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Fotosoutěž – první místo – pan Martin Bezouška – Laně na Smetance

V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•
•

slovo starosty
rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce
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Fotosoutěž – druhé místo - pan René Lehm - Císařská alej

Fotosoutěž – třetí místo – paní Eva Mácová – Zimní, prosluněný Jáchymov

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
chci se po krátké přestávce vrátit k osvědčenému modelu, kdy jsem na těchto
stránkách rozebíral některé poznatky ze života města a jeho obyvatel.
Na prosincovém jednání zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok 2011, který
předpokládá vyrovnané příjmy a výdaje ve výši 49,7 miliónu Kč. Odhad příjmů
města vychází z průběhu plnění v roce 2010 a je složen z příjmů ze sdílených daní
ve výši 25,8 mil. Kč, příjmů z poplatků 3,9 mil. Kč, dotací 12,3 mil. Kč a dále
příjmy od příspěvkových organizací města, za sběr a odvoz TKO a celé řady
dalších drobných zdrojů včetně předpokládaného prodeje nemovitého majetku
města ve výši 2,3 mil. Kč.
Výdajová část zahrnuje příspěvky na provoz příspěvkových a organizačních
složek města. Základní a mateřská škola 5,8 mil. Kč, infocentrum včetně příspěvku
na kulturní akce 1,7 mil. Kč, knihovna 700 tis. Kč, JSDH 810 tis. Kč (z toho 360
tis. příspěvek na autocisternu), příspěvek CZT ve výši 2,2 mil. Kč je určen pro
splátku úvěru, pro výkon státní a městské správy je určeno celkem 10,5 mil. Kč,
příspěvek Službám na úklid a údržbu činí 4,35 mil. Kč, na provozování MHD 660
tis. Kč, DPS 300 tis. Kč a hřbitova 60 tis. Kč. Dále si odečtěte náklady na veřejné
osvětlení 1,5 mil. Kč, odvoz TKO 2 mil. Kč a další drobnější výdaje a nakonec nám
„zůstane“ něco na opravy, investice či projekty ve smyslu zlepšení stavu města.
Finančně nejnákladnější stavbou realizovanou v roce 2011 budou rekonstrukce
opěrných zdí v ulici Prokopova a Na Svornosti s náklady přes 7 mil. Kč, na které
jsme dostali dotaci z programu MŽP. V rozpočtu je dále počítáno s částkou 1,4
mil. Kč na opravy komunikací a chodníků. O tom, jakou formu zvolíme bude
rozhodnuto až poté, co budeme znát stav po proběhlé zimě. Cílem je opět udělat
„kus“ kompletního povrchu a dále „zalepit“ výtluky.
Dále počítáme s dokončením (lajnování) a dovybavením (mobiliář) hřiště u ZŠ
včetně úpravy příjezdové komunikace a prostoru kolem hřiště.
Na opravy a rekonstrukce nemovitých kulturních památek v MPZ je vyčleněno
1,2 mil. Kč (dotace z MK) a dále jsme vytvořili nový fond plněný částí fin.
prostředků získaných z prodeje městského nemovitého majetku, jehož pravidla pro
čerpání budou předložena na únorovém jednání ZM. Z obou fondů můžou
obyvatelé Jáchymova čerpat příspěvek na opravy svých nemovitostí.
Dotaci ČEZu (270 tis.) spolu s prostředky města investujeme do vybudování
dětského hřiště za stávajícím zdravotním střediskem. Toto považuji za 1. krok na
naší snaze o novou mateřskou školu v uvedeném objektu.
Samostatnou kapitolu tvoří náš záměr pokračovat ve zpracovávání
projektových dokumentací. Je nutné si uvědomit, že bez projektů nelze žádat o
dotace a tak našim cílem je mít k dispozici určitý zásobník PD různého zaměření,
abychom tak byli připraveni k podávání žádostí do různých dotačních titulů. Proto
v letošním roce zadáme mj. zpracování prováděcího projektu rekonstrukce
Hornického náměstí, s jehož realizací počítáme v roce 2012, dále projekt
parkoviště před panelovými domy na tř. Dukelských hrdinů, projekt rekonstrukce

radnice, zadní části hřbitova, některých silnic a chodníků a také studii kamerového
systému ve městě. Tyto a některé další projekty nás přijdou téměř na 2 mil. Kč.
Počítáme, že část těchto prostředků získáme z dotací.
Chci se alespoň v pár řádcích vrátit k našemu záměru provést rekonstrukci
zdravotního střediska na mateřskou školu. Vizi, o které již více než tři roky
hovoříme. Protože jsem se stavebním stavem obou objektů, ve kterých MŠ
provozujeme, poměrně dobře obeznámen, snažil jsem se o této krizové situaci
přesvědčit celou řadu politických i jiných představitelů, kteří, dle mého názoru,
měli možnost konečné rozhodnutí ovlivnit. Bohužel bezvýsledně. Přestože jsme již
3x žádali o dotaci na tuto akci, nebyli jsme úspěšní. Skončili jsme vždy lehce pod
čarou s ujištěním: „Příště to vyjde“! Už tomu ujišťování moc nevěřím a protože se
věc nemůže stále odkládat, jsem přesvědčen, že nám nezbývá nic jiného, než
přistoupit k rekonstrukci financované z vlastních zdrojů a já se pokusím
zastupitele města k tomuto kroku přesvědčit.
Nebude jednoduché na tuto akci potřebné finance zajistit. Další snižování
výdajů města považuji už za problematické, určité rezervy jsou snad ještě
v provozu CZT a městské pily. Nejedná se však o žádné milióny. Pokud píši o
hospodaření pily, pohybující se na hranici rentability, musím naopak vyzdvihnout
Lesy Jáchymov, které na rozdíl od minulých let, v letošním roce poprvé
významněji přispějí do rozpočtu města (až 1 mil. Kč), za což patří řediteli Ing.
Marschnerovi a jeho zaměstnancům náš dík.
Další možnou cestou je zefektivnit prodej a hlavně pronájem městského
majetku. Určité možnosti se nabízejí v prostoru Klínovce, v jeho dalším využití a
možném zdroji financí do městské kasy. Podotýkám, že se nejedná o větrné
elektrárny či jiné podobné projekty!
Pokud tady píši o financích města, musím se zmínit i o zimní údržbě
komunikací. Možná, že se Vám to zdá nelogické, vazba je však zjevná. Celý
prosinec byl opravdu extrémní. Spadlo enormní množství sněhu, velký mráz, do
toho 2x obleva a sníh spadaný ze střech, to vše přineslo obrovské problémy. Do
toho všeho nám začala přes pravidelnou údržbu, vlivem velkého zatížení
„odcházet“ technika. Řada poruch vyvrcholila nutností odtáhnout Unimog 1400
na větší opravu do Rakovníka, čímž se problémy vyhrotily a vedly k nespokojenosti
některých obyvatel. Řešili jsme tuto situaci výpomocí jiných subjektů, bylo
nasazeno vše, co bylo v danou chvíli k dispozici a jsem přesvědčen, že Služby
nakonec obstály a všem zainteresovaným patří naše poděkování.
Proč o tom píši v souvislosti s financemi města? V těchto dnech jsem si udělal
takový hrubý souhrn nákladů, co Služby, potažmo město stála zimní údržba za
prosinec 2010. Vyšlo mi zhruba 900 tis. Kč. Úděsné číslo. Jsou v tom posypové
materiály – sůl 60 t za 108 tis., kamenivo 12 tis., pohonné hmoty a oleje 165 tis.,
opravy strojů 163 tis., dále subdodavatelé Lesy Jáchymov 153 tis., Služby B. Dar
17 tis., Šustek 12 tis. a konečně mzdy a odvody 268 tis. Kč. Samozřejmě je celá
řada dalších provozních nákladů (el.energie, plyn, telefon apod.), které nejsou
předmětem tohoto souhrnu.
Protože chci ve Službách vyjít s těmi prostředky, které jsem před 4 roky na zimu
vykalkuloval (2,2 mil Kč.), snažím se vést zaměstnance Služeb k maximální
hospodárnosti a pečlivě zvažujeme nutnost a četnost výjezdů techniky. Pro další

