy
18. kolo:
19. kolo:

TJ Jáchymov D - v o l n o
TJ Lomnice C - TJ Jáchymov E
TJ Jáchymov D - Sokol Útvina C
TJ Jáchymov E - v o l n o
Jiskra Aš E - TJ Jáchymov D
Sokol Útvina C - TJ Jáchymov E

8:4 1464:1398 0
10:2 1560:1507 2
8:4 1617:1545 0
10:2 1521:1338 0

Po posledních kolech je TJ Jáchymov A se 23 body na 4. místě tabulky zpč. divize
(vede TJ Kdyně se 29 body), TJ Jáchymov B je se 21 body na 6. místě tabulky
přeboru Karlovarského kraje (vede SKK K.Vary B se 31 body), TJ Jáchymov C je
s 18 body na 3. místě tabulky krajské soutěže 1. třídy (vede Slávia K.Vary A se 30
body), TJ Jáchymov D je se 22 body na 4. místě a TJ Jáchymov E se 16 body na 5.
místě krajské soutěže 2. třídy (vede TJ Lomnice D se 31 body).
Výbor oddílu

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

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

15.30 – 17.30

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané a návštěvníci města Jáchymova,
17. dubna pořádá Informační centrum spolu s kulturní komisí již tradiční
Velikonoční jarmark. Máte-li co nabídnou či předvést na téma velikonoce – zdobení
kraslic, velikonoční výzdobu, pletení pomlázek, přihlaste se na Informačním centru
osobně či telefonicky na telefon 353 811 379.
Zároveň se můžete přihlásit do soutěže o nejhezčí jarní dekoraci.
Anna Plačková

FOTOSOUTĚŽ

líbí – Erika Handrychová

nelíbí – Erika Handrychová

Líbí - Radonová cesta
Pavel Matvija

Nelíbí – proč to někdo neuklidí
Pavel Matvija

