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VÍTE, ŽE?
ŠÍPEK

je označení pro plod růže.
Nejedná se v pravém smyslu o plod, ale o
složené souplodí nažek, na jehož vzniku se
podílejí i další části květu. Šípky růží z
okruhu růže šípkové jsou využívány jako
potravina a léčivo. Z dužniny souplodí této
rostliny připravíte oblíbený šípkový čaj,
který je v zimním období cenným zdrojem
vitamínu C. Z plodů lze vyrobit víno,
šípkovou marmeládu a nebo sirup. Sirup
se dříve vyráběl i z korunních plátků růží,
pomáhal prý při horečkách a ledvinových
chorobách.
Díky
kombinaci vápníku,
rutinu a vitaminu C jsou šípky nejlepším
přírodním
lékem
proti paradentóze a
onemocnění dásní.
Nejlepší období pro sběr šípků je po prvním mrazíku, kdy jsou plody nejsladší. Sbírat
se mají vyzrálé a dobře vybarvené šípky bez stopek. Po vyluhování čaje může
jemné chmýří ze semen vyvolat svědění sliznic v ústech a v krku, proto by se ke
scezení mělo použít co nejjemnější sítko.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org
Fotografie z titulní strany: Jaroslava Hrušková Kubínová
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
21. zasedání rady města ze dne 3. října 2017:
 odmítla nabídku České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových na bezúplatný převod st.p.č. 361, jehož součástí je
stavba č.p. 291, a pozemku p. č. 451 v katastrálním území a obci Jáchymov
 souhlasila s plánovaným návrhem parkovacích míst v ul. K Lanovce
(doplnit zónu 30)
 schválila nabídku firmy Werner Hüttner, IČ 42850550 na instalaci nového
veřejného osvětlení v ul. Hornická za cenu 189 628,60 bez DPH
 schválila nabídku firmy Marek Týc, Karlovy Vary na výrobu a montáž
zábradlí v ul. Mincovní za cenu 129 400,- Kč bez DPH
 doporučila ZM schválit dokumenty „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v území ORP Ostrov“ a „Roční akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP
Ostrov pro školní rok 2017/2018“, které vznikly v rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018 v předloženém znění
22. zasedání rady města ze dne 17. října 2017:
 schválila návrh VŘ smlouvy se společností Montanregion Krušné hory
Erzgebirge, o.p.s., IČ: 29094038, se sídlem náměstí Republiky, 362 51
Jáchymov
 schválila Kupní smlouvu na prodej objektu čp. 3 včetně pozemku p.č.st. 226
v k.ú. Jáchymov
 schválila nabídku firmy Ing. Václava Kellnera ze dne 10.10.2017 na upgrade
programu Misys z verze 12 na verzi 13
 doporučila ZM schválit Řád veřejného pohřebiště města Jáchymov
 schválila navýšení ceny za svoz separovaného odpadu na 36.209,65 Kč/měsíc
od 1.9.2017

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 1. 11. 2017 od 16 hodin na MěÚ Jáchymov (1. patro,
č. dv. 8).

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
XXVII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 8. 11. 2017 od 17 hodin
v Domě s pečovatelskou službou.

MUDr. Erika HANDRYCHOVÁ - DOVOLENÁ
V listopadu bude naše ordinace uzavřena v následujících dnech 2. 11. 2017
a 8. 11. - 10. 11. 2017 z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení
a přejeme Vám krásné podzimní dny.

POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO A KOLUMBÁRIUM
Oznamujeme všem poplatníkům, kteří doposud neuhradili poplatek za pronájem
hrobového místa – nebo pronájem kolumbária, aby tak učinili do 30. 11. 2017,
v úřední dny (pondělí, středa) na zdejším městském úřadě, I. patro, č. dv. 4.