období se také musíme obejít od významnější pomoci subdodavatelů. Žádám Vás
proto o určitou toleranci, není v silách Služeb udělat vždy a rychle všechno tak,
jak si přejete.
Musíte si uvědomit, že v konečném důsledku je vše hrazeno z jedné kasy a
pokud některou položku přečerpáme, můžou pak peníze chybět třeba na to
„látování“ děr.
Minulý týden proběhla výroční schůze Jednotky dobrovolných hasičů. Byli jsme
na ní spolu s pí Štikovou účastni a já tam děkoval za vše možné, co pro město
dělají. Dnes jsem si při jednání na krajském úřadě, na povodňové komisi uvědomil,
že jsem zapomněl poděkovat za jejich bdělost a zákroky při tání sněhu a tak to
tímto napravuji :-)
Závěrem Vám i nám přeji krásnou, ale mírnou zimu bez extrémních srážek.

Ing. Bronislav Grulich

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

6. zasedání rady města ze dne 28. prosince 2010:
• schválila rozpočtové změny č. XIV (č. 77 - 88) ve výdajích a příjmech v r.
2010 v příjmech navýšení o 1.287.560,00 Kč a ve výdajích navýšení o
1.287.560,00 Kč (viz příloha č. 1)
1. zasedání rady města ze dne 4. ledna 2011:
• schválila Zprostředkovatelskou smlouvu s firmou Realika,s.r.o. Ostrov na
zprostředkování prodeje nemovitostí č.p. 1048/404 a 405, č.p. 658/6 a č.p.
90 a pověřuje starostu jejím podpisem
• termíny konání svateb v roce 2011
• vzala na vědomí dopis hejtmana Karlovarského kraje a pověřuje starostu
města p. Ing. Grulicha dalším jednáním ve věci výskytu invazních rostlin
• souhlasila s bezplatným pronájmem dolní „zasedačky“ v budově městského
úřadu (proti infocentru) za účelem konání pravidelné schůzky Společnosti
Hornické a historické Jáchymovsko. Termín konání: středa 26. ledna 2011
od 16 00 do 19 00 hodin
• souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy č. 9/2003 ze dne 20.06.2003 na
pronájem pozemků uvedených v citované nájemní smlouvě ve stávajícím
znění, uplatněním práva opce – dle čl. 8 bod 8.1 na dobu určitou do
31.12.2021 nájemci SKI KLUB Karlovy Vary, zast. Ing. Otakarem Kořánem.

Byla odsouhlasena cena ve výši 14,- Kč/1m2 u pozemků – p.p.č. 1569/1,
p.p.č. 1570, p.p.č. 1770/4, p.p.č. 1770/5, p.p.č. 1752/8, všechny v k.ú.
Jáchymov a pověřuje OHS vypracováním dodatku k uvedené NS

2. zasedání rady města ze dne 18. ledna 2011:
• schválila odpuštění poplatků ze vstupného z akce závodu psích spřežení
pořádané ve dnech 05.03. – 06.03.2011
• schválila Mandátní smlouvu mezi Městem Jáchymov a pí Ing. Danielou
Přivřelovou se sídlem U Studánky 349/30, 170 00 Praha 7, na zajištění
výkonu činnosti poradenské a konzultační, zpracování odborných studií a
posudků v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy na projektu „Stříbrná stezka – Silberstrasse – 1. investiční etapa“ za
cenu 112 tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
• schválila Mandátní smlouvu mezi Městem Jáchymov a pí Ing. Danielou
Přivřelovou se sídlem U Studánky 349/30, 170 00 Praha 7, na zajištění
výkonu činnosti poradenské a konzultační, zpracování odborných studií a
posudků v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy na projektu „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti
Centrálního Krušnohoří – 2. etapa“ za cenu 128 tis. Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy
• schválila Dohodu o spolupráci na rok 2011 mezi Městem Jáchymov a SDH
Jáchymov a pověřuje starostu podpisem dohody
• schválila výroční zprávu MěÚ Jáchymov za rok 2010 o poskytování
informací dle zákona č. 106/99 Sb..
• schválila uspořádání městského plesu dne 19.2.2011 v hotelu Panorama
• neschválila zápůjčku 20 svazků latinské knihovny do Městské knihovny Loket
• souhlasila s uspořádáním sportovní akce – závody psích spřežení, které se
uskuteční ve dnech 05.03. – 06.03. 2011, za podmínek stanovených Lesním
úřadem Jáchymov, Krajskou veterinární správou pro Karlovarský kraj a ŽP
Ostrov. V případě kalamitního stavu a zákazu vstupu do lesa, nebude moci
být závod pořádán
• souhlasila s uspořádáním českého poháru v biatlonu žactva v termínu od
5.2. – 6.2.2011
• jmenovala jako členy do komise kulturní, lázeňství a CR sl. Martinu
Fučíkovou a pí Karin Paškovou
Zpracovala: Hynková

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme občanům města a majitelům soukromých rekreačních objektů, že
úhrada za odvoz odpadu na rok 2011 je splatná od 1. 1. 2011 do 15. 2. 2011, nebo
ve dvou splátkách, kdy druhá splátka je splatná do 15. 7. 2011 s tím, že si občan
tuto platbu pohlídá sám.
Ceník za odvoz odpadu na rok 2011 zůstává v cenách roku 2010.
dne 2.2.2011 od 16.00 hod. se konají
Hovory s občany
dne 9.2.2011 od 17.00 hod. se koná
III. veřejné zasedání Zatupitelstva města Jáchymov

Od 7. února do 25. února bude probíhat na Informačním centru výstava
fotosoutěž roku 2010 a dětské výtvarné soutěže
Krásy Jáchymova.
Přijďte se podívat a vybrat vítěze obou kategorií.
RR