SBĚRNÝ DVŮR JÁCHYMOV

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
V pátek 1. 12. 2017 od 16.00 hodin se uskuteční u kostela sv. Jáchyma rozsvěcení
vánočního stromu. Chcete-li prezentovat cokoli s vánoční tématikou nebo můžete
nabídnout návštěvníkům služby v oblasti pohostinství, přihlaste se nejpozději k 20.
11. 2017 na Informační centrum v Jáchymově osobně, telefonicky či e-mailem.
Tel.: 353 811 379, e-mail: ic-jachymov@volny.cz.

..............................................................................
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.

CO SE U NÁS UDÁLO?
LETEM SVĚTEM ŘÍJNOVÝM PROGRAMEM
V měsíci říjnu jsme uspořádali několik zajímavých akcí. Začali jsme v pátek 6. 10.
setkáním dříve narozených, již tradičním večerem pro naše seniory a dříve narozené.
Večer se určitě vydařil a společenská místnost bývalé restaurace byla plná úžasných
lidiček, kteří si měli celý večer při doprovodu zpěváka a kytaristy pana Bendy co
povídat. Z rukou paní místostarostky obdrželi všichni účastníci malou kytičku
a děvčata z Infocentra připravila malé občerstvení. Sedmého října se konal další
ročník pochodu „O Jáchymovský tolar“. V neděli se měla konat na Klobouku
Drakiáda, kterou jsme bohužel z důvodu nepříznivého a deštivého počasí museli
odvolat.
Dvacátého prvního října jsme uspořádali další ročník Nohejbalového turnaje. Konal
se v tělocvičně TJ Jáchymov a přihlásilo se osm týmů. Turnaj probíhal ve skvělé
a závodivé náladě. Vyhráli kamarádi z Božího Daru, druhý byl tým ve složení Petr
Hellmich, Saša Korčok a Štěpán Dvořák, na třetím místě se umístil tým Jáchymov I –
Fanda Holý.
Anna Plačková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
Čtení v DPS
9. 11.
DPS návštěva 30. 11.
NEDĚLE
26. 11.

13,00 – 18,00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
14.00 – 15.00 hod
10,00 – 11,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.

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

KNIHOVNICKÝ VEČERNÍČEK
V pátek 6. října se v knihovně odehrál další z Knihovnických večerníčků. Malí
Večerníčkové si hráli, tančili, zpívali, přečetli pohádku o první knížce, kterou si pak
sami vyrobili, a dokonce vymysleli vlastní Večerníček O muži, který ztratil klíč na
jabloni. Děti také prokázaly své znalosti ve velkém večerníčkovém kvízu a hlavně se
celý večer bavily, dokud nenastal čas jít spát.
Už se těšíme na příštím Večerníčkovi 

PODZIMNÍ STRAŠENÍ
V čítárně naší knihovny můžete zhlédnout výstavku našich nejmenších. V čítárně je
pro Vás připravena malá expozice s tématikou podzimu a strašidélek, tak jak je vidí
děti z MŠ. Svět fantazie nezná mezí, a tak nechybí ani malá chobotnička a strašidelná
stonožka.

ŠKOLNÍ NOVINY

+

„O VELIKÉ ŘEPĚ“
V pondělí 2. října nás ve školce navštívilo divadlo s pohádkou „O veliké řepě“.
Představení bylo hodně veselé a děti si samy mohly zahrát známé postavy z této
pohádky, ve které se tančilo, zpívalo a byla spousta legrace. Všem třídám se
představení moc líbilo, nejvíc asi našim nejmenším ze třídy „Sluníček“, kteří viděli
takové představení poprvé. Herci byli odměněni velikým potleskem. Už se těšíme na
další divadlo.
Kolektiv učitelek

PODZIM OČIMA DĚTÍ
Podzim očima dětí je název nové výstavy v naší galerii. Jedná se o fotografie a malbu
dětí ze základní školy. Ty se snažily zachytit podzim tak, jak ho samy vidí. Formou
streeat artu se děti vyšších ročníků vyjádřily k tématu podzimu způsobem jim
vlastním. Jste srdečně zváni.
Petra Prokůpková