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV PŘIPRAVUJE

5. 3. 2011 divadelní představení DRANA autorky Isabelle Doré. Strhující
vyprávění staré rómské ženy. Hra plná lásky, tajemství, humoru, vášně a životní
moudrosti si získala obrovskou popularitu nejen v autorčině rodné Kanadě, ale i v
mnoha dalších zemích celého světa. Herečka Lucie Domesová klade ve svém
hereckém projevu důraz na téma cikanství jako metaforu bezdomovectví, nestálosti
životních jistot a samoty, zároveň však energie života a schopnosti vychutnat si
každý jeho okamžik. Je to existenciální výpověď, v níž se doslova bojuje o život,
přitom však nechybí humor a nadhled, které jsou Draně v tomto boji hlavním a
nejdůležitějším pomocníkem. Pro inscenaci vznikla původní hudba, která vychází
z tradičních cikánských písní a za doprovodu pro tuto příležitost vzniknuvší kapely
zpívá Dana Jelínková. Hraje se v neiluzivní, metaforické scénografii. Hudební
doprovod Pavel Žemlička a Lubomír Peterka.
Začátek v 18 hodin, vstupné 60 Kč.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V únoru se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Jiřina Majorszká
Anděla Bártová
Jiří Kozohorský
František Kurilla
Luděk Blann
Jaroslav Touš
Ludovít Csemer
Jarmila Solařová
Miloslava Kostková
Marie Šelová
Alena Kostrounová
Jaroslava Švecová
Jana Císlerová
Miluše Vízdalová

Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Alžběta Slivoňová
Carla De Vita
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

VZPOMÍNÁME

Pro každého z nás existuje někdo, kdo pro nás
znamená celý svět….
O to těžší je ztratit ho a uchovávat jen ve
vzpomínkách….
Dne 13. února 2011 to je již 10 let co nás opustil
pan Eduard Březina
manžel, otec, dědeček a pradědeček
Děkuji všem kdo vzpomene s námi
Zdeňka Březinová
manželka

Dne 27. 2. tomu bude již 1 rok,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a dcera,
paní Marie Drápalová.
S láskou vzpomínají
dcery Simona a Monika s rodinami, syn Josef
s rodinou, maminka a přítel Jiří Kučera

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.

Na sobotu 5. února 2011 v 15 hodin
Vstup volný.
jáchymovský křest knihy: Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I.
1519/1520-1619
Knihu autorů Lubomíra Nemeškala a Petra Vorla vydala v roce 2010 Univerzita
Pardubice za podpory Národního muzea v Praze a Východočeského muzea
v Pardubicích. Kniha je první částí obsáhlé dvousvazkové monografie o dějinách
jáchymovské mincovny, doplněné o podrobný sběratelský katalog jáchymovských
mincovních ražeb.

Zahrnuje starší období od počátku pravidelné ražby mincí na přelomu let
1519/1520 do smrti Matyáše II. roku 1619, a to jak první fázi výroby v režii rodu
Šliků (1519-1528), tak činnost mincovny vládní (1528-1619). Pro období šlikovské
dosud neexistoval žádný souhrnný katalog s typologií ražeb, taktéž pro období
vládní přináší nový katalog řadu nových informací. Druhý díl zachycující období
1619-1671 uvidí světlo světa za tři roky.
Anotovaná publikace se stane novou základní příručkou jak pro numismatikyspecialisty, tak i pro sběratele, a to zvláště díky katalogové části a dokumentační
obrazové příloze, která obsahuje i mince ze soukromých sbírek, které byly dosud
odborné i sběratelské veřejnosti neznámé.
Na křtu v Královské mincovně budou přítomni Dr. Nemeškalová, manželka
zesnulého autora, významná numizmatička, která rukopisy první části redakčně
upravila a prof. Petr Vorel, historik a numizmatik, autor mnoha významných
publikací jako jsou např. ,,Od českého tolaru ke světovému dolaru“ či ,,Od
pražského groše ke koruně české.“
Nenechte si ujít sekání s výjimečnými osobnostmi, jež ve své knize povznesli
historický význam města Jáchymova a Královské mincovny. Křest bude
doprovázen kulturním pořadem.
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PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ÚNOR 2011

1.2. úterý v 15.30 Kavárna Curie, vstup Kč 30,Zábavné odpoledne s ukázkami míchaných nápojů
A S Harmonikou Olgy A Jiřího Homolkových
1.2.

úterý v 19.30 Ak. Běhounek , vstup Kč 130,-

ZDA SOBĚ NĚKDY VZPOMENEŠ
koncert slavných písní
Účinkují: Christina Kluge (SRN), Jaroslav Mrázek – tenor,
Daniel Wiesner – klavír.
Na programu např. La Paloma, Santa Lucia, Za tichých nocí, I feel pretty nebo
Celá Paříž sní o lásce
3.2. čtvrtek v 19.30 Radium Palace, vstup Kč 100,KONCERT OPERNÍCH ÁRIÍ, ITALSKÝCH PÍSNÍ
A OPERETNÍCH MELODÍÍ
Zpívá mladý, talentovaný barytonista JAKUB PUSTINA, který v současné době
koncertuje se slovenskou operní hvězdou Petrem Dvorským.
8.2. úterý v 15.3 Kavárna Curie, vstup Kč 30,Swingové odpoledne s PEPR TRIEM z Teplic.
Umělecký vedoucí Petr Kašpar
8. 2. úterý v 19.30 Ak. Běhounek, vstup Kč 60,Divadelní představení ROZMARNÝ DUCH v podání Divadelního spolku
v Ostrově. Anglická divadelní komedie Noela Cowarda. Je nezodpovědné zahrávat
si s okultismem, hrozí nebezpečí, že si duch vaší bývalé manželky přijde žít s vámi!
V ceně programu je nápoj zdarma!

9.2. středa v 19.30 Radium Palace – bar, vstup Kč 50,SPOLEČENSKÝ VEČER s tancem a vystoupením MICHAELA JACKSONA
/imitátor Petr Macoun/. V ceně vstupenky je nealko koktejl.
Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí.

10.2. čtvrtek v 19.30 Radium Palace, vstup Kč 150,DŽEZOVÝ KONCERT
známé džezové skladby hraje JAZZ REVUE KVARTET /banjo, klarinet, klavír/
s černošským zpěvákem Lee A. Davisonem, pod vedením Tomeše Smetany.