PŘESPOLNÍ BĚH ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
6. října naše škola pořádala okresní kolo v přespolním běhu 1. stupně. Za deštivého
počasí si poměřilo běžecké síly na fotbalovém hřišti Panorama celkem 36 závodníků
ve 4 kategoriích. V těžké konkurenci jsme nakonec vybojovali třetí místo. Naši školu
reprezentovali: Natálie Beranová, Nikola Petrová, Veronika Knošková, Prokop
Šimek, Zdeněk Komenda, Jindřich Janeczek, Štěpánka Kyjovská, Sandra
Hellmichová, Karolína Oťiepková, Robert Knoška, Martin Lešťan a Richard
Janeczek. Největšího úspěchu dosáhl Martin Lešťan, který doběhl první ve své
kategorii a Veronika Knošková, která si doběhla pro bronz. Všichni zaslouží velkou
pochvalu!
Mgr. Eva Fousová

PŘESPOLNÍ BĚH ŽÁKŮ 2. STUPNĚ
Dne 5. 10. 2017 se konalo v okolí ZŠ Krušnohorská v K. Varech okresní kolo
přespolního běhu 2017. Za deštivého počasí, na hodně rozbahněné trati, podali žáci
naší školy výborné výkony. Družstva byla vždy pětičlenná, přičemž se započítávaly
vždy 4 nejlepší výsledky.
V kategorii mladších žáků (6. a 7. třída) skončili na 9. místě, což je v konkurenci
několika sportovních škol velmi pěkný výsledek. V této kategorii bych vyzdvihnul
především výsledek Michala Krula, který v konkurenci 60 žáků, skončil na 7. místě,
přičemž je teprve žákem 6. ročníku.
V kategorii starších žáků (8. a 9. třída) jsme byli úspěšní o něco méně, nicméně
s účastí a 13. místem můžeme být také spokojeni.
Ing. Michal Havlíček

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ z Oberschule Bergstadt Schneeberg
Dne 28. září navštívili žáci Oberschule Sneeberg naši školu. Žáci společně s paní
učitelkou si prohlédli prostory naší školy. Vybavení se jim líbilo. Nejvíce je zaujala
školní družina a klub. Zajímali se také o práci školního parlamentu a systém školství
v Česku. Po krátké diskusi pokračovali ve svém programu v městě Jáchymov.
Mgr. Drahuše Nováková

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st - ne 9.00 - 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století
rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu,
numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy
z 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,
krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.

Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých
exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová
ztvárnění hudebního života.

VÝSTAVA: Reformace v českých zemích
14. 10. - 15. 11. 2017
Česko-německá výstava přibližuje na panelech dějiny reformace v křesťanské církvi,
jejímž cílem byly nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.
V průběhu reformace se vytvořily protestantské církve. Jáchymov byl jedním z center
luteránství v Čechách. Výstavu tvoří deset témat od Jana Husa přes evangelické
proudy v Čechách, Jana Husa a Martina Luthera až po protestantismus v dnešní
době.

PŘEDNÁŠKA: Jáchymovské doly na historických výkresech
25. 11. 2017 začátek v 17 hodin
Speleolog Norbert Weber ze Spolku přátel dolu sv. Mauritius představí nejzajímavější
z unikátních historických materiálů, které se týkají jáchymovských dolů. Z druhé
poloviny 19. a počátku 20. století je dochováno množství technických výkresů
dokumentujících stav jáchymovských dolů v tomto období. Jedná se o plány dnes již
neexistujících staveb, zejména šachetních budov, těžních věží, úpraven a jejich
vybavení.
Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří
světového významu“ u příležitosti česko - německé nominace Hornické kulturní
krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

KULTURNÍ PROGRAM LISTOPAD 2017
RADIUM PALACE
4. 11. sobota 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
ZDENĚK MERTA ZA KLAVÍREM
Výjimečný koncert skvělého skladatele, producenta hudebního divadla a pianisty
Zdeňka Merty a jeho hostů.
9. 11. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
KOLOTOČ PLNÝ KRÁSNÝCH MELODIÍ
známé a světové šlágry, evergreeny a hity české a německé dechovky zazní v podání
vynikajících harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových.