14.2. pondělí - Sv. Valentin v 15.00 Kulturní dům,
vstup Kč 50,- děti do 12 let zdarma.
DIVADELNÍ ODPOLEDNE
s pohádkou pro děti i dospělé
Prodej květin, občerstvení zajištěno
v 19.30 Kulturní dům, vstup Kč 60,Film USA MAMMA MIA pro všechny, nejen pro zamilované
15.2. úterý v 19.30 Ak. Běhounek, vstup Kč 90,S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
s Renátou a Josefem Pospíšilovými
16.2. středa v 19.30 Radium Palace – bar, vstup Kč 40,Hraje KARLOVARSKÉ JAZZOVÉ COMBO,
zpívá Petra Brabencová
V ceně vstupenky je slané pečivo. Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí
17.2. 19.30 Radium Palace, vstup Kč 150,KONCERT OPERNÍCH ÁRIÍ, SLAVNÝCH PÍSNÍ
A VIRTUOZNÍCH SKLADEB PRO AKORDEON.
Zpívají: Barbora Polášková-mezzosoprán, Jiří Přibyl – basbaryton
Jarmila Vlachová - akordeon - absolventka Dánské královské akademie
20.2. neděle v 10.00 Radium Palace, vstup volný
NEDĚLNÍ MATINÉ
nadaných žáků ZUŠ A.Dvořáka z K.Varů
20.2. neděle v 18.20

vstup Kč 490,-

jízdné Kč 120,-

ZÁJEZD DO DIVADLA V KARLOVÝCH VARECH
MY FAIR LADY
slavný americký muzikál v provedení Severočeského divadla opery a baletu
Přihlášky v knihovnách hotelů.

22.2. úterý v 15.30 Kavárna Curie, vstup Kč 30,Hudební odpoledne pro milovníky jazzu s Duem
WORLD LANDSCAPE

22. 2. úterý v 19.30 Ak. Běhounek ,

vstup Kč 10,-

NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU A REHABILITACE
Přednáška s promítáním. Přednáší prim. MUDr. Stanislav Zajíček

22.2. úterý v 19.30 Radium Palace – bar, vstup Kč 40,ZÁBAVNÝ VEČER S HARMONIKOU A S OCHUTNÁVKOU
MORAVSKÝCH VÍN.
Vstupenky budou slosovány, jedna vítězí

23.2. středa A. Běhounek v 19.00 A, vstup Kč 70,TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU FIRMY EUROFASHION
/oděvy, doplňky, spodní prádlo/.
K tanci hraje Jan Zumr
24.2. čtvrtek v 19.30 Radium Palace,vstup Kč 100,Koncert pražského souboru
IN CAMERA CARITATIS
Dana Mimrová – flétna, Jan Mareček –Viola,Václav Vomáčka –violoncello
Olga Jelínková-soprán.
Na programu operní árie /Mozart, Donizetti, Rossini/ a skladby pro trio.
Koncert je částečně sponzorován sdružením dolnorakouských skladatelů INÖK

26.2. sobota v 18.20

vstup Kč 350,-

jízdné Kč 120,-

ZÁJEZD DO DIVADLA V KARLOVÝCH VARECH
J. Hatcher: PICASSO.
Příběh slavného malíře z Paříže r.1941.
Hrají Vilma Cibulková a Milan Kňažko. V inscenaci zazní písně Edith Piaf.

SPORTOVNÍ PROGRAM
1., 8., 15., 22 .2. úterý 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
3.,10., 17., 24. 2. čtvrtek v 15.00, 16.00 a v 17.00 hodin
AQUAFITNESS v Aquacentru Agricola
Cvičení ve vodě pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou kondici a zpevnit postavu
Vstup: 100,- Kč - 1 Lekce

13. a 27. 2. 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
Sraz v tělocvičně 10 minut před zahájením cvičení.

5., 12., 19., 26. 2. sobota ve 14.30 hod.
TANEČNÍ KURZ – ZUMBA
ve společenském sále LH Běhounek.
Zumba v sobě spojuje několik tanečních a hudebních stylů, převážně
latinsko – amerických.
Kombinace rytmů je možné měnit podle potřeby.
Tančit a bavit se, to je účelem Zumby. Cvičitelka Ludmila Tyrková .
Vezměte s sebou pohodlné tenisky, oblečení a něco k pití.
Sraz v sále LH Běhounek nejpozději 10 min. před zahájením cvičení.
Vstup: 50,- Kč

4. a 18. 2. ve 14.30 hod.
KALANETIKA
v tělocvičně LH Běhounek, suterén -2. Cvičení ke tvarování a zpevnění postavy
Sraz v tělocvičně v suterénu -2.
Vstup: 50,- Kč

6. a 20. 2. ve 14.30 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

11. a 25. 2. ve 14.30 hod.
BODYFORMING
v tělocvičně LH Běhounek, suterén -2. Cvičení ke tvarování a zpevnění postavy.
sraz v tělocvičně v suterénu -2.
Vstup: 50,- Kč
Rezervace ve všech knihovnách LH nutná, rezervace přímo v recepci LD
Agricola, nebo v recepcích ostatních LH. Změna programu vyhrazena.
CVIČENÍ JSOU PŘIZPŮSOBENA ZDRAVOTNÍMU STAVU ÚČASTNÍKŮ.

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV ÚNOR 2011
2.2. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
ČESKÝ MÍR

komediální dokument, přístupné od 12 let, délka 103 min
Režie: Vít Klusák a Filip Remunda. Hrají: Ladislav Smoljak, Jiří Lábus aj,
Po úspěšném mystifikačním dokumentu „Český sen“ byla natočena dokumentární
komedie o americkém radaru v Čechách. Je to film o občanské, politické a
mediální válce, v níž se svedla bitva o radar v Brdech. Autoři sami tento film
nazývají „portrétem české společnosti 20 let od sametové revoluce“.
vstupné: 70,- Kč
5.2. SOBOTA

16.30 a 19.30 hodin
POUTA

psychologický thriller, přístupné od 12 let, délka 146 min
Režie: Radim Špaček Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Oldřich Kaiser aj.
Příslušník STB propadne chorobné posedlosti vůči milence sledovaného disidenta.
Aby se jí přiblížil, žene do zkázy nejen její okolí, ale především sám sebe.
vstupné: 70,- Kč

9.2. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
HLAVA, RUCE, SRDCE

surrealistická komedie, přístupné od 12 let, délka 110 min
Režie: David Jařab Hrají: Viktorie Čermáková, Roman Zach, Jiří Schmitzer aj.
Bizarní příběh jedné ženy a tří mužů, z nichž jeden je mrtvý a další nejsou příliš
schopni lásky. Jde o pocitovou sondu do 30-tých let 20. století, jejíž kulisou je
zánik starých tradic a nástup nových řádů.
vstupné: 70,- Kč

12.2. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

hořká komedie, přístupné od 12 let, délka 96 min.,
Režie: Robert Sedláček. Hrají: Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek
aj. Režisér, jeho producentka a kameraman jsou živořící umělci, kteří již sice za
sebou mají filmy, které získaly ceny, ale nechodí na ně diváci. Agentura Dobrý den
najme tohoto kritikou uznávaného režiséra a jeho tým, aby natočil hluboce lidské
příběhy lidí, co dokázali vlastní pílí něco, co nikdo jiný na světě patrně neumí.
Dokáží se tito životem unavení lidé vzchopit a natočit film, který je, podle nich, pod
jejich úroveň?
vstupné 70,- Kč
16.2. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
KATKA

dokument, přístupné od 12 let, délka 90 min
Režie: Helena Třeštíková Hrají: Kateřina Bradáčová
Tento film je unikátní časosběrný dokument, mapující 14 let v životě mladé
narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Režisérka zaznamenává ve
svém filmu rok za rokem Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce,
fyzického a psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím
naděje a odhodlání skoncovat s drogou.
vstupné: 70,- Kč