16. 11. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
PLETKY PANÍ OPERETKY
Zábava s noblesou, hudba s puncem kvality - to je svět operety. Přijďte se
zaposlouchat do nestárnoucích melodií nejen z vídeňské operety. Představí se
mimořádně talentovaná česká sopranistka Jana Štěrbová. Klavírní doprovod Táňa
Vaněčková.
23. 11. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
FRANCOUZSKÉ ŠANSONY K POCTĚ EDITH PIAF
Zpěvačka – šansoniérka Marta Balejová – patří k nejvýznamnějším zpěvačkám
tohoto hudebního žánru. Klavírní doprovod Doc. Mgr. Jiří Hošek – vynikající
klavírista a violoncellista, který vystudoval HAMU v Praze a za mimořádné úspěchy
ve studiu obdržel tzv. červený diplom a Cenu rektora.

BĚHOUNEK
7. 11. úterý 15:30 hod.

zimní zahrada
vstup volný
KONCERT CHOPINA & EVANSE
Hudební degustace klasických a jazzových rytmů, na piano hraje absolvent
petrohradské konzervatoře IGOR KOTOV.
8. 11. středa 19:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
SPOLEČENSKÝ VEČER S VYSTOUPENÍM
OSTROVSKÝCH SPORTOVNÍCH GYMNASTEK
pod vedením trenérky Lady Bláhové. K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.

14. 11. úterý 19:30.

sál
vstupné 100 Kč
PO-PO TRIO ZPÍVÁ SWING
Dámské vokální trio z Karlových Varů v obsazení Karolína Kučerová, Klára
Svobodová, Miroslava Lendělová, doprovodí brilantní klavírista Karel Šimandl.
Z programu: Hallo Dolly, Beatles, Hallelujah, Jaroslav Ježek – Bugatti step, Svítá,
písničky ze starých českých filmů - Jen pro ten dnešní den Hm hm… aj.
20. 11. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 30 Kč
500. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA JÁCHYMOV půl tisíciletí v životě Jáchymova
Historie slavného horního města, které v době své slávy bylo po Praze druhé
nejlidnatější město v Českém království. Historie Jáchymova v pěti stoletích bude
doprovázena promítáním řady zajímavých obrázků. Přednáší: Jaroslav Ochec,
báňský odborník a znalec historie Jáchymova

21. 11. úterý 15:30 hod.
zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

28. 11. úterý 19.30 hod.
sál
vstupné 140 Kč
KONCERT ITALSKÉHO TENORISTY GIANCARLA RUGGIERIEHO
sólisty předních českých i zahraničních operních scén s baletním doprovodem Soni
Ruggieri, emeritní členky baletního souboru divadla v Ústí n.Labem. Klavírní
doprovod: Václav Krahulík. Na programu jsou italské operní árie, známé operetní
melodie, slavné italské písně a filmové melodie

CURIE - kavárna
7. 11. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

OD BACHA PO OFFENBACHA
Koncert karlovarského souboru DUO LYRA ve složení Vladislav Liněckij - housle,
Jan Spira - klavír. V první polovině programu uslyšíte slavné maličkosti klasiků, dále
melodie z muzikálů Kabaret, Dracula, Evita, Cats, Jesus Christ Super Star, směs
skladeb Glenna Millera, Monti –Czardas
17. 11. pátek 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
„PÍSNĚ SAMETOVÉHO LISTOPADU“
Oba pěvečtí interpreti koncertu Kateřina Bodláková a Jan Jirmásek, byli v revoluční
době ještě v dětském věku, avšak rádi posluchačům předvedou, že jejich vztah
k písním Karla Kryla, Jaroslava Hutky, Marty Kubišové i Waldemara Matušky je pro
ně živý.
21. 11. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
WHITNEY HOUSTON A FILMOVÉ MELODIE
hudební vzpomínka na jednu z nejúspěšnějších světových zpěvaček. Uslyšíte známé
songy od Whitney Houston a filmové melodie. V podání Stanislavy Knejflové, klavírní
doprovod Josef Škulavík.