19.2. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

částečně animovaná, smutná komedie, přístupné od 12 let, délka 105 min
Režie: Jan Švankmajer. Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana Krónerová aj.
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život, jeden v realitě a jeden ve svých snech.
Pomocí psychoanalytičky přijde na určitý rituál, který mu umožňuje kdykoliv
navštěvovat své sny. Když je manželkou postaven před rozhodnutí vybrat si mezi
realitou a snem, odchází definitivně do svého snu.
vstupné: 70,- Kč

23.2. STŘEDA

17.00 a 19.30 hodin
KUKY SE VRACÍ

dobrodružný, loutkový film, délka 95 min
Režie: Jan Svěrák. Hrají: Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser, Ondřej Svěrák aj.
Tento loutkový film zobrazuje dětský fantazijní svět. Hlavní postavou je odvržený
medvídek Kuky vydávající se na cestu domů, na které zažije několik dobrodružství.
Ve filmu vystupují i živí herci.
vstupné: 70,- Kč
26.2. SOBOTA

17.00 a 19.30 hodin
MAMAS A PAPAS

české drama, přístupné od 12 let, délka 110 min
Režie: Alice Neklid. Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Petr Franěk aj.
Záměrem režisérky je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že
problém moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv
jednotlivé postavy.
vstupné: 70,- Kč
Oslavte s námi sv. Valentýna!
odpolední divadelní představení pro děti, a večer film pro všechny,
nejen pro zamilované.

14.2. PONDĚLÍ

19.30 hodin
MAMMA MIA!

romantická komedie USA, přístupné od 12 let, titulky, délka 110 min.,
Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan aj.
Film o budoucí nevěstě, kterou na řeckém ostrově vychovává její divoká matka.
Dívka, která neví nic o svém otci, se pustí do jeho hledání a najde hned tři
kandidáty, které pozve na svou svatbu. Film je natočený podle předlohy slavného
muzikálu Mamma Mia a je plný písniček legendární švédské skupiny ABBA.
vstupné: 60,-Kč
Předprodej vstupenek v pokladně kina vždy hodinu před začátkem představení.
Telefon: 353831696
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY V POKLADNĚ KINA,
KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED ZAČÁTKEM
PŘEDSTAVENÍ,
č. tel. 353 831 696

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

13 – 18
13 – 16
13 – 18

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna v Jáchymově ve spolupráci s Hornickým a historickým
sdružením Jáchymovska a Základní školou M. C. Sklodowské připravuje na měsíc
březen soutěž pro mládež k významnému objevitelskému výročí této světoznámé
vědkyně, které Jáchymov vděčí za vznik radonových lázní.

POZVÁNKA

Ave Maria – Koncert duchovní hudby – varhany, soprán, trubka
sobota 12.2. 2011 v 15.30hod. Kostel sv. Jáchyma v Jáchymově
Předprodej: Informační centrum Jáchymov, nám. Republiky 1
Lázně Jáchymov – lázeňské sanatorium Akademik Běhounek, Radium
Palace, Curie
Koncertní program složený ze skvostů nejen hudebního baroka v podání předních
českých umělců mladé generace. Varhanice Michaela Káčerková studuje hru na
varhany na AMU v Praze a Hochschule für Musik und Theater v Lipsku, je
laureátkou několika mezinárodních varhanních soutěží. Absolventka pražské AMU,
sopranistka Libuše Moravcová - Myřátská má za sebou úspěšná vystoupení v řadě
evropských zemí a Japonsku, stejně tak se jako sólistka výrazně prosazuje na
předních domácích scénách (Státní opera Praha, Divadlo J.K. Tyla v Plzni).
Trumpetista Adam Richter je laureátem Česko – slovenské interpretační soutěže a
účastníkem několika významných světových soutěží, jako orchestrální hráč
vystupuje s předními českými symfonickými tělesy, od roku 2008 člen orchestru
Státní opery Praha.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ahoj všichni,
jsme žáčci 0. třídy na Základní škole Marie Curie- Sklodowské Jáchymov a rádi
bychom se Vám pochlubili, jak nám jde učení a příprava na 1. třídu.
Když jsme v září nastoupili do „nulky“, byli jsme malí a vykulení předškoláci.
Začali jsme si pomaličku zvykat na velkou školu, zvonění, starší spolužáky a mnoho
učitelů. Zpočátku nám to šlo pomalu a přiznáváme, měli jsme i trošku strachu, zda
to vše zvládneme. Začali jsme postupně s paní učitelkou cvičit neposlušnou ruku a
prstíky. Při matematice a češtině řešíme v pracovních sešitech a listech různé úkoly
a věřte, jsou na nás někdy pěkně těžké. Ale protože se rychle učíme a jsme prý moc
šikovní, nemáme s tím dnes už žádný problém. Při výtvarných hodinách jsme se
zatím naučili používat štětec, temperové a vodové barvičky. Je to velká zábava
něco pěkně a barevně namalovat. V předmětu „Poznáváme přírodu“ si povídáme
o zvířátkách, přírodě, počasí a tak podobně. Moc nás to zajímá, ale nejradši si
hrajeme. Vždycky, když splníme při hodině určitý úkol a máme unavenou ruku,
dovolí nám paní učitelka odpočinek a můžeme si jít stavět ze stavebnic, co se nám
zlíbí. A to děláme moc rádi, protože si u toho rozvíjíme fantazii. To byste se divili,
co vše dokážeme postavit! Ještě jsme zapomněli říci, že máme také tělesnou
výchovu a chodíme do velké tělocvičny, kde běháme, skáčeme a hrajeme si
s balóny.
Teď je pololetí a naše paní učitelka nás moc chválí. Říká, že už teď jsme hotoví
školáci. Pokud budeme v druhém pololetí pracovat tak jako v prvním, budeme při
vstupu do 1. třídy opravdu nejlepší. Tak se všichni mějte pěkně a držte nám palce,
ať nám to jde stejně skvěle, jako doposud.
Žáčci 0.třídy
Matýsek Krňávek, Kubík Buša, Adélka Dvořáková, Vašík Hejný, Vojtík Šimek,
Roman Dvorovoy, Alička Červeňáková, Honzík Filo, Jiřík a Honzík Matysovi
a naše paní učitelka Vladimíra Danyová

Chodíme také krmit zvířátka

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Leden byl ve znamení akcí pro dospělé činovníky našeho střediska. Školili jsme se
v oblasti účetnictví a vyúčtování dotací a poslední lednový víkend jsme jeli do
Lokte na setkání vedoucích skautských oddílů Karlovarského kraje.
I v novém kalendářním roce pokračují pravidelné schůzky obou družin. Na
schůzkách Modré šestky probíhá celoroční hra s námětem různých druhů ovoce.
Každý měsíc jsou hry zaměřeny na jiný druh. Důkladně jsme už poznali pomeranč,
jablko, kokosový ořech a citron. Ovoce jsme kreslili, hádali, poznávali jeho
domovskou oblast, ochutnávali, vyráběli z něho jednoduché výrobky či si jen tak
zahráli hry pro pobavení. Jaké ovoce bude následovat? Tak to se dozví všichni ti,
kteří přijdou v únoru na schůzku. Chceš být mezi nimi?
Přijďte mezi nás! Klubovnu máme v budově Lesního úřadu v Jáchymově,
Mathesiova ulice. Nováčky přijímáme ve věkových kategoriích: kluci a děvčata 611 let (vlčata a světlušky) - schůzky každý pátek 17:00-18:30, kluci a děvčata 1113 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 najdete na:
http://arnikajachymov.unas.cz/novacci
Kontaktní informace, fotografie z akcí a nekrácené verze článků najdete na našich
pravidelně aktualizovaných WEBových stránkách
http://arnikajachymov.unas.cz

Tomáš Barth, vůdce střediska

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
Jáchymovští hasiči uspořádali v lednu Výroční valnou hromadu na které
bilancovali uplynulý rok. V průběhu roku jsme Vás o akcích a úspěších jak dětí,
dorostu i dospělých, pravidelně informovali. Celkem v roce 2010 odpracovali
členové SDH a jednotky přes 6 500 brigádnických hodin na údržbě techniky, při
konání různých akcí pořádaných městem, v požární zbrojnici a při zásazích.
Pomáhali při konání Jáchymovské pouti, kde připravili soutěž pro dospělé,
uspořádali také pohárovou soutěž pro děti, pálení čarodějnic, apod.
Dospěláci – soutěžáci, děti a dorostenky absolvovali spoustu soutěží včetně
Mistrovství republiky. Uskutečnili brigády na výrobu palivového dříví a jiné
zajímavé akce.
Výjezdová jednotka také nezahálela. V roce 2010 vyjeli členové jednotky ke 47
zásahům, absolvovali školení na dýchací techniku, základy první pomoci,
radiostanice, řidičské pravidelné školení s kondičními jízdami a školením strojníků.
Školení velitelů a pravidelné periodické proškolení celé jednotky včetně
prověřovacích a námětových cvičení.
Pro letošní rok si hasiči zadali také vysoké cíle, mimo brigád na údržbě techniky,
požární zbrojnice a pořádání či pomoc při různých akcích se i nadále věnovat
hasičskému potěru, připravit z dětského kolektivu alespoň dvě soutěžní družstva,
pokračovat v práci s dorostem, absolvovat proškolení jednotky, školení na dýchací
techniku, velitele, strojníky, řidiče a školení pro držitele motorové pily. Udržovat
akceschopnost výjezdové jednotky tak, aby pokud možno vždy platilo heslo
„Jáchymov ohni nepodlehne“ a také platilo pravidlo šťastného návratu.
Jednotka vyjížděla v lednu 2011 již k sedmi zásahům a to jednomu požáru
v Abertamech, k šesti technickým zásahům na únik provozních kapalin, spadlých
stromů a stavění zátopových hrází.
Fotografie a více o činnosti SDH a jednotky si můžete prohlédnout na stránkách
sdružení hasičů: www.hasicijachymov.estranky.cz

Za SDH Jáchymov Anna Plačková

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO

A) Jáchymovské poznámky:

Papír

V minulém Zpravodaji jsme se zmínili o vynikající kvalitě papíru ze
dvou jáchymovských papírenských mlýnů z osmnáctého století (jeden ukončil
výrobu v roce 1796). A tak se nabízí zatím nedoložená myšlenka, zda podobně jako
ruda z Jáchymova pomohla práci a věhlasu vědců (Becquerel, Marie a Piere Curie
a další), pomohl i papír z Jáchymova založit
světovou proslulost holandskému městu
Layden jako „město knihy“. Vynález papíru
pochází z Číny z třetího století před Kristem,
Papír se nejdříve vyráběl z odpadu vzniklého
při výrobě hedvábí Přidáním dalších látek
rostlinného původu vyrobil čínský dvorní
úředník Tsai Lun roku 105 po Kristu „náš“
papír. Přísně utajovaný vynález se teprve za
asi tisíc let dostal do Evropy (přes Egypt a
Maroko do Španělska a na Sicilii). Papír je
šířen hlavně v Itálii a Francii, odtud
nastupuje vítěznou cestu na sever. Jeho větší
rozmach v Evropě začíná v šestnáctém
století. Na americkém kontinentě vyráběli
Mayové a Aztékové papír již před Kolumbem
a dělí se tak o slávu vynálezu papíru s Čínou.
Starověký papyrus z Egypta nelze považovat
za papír našeho typu. Papyrus se v jiném než v suchém egyptském podnebí
rozpadá. Na obrázku z internetu vidíme všechny základní postupy při ruční výrobě
papíru.
Literatura: František Zuman: Knížka o papíru.
Jaroslav Ochec
Téma měsíce:
Hornické slavnosti.
Slavnostní hornické průvody nazývané také hornické parády se rozmohly
hlavně v devatenáctém století. Podle místa se konaly i několikrát do roka,
nejslavnější byla podobně jako v Jáchymově svatoprokopská paráda na čtvrtého
července, oblíbená byla také císařská slavnost 18. srpna. Všichni zaměstnanci
šachet si museli opatřit parádní uniformu. Horníci byli oblečeni do černé perkytle

a bílých kalhot. Perkytle byla ozdobena mosaznými knoflíky a fajslíky. Výložky na
límci a ramenou byly zelené nebo hnědé (barva závisela na době ušití, nastala
změna ministerstva, pod které doly patřily). Na hlavě nosili čáku ozdobenou
fedrpušem z černých kohoutích per, nechyběl ani nezbytný flek a švancara.
Jáchymovské provedení hornické uniformy můžeme vidět v muzeu v Mincovně.
Páni inženýři a důlní úředníci nosili skvostnou uniformu se zlatými portami, u pasu
šavli, později perkšvert.
Za horníky kráčeli šmelcíři, mechanici, kováři, truhláři, všichni v krojích
podle oboru a s pracovním nářadím. Průvod uzavírali „nekrojovaní“, v každé
parádě kráčela vždy hornická kapela. Čelo průvodu bylo parádní, řada praporů,
majitel šachty na koni. Průvod kráčel před hejtmanem, starostou a městskou
radou, řediteli a úředníky a obvykle končil u kostela.
Literatura: Karel Neuberger, Královské horní město STŘÍBRO
Jaroslav Ochec