KULTURNÍ DŮM
13. 11. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

TISK NA TEXTIL
Přijďte se seznámit s technikou ručního tisku na textil. Přihlášky nutné do 10. 11.
u programových specialistek.
27. 11. pondělí 15:00 hod.
vstupné 150 Kč
ZÁKLADY RUČNÍ KNIŽNÍ VAZBY
Přijďte se seznámit s touto technikou a zkusit něco nového. Přihlášky nutné do 17.
11. u programových specialistek.

KULTURNÍ DŮM
11. 11. sobota 18:00 hod.
sraz u MŠ Jáchymov střed
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD S LAMPIONY
Trasa průvodu: MŠ Jáchymov střed - hotel Běhounek - LC Agricola, za doprovodu
bubeníků ze ZUŠ Ostrov. | 18:30 – 19:00 a 19:30 – 20:30 hod. Country skupina
Patriot, 19:00 hod. příjezd sv. Martina na bílém koni k LC Agricola, svatomartinská
scénka dětí ZUŠ Ostrov, žehnání vína a občerstvení před LC Agricola. | LC Agricola
20:00 – 21:30 hod. cimbálovka Jirkovák, svatomartinské víno a dobroty.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 11. středa 19:30

vstupné 90 Kč

ZKRÁTKA KRAŤAS
Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 69 min /od 12 let
Pásmo tvoří 11 krátkých filmů ze 6 zemí: kromě dvou „domácích“ zástupců také
Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Z českých snímků jde
o Happy End (2015) absolventa FAMU, režiséra, scenáristy a kameramana Jana
Sasky; a o výtvarně nápaditý snímek Čím víc vím (2015) režiséra a scénáristy Marka
Náprstka.
4. 11. sobota 17:00, 19:30

vstupné 90 Kč

HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
Rodinný / Dobrodružný / Německo / Švýcarsko / 2015 / 105 min
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně s kamarádem
Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si svobody švýcarských
Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Naplno prožitým dnům je však náhle
konec, když je Heidi převezena tetou Dete do německého Frankufurtu… Hrají: Anuk
Steffen, Bruno Ganz…
8. 11. středa 19:30
vstupné 90 Kč
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA / 2017 / 129 min
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému
se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících
pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem),
kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je
připravit o život každého piráta…
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya
Scodelario…

15. 11. středa 19:30

vstupné 90 Kč

BÁBA Z LEDU
Drama / Komedie / Romantický / Česko / 2017 / 106 min /od 12 let
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně
kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana
Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční
víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch,
že každý z hrdinů má nějaké tajemství…
18. 11. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Akční / Komedie / USA / 2017 / 119 min /od 15 let
Mitch (Dwayne Johnson) je chlap jako hora se silným morálním kompasem
a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře. Je to prostě naprostý opak
Matta Brodyho (Zac Efron), bývalého úspěšného olympionika, kterému sláva natolik
stoupla do hlavy, že si po nekonečné sérii průšvihů musí pod Mitchovým velením jako
plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně prospěšných prací… Hrají: Dwayne
Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach ...
22. 11. středa 19:30

vstupné 90 Kč

POD ROUŠKOU NOCI
Krimi / Drama / USA / 2016 / 129 min / od 15 let
Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani prohibice
nezastavila tok kořalky v ilegální síti gangstery provozovaných náleven. Hrají: Ben
Affleck, Remo Girone, Elle Fanning, Zoe Saldana, Sienna Miller, Chris Messina…
25. 11. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

MALÝ PRINC
Animovaný / Fantasy / Francie / 2015 / 106 min
Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animovaná
adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je
malá holčička, kterou se její maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její
plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, který holčičce
představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou představil Malý princ…
25. 11. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

VŠECHNO NEBO NIC
Komedie / Romantický / Česko / Slovensko / 2017 /107 min / od 12 let
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky
malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má
malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé,
nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný
nestačí… Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski, Paweł Deląg,
Ondřej Sokol, Petr Vaněk…