Foto Ochec
Letos Chodov, vloni Stříbro a před tím…
Malá historie velkých hornických slavností - jednou možná i Jáchymov
Že jsou horníci velmi kamarádští a se sousedy se rádi setkávají, to všichni
„od fochu“ dobře vědí. Ostatní veřejnost v Česku se o tom postupně již řadu let
přesvědčuje. Pamětníci říkají, že každý hornický cech v minulosti vždy aspoň
jednou do roka pozval na návštěvu kamarády odjinud a naopak zase „ti naši“ rádi
zajeli okouknout sousedy v jiném revíru.
Tyhle tradice se v naší republice podařilo před patnácti lety obnovit a od té
se doby každoročně konají velká hornická setkání v některém z hornických měst. A
nejen u nás, ale i na Slovensku a ve většině sousedních zemí. Konají se tam, kde se
dodnes něco těží či doluje nebo tam, kde dobývání sice už přestalo, ale hornický
duch a památky zůstaly. Letos již po patnácté se sjedou horníci, šichtmistři i
hormistři notovat své „karmíny“, skákat přes „kůži“, koštovat „masť“ a přebírat
různá ocenění pod dohledem slavného vysokého a neomylného „prezídia“. S těmi
podivnými názvy jste se mohli seznámit třeba vloni ve Stříbře, předloni v Jihlavě
nebo předtím v Mostě. A pokud některým z těch záhadných slov dosud nerozumíte,
nic si z toho nedělejte. Porozumíte jim třeba letos v září, pokud pojedete na
jubilejní 15. setkání hornických měst a obcí České republiky do Chodova
v našem Karlovarském kraji. Veřejnosti se účastníci předvedou v hornickém
průvodu za doprovodu hornických kapel a předvedou své slavnostní i historické
kroje, hornické prapory, znaky a insignie.

Ale protože cílem tohoto článku je pohovořit celkově o historii novodobých
hornických setkání, tak musím začít „od Adama“, tedy vlastně od Příbrami,
protože tam to v roce 1996 začalo. V porevoluční náladě se příbramští rozhodli
uspořádat první novodobé setkání hornických měst a obcí a pozvali všechny ostatní
z celého tuzemska. Pro velký úspěch přijali pak hozenou rukavici bývalí horníci a
současní muzejníci ze Sokolovska, kteří takové setkání uspořádali v Krásně u
příležitosti otevření hornického skanzenu. Potom se setkání přestěhovalo do
historického hornického města Zlaté Hory v Jeseníkách, které se v minulosti
proslavilo tím vzácným žlutým kovem. Štafetu převzali „havrani umazaní“ z černé
Ostravy u příležitosti otevření Hornického muzea v Landeku. Pro nedostatek místa
bohužel nelze na tomto místě popisovat podrobně všechna setkání, i když by to
stálo za to. Pátým v pořadí, kdo hornické delegace přivítal, bylo Královské horní
město Stříbro v roce 2001 jakožto nejstarší důlní revír v Českém království.
Teď už jen heslovitě o dalších setkáních – 2002 Planá u M.Lázní, 2003
Sokolov, 2004 Rudolfov v jižních Čechách, 2005 Ostrava v RadvanicíchBartovicích a 2006 již po druhé Příbram. A nyní se dostáváme do období
nedávného – v paměti máme 11.setkání v r.2007 v Horním Slavkově, jenž se stal
v pořadí již třetím pořádajícím městem z Karlovarska. V roce 2008 uspořádal
setkání severočeský Most, který to udělal opravdu velkoryse a s bohatou
programovou náplní. Snad ještě bohatší program připravilo rok později město
Jihlava a kraj Vysočina pod názvěm „Jihlavské havíření“ jehož zlatým hřebem ve
stříbrné historii města byl nesporně „Jihlavský havířský průvod“ s již stoletou
tradicí a nepřekonatelnou hornickou i historickou úrovní.
Zatím posledním pořadatelem z loňského roku a to již po druhé, bylo město
Stříbro, jež představilo svůj vynikající hornický skanzen, svou bohatou historii i
kulturu a svou krásnou historickou architekturu.
Již předloni se k pořadatelství v letošním roce 2011 přihlásilo novodobé
hornické město Chodov a uspořádá tedy jubilejní 15.setkání. Měli bychom se tam
setkat nejen s tuzemskými účastníky, ale jako každoročně i s hosty ze zahraničí,
konkrétně z Německa, Slovenska a možná i z Polska a Maďarska. Bude se konat
16.-17. září a Jáchymov se tohoto setkání zúčastní podobně, jako nevynechal
většinu z těch předchozích. A jestli tomu bude přát osud, městská pokladna a
konstelace na radnici, tak se snad i Královské horní město Jáchymov stane za pár
let pořadatelem takovéhoto setkání, aby tím vyjádřilo svůj zcela mimořádný
význam v historii i současnosti hornictví v Českém království a v Rakousko-uherské
monarchii, v Československé i dnešní České republice, v Evropské unii i ve světě.
Petr Hejský
B)
Sdělení:
Z činnosti HHJ v poslední době: Připravuje se spolupráce s knihovnou na
soutěži o Marii Curie, která proběhne v knihovně v březnu. Pracuje se na projektu
„Jáchymovské historické školství“. Příští schůzka bude ve středu dne 23.února
2011 v 16 hodin. Místo konání: Dům s pečovatelskou službou v Jáchymově.

JÁCHYMOVSKÝ TOLÁREK OPĚT V ČINNOSTI
Po dlouhé zimní pauze opět začneme jezdit na pravidelné výlety. Ve vedení Tolárku
se uskutečnilo pár změn a proto můžeme začít. Pro začátek začneme vybírat
členské příspěvky ve výši 150Kč, což je o trochu vyšší než dřívější příspěvky, ale
doufáme, že se to projeví na prožitých zážitcích. Členské příspěvky je možno
zaplatit do konce března 2011 paní učitelce Kulhavé nebo přímo Martině Smatové
a Marcele Šikýřové. Těšíme se na nové zážitky s dětmi a na vaší spolupráci.
Budeme informovat o blížících se výletech a čekat na Váš zájem.
S pozdravem Martina Smatová a Marcela Šikýřová
macek.smat@seznam.cz
sikyrova@.seznam.cz
HLEDÁ SE YETTI
Letošní hledání Yettiho bylo trochu netradiční. Výpravy se po stopách vydávaly již
od Infocentra a cestou musely splnit několik úkolů. Děti luštily hádanky, poznávaly
stopy, musely projít slalom se zavázanýma očima, skákat v pytlích, házet míčkem
na cíl a přeskakovat lano. Za splnění všech těchto disciplin dostali všichni
sladkosti a mohli hledat Yettiho. I letos bylo jeho doupě objeveno a pak si účastníci
společně zajezdili na svahu. Poděkování patří hasičům za teplý čaj v cíli a všem,
kteří se organizačně podíleli na zajištění této akce pro děti.
Za KK Ladislava Kulhavá

FOTOSOUTĚŽ
Nejlepší fotografie za měsíc leden:
1. místo – pan Martin Bezouška – Laně na Smetance
2. místo – pan René Lehm – Císařská alej
3. místo – paní Eva Mácová – Zimní, prosluněný Jáchymov
FOTOSOUTĚŽ 2011
„Co se mi líbí a nelíbí v Jáchymově“
Pro zařazení do fotografické soutěže je nutné zaslat minimálně dvojici fotek – na
jedné fotografii bude vyfotografována to, co se autorovi v Jáchymově (případně i
okolí) zalíbilo a na druhé něco, co v něm zrovna nevzbuzuje pocit libosti.
Tato kategorie bude hodnocena společně a vybrané fotografie budou uveřejněny ve
Zpravodaji.

REKLAMA
Prodám podkrovní byt 1+1 v Jáchymově
v osobním vlastnictví, nová okna
cena 300 000,- Kč
Kontakt: tel.: 777 757 963, pan Weis

POZVÁNKA

TJ JÁCHYMOV
MISTROVSTVÍ KUŽELKÁŘSKÉHO ODDÍLU TJ JÁCHYMOV
PRO ROK 2011
Od 6. prosince 2010 do 8. ledna 2011 bylo sehráno každoroční mistrovství
kuželkářského oddílu TJ Jáchymov jednotlivců v kategoriích mužů, žen a mužůseniorů (nad 50 let). Juniory, dorostence ani žáky oddíl v současné době nemá.
Mistrovství oddílu bylo hráno na tři kola po 100 hodech sdružených a v sobotu
8. ledna 2011 bylo sehráno jednokolové finále, do kterého se probojovalo 12 hráčů
s nejvyšším součtem výkonů ze základních tří kol (bez rozdílu kategorií) a to 5
mužů, 3 ženy a 4 senioři. Finálové kolo rozhodlo, v součtu s předchozími třemi
základními koly, o mistrech oddílu v jednotlivých kategoriích.
Výsledky finálového kola:
1. M.Vlček
1801 (z toho finálové kolo 429)
2. V. Mondek
1745 (438)
3. D.Blaslová
1699 (440)
4. J.Mitáček
1695 (416)
5. J. Šeda
1689 (414)
6. F. Živný
1683 (411)
7. Z.Hlavatý
1670 (412)
8. I. Živná
1660 (459)
9. L.Kratochvíl
1650 (405)
10. H.Besedová
1630 (405)
11. M.Kuchař
1610 (375)
12. J.Blasl
1600 (376)
Konečné pořadí prvních třech hráčů
mistrovství TJ Jáchymov 2011 v jednotlivých kategoriích:
Muži (12)
1. Miroslav Vlček
2. Václav Mondek
3. Jiří Mitáček

Ženy (6)
1. Dana Blaslová
2. Irena Živná
3. Hedvika Besedová

Senioři (13)
1. Jiří Šeda
2. František Živný
3. Luboš Kratochvíl

Do mistrovství Karlovarského okresu jednotlivců (19. a 20.2.) postoupili (podle
postupového klíče stanoveného okresní STK):
v kategorii mužů:
M.Vlček, V. Mondek, J. Mitáček
v kategorii žen (seniorek): počet není omezen
v kategorii seniorů:
J.Šeda, F. Živný, L. Kratochvíl, Š. Mrenica
Od 15. ledna pokračují také jarní částí všechny soutěže družstev ročníku
2010 - 2011.
Výbor oddílu

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

HUDBA A TANEC

V sobotu 5.2.2011 v baru Radium Palace DICSO OLDIES Davida Keilhauera od
19.30. do 23.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

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

15.30 – 17.30

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR Jáchymov
Záchranná služba
Okresní ohlašovna požárů
Nemocnice Ostrov
Pohotovost – ústředna nemocnice
Rychlá záchranná služba K. Vary
Ohlašovna požárů Jáchymov
Městský úřad
Bytový úřad
Informační centrum
Česká pošta – Jáchymov

353 811 158, 721 773 597
155, 353 811 155
150, 950 370 112(Karlovy Vary)
353 612 500
353 612 500
353 232 000
353 811 158, 725 056 518
353 808 111 fax: 353 808 112
353 808 124
353 811 379
353 811 647, 353 811 977,

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Karin Pašková, Jiřina Pospíšilová TEL: 353 808 122

PO, ČT
ÚT

10.00 -12.00

13.00 - 18.00 hodin
13.00 - 16.00 hodin

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Erika Handrychová TEL.: 353 811 244

PO, ÚT, ST, PÁ

7.30 - 11.30 hodin

ST
13.00 - 15.00 hodin - plánované vyšetření a homeopatie
ČT
13.00 - 17.00 hodin
___________________________________________________________________________
ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Pavel Hecht
TEL.: 353 811 551
PO, ST, ČT
7.30 - 11.30
13.00 – 15.00 hodin
ÚT
7.30 - 11.30
13.00 – 16.30 hodin
PÁ
7.30 - 11.30
12.30 – 14.00 hodin
Poslední pacient je přijímán 30 minut před ukončením pracovní doby.
___________________________________________________________________________
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
PO
8.00 - 11.30 hodin
ÚT
8.00 – 11.30 hodin
ST
13.30 - 18.00
ČT
8.00 - 11.30 hodin
PÁ
8.00 - 11.30 hodin
___________________________________________________________________________
ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE
PLDD MUDr. Kadleček
TEL.: 353 811 547
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7.30 – 11.00 hodin
13.00 – 15.30 hodin
pouze zvaní (Jáchymov, Mariánská)
13.00 – 15.30 hodin
7.30 - 11.00 hodin

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

Místostarostka

Tajemnice

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

Odbor hospodářsko správní
Jméno

činnosti

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

E-mail

telefon

hadrava@mestojachymov.cz
hellmichova@mestojachymov.cz

dveře/pos
chodí
353 808 130 13 B / 2
353 808 133
14 / 2

hynkova@mestojachymov.cz
frischova@mestojachymov.cz

353 808 126
353 808 117

4/1
14 / 2

peroutková@mestojachymov.cz

353 808 119

13 / 2

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

353 808 120
353 808 121
353 808 118

6/1
16 / 2
11 / 1

353 808 125

1/1

Odbor stavebního úřadu
Jméno
Krejčová
Lýdia
Křížová
Adéla
Anna
Punčochářová

činnosti
vedoucí

E-mail
krejcova@mestojachymov.cz

telefon
353 808 129

dveře/poschodí
10 / 1

S.

krizova@mestojachymov.cz

353 808 132

10 / 1

puncocharova@mestojachymov 353 808 116

10/1

S.

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

Lázeňský Valentýn aneb
přijďte s tím, koho máte rádi
KDY: 14. února 2011
KDE: Kulturní dům Jáchymov
V KOLIK: v 15.30 hodin
VSTUP: 50, -KČ, děti do 12ti let zdarma
CO VÁS ČEKÁ:
výstava obrázků dětí ze základní a mateřské školy Jáchymov na
téma Valentýn a láska mezi lidmi
soutěžení a hlasování o nejhezčí obrázek + vyhlášení vítězů
prodej květin, koláčků, teplých nápojů za příznivé ceny
ukázky výroby přáníček
ukázky paličkování, drátkování, vyřezávání a prodej drobných
výrobků k tématu Valentýn
pohádka – divadelní představení
krátké pěvecké a taneční pásmo dětí ze ZŠ a MŠ
od 19.30 hod. filmové představení MAMMA MIA
vstup: 60, Kč