29. 11. středa 19:30

vstupné 90 Kč

BLÁZNIVÁ NOC
Komedie / USA / 2016 / 89 min /od 15 let
Guy Carter (Jason Biggs) je absolvent architektury, má krásnou ženu a dítě na cestě.
Kde je problém? Už rok se mu nedaří najít si práci v oboru. Nutně ale potřebuje
peníze, takže vezme brigádu jako "rozvoz". Záhy se však ukáže, že bude místo pizzy
rozvážet prostitutky. Čeká ho jedna dlouhá a bláznivá noc, při níž odhodí pár zábran
a možná nalezne ztracenou hrdost! Hrají: Jason Biggs, Janet Montgomery, Ashley
Tisdale, Jenny Mollen, Adrian Voo…

MATRIKA
VZPOMÍNKA
Stopy a čas vítr odvane,
ale vzpomínky a bolest v srdci zůstanou.
Dne 26. 12. 2017 uplynou tři roky, co nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček.

pan ALEXANDR KORČOK
Všichni s láskou vzpomínáme.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

ČTENÁŘI PÍŠÍ
PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,
nejsem žádná spisovatelka, ale událost, krerá mou rodinu postihla v sobotu 30. září
mi ukázala, jak skvěle fungují záchranné složky.
Při sběru hub na Suché u Jáchymova se nám ztratil syn Pavel Jakl. Zůstal v lese zcela
sám a díky svému handicapu se nedokázal bez pomoci vrátit domů.
Velice ráda bych touto cestou poděkovala všem lidem, kteří se podíleli na pátrání po
mém synovi. Vytrvale se snažili jej najít, což se podařilo až 2.října.
JE MOC DOBŘE, ŽE NAŠE ZÁCHRANNÉ SLOŽKY FUNGUJÍ TAK, JAK
FUNGUJÍ A ŽE JSOU V NICH TI NEJLEPŠÍ LIDÉ NA SVÝCH MÍSTECH.
Děkuji všem lidem, kteří v takových situacích nezůstávají neteční, všem policistům,
hasičům, záchranářům, členům horské služby i dobrovolníkům.

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME SVĚT
V sobotu 30. 9. 2017 se v rámci akce Ukliďme Česko vydali dobrovolníci pod záštitou
Nadace St. Joachim uklidit stezku na Dívčí skok a cyklostezku Jáchymov-Ostrov.
Mimo nepořádku nebylo možné přehlédnout chybějící část zábradlí vyhlídkového
altánku. Pod skalou byly mezi nepořádkem nalezeny i polámané dřevěné příčky, které
dříve tvořily část altánku. Věříme, že vzhledem k nezaměnitelné atmosféře tohoto
místa si altánek zaslouží získat zpět svůj ztracený půvab. V současné chvíli brání
návštěvníkům dokonalému výhledu do údolí množství náletových dřevin.
Z Dívčího skoku jsme pozvolna pokračovali na naši oblíbenou cyklostezku, kde jsme
k našemu údivu našli věru „poklady“. Některé „černé“ skládky se podařilo zčásti
odklidit.
Byli jsme mile překvapeni účastí zdejších občanů, kterým není lhostejné prostředí, ve
kterém žijeme. Na úklid nám vyšlo i slunečné počasí, a tak se nám vydařila krásná
procházka, při které jsme udělali naše okolí ještě krásnějším.
Touto akcí naše úsilí nekončí, všem účastníkům moc děkujeme a příště se vydáme
směr Popov.
Lada Lapinová Baranek

DEN STROMŮ
V sobotu 7. 10. se u nás v Jáchymově konal první ročník akce DEN STROMŮ. Letos
byl součástí turistického pochodu O jáchymovský tolar. Turisté a ostatní zájemci
došli na Popov ke známé Dolní lípě. Většina účastníků se ještě podívala k Horní
popovské lípě a na kříž. Příjemným doplněním bylo poutavé povídání Mgr. Oldřicha
Ježka a krátké hudební vystoupení Jarky Piherové. V lesní galerii jsme zhlédli
obrázky žáků místní školy a ZŠ J.A.Komenského z Karlových Varů. Poděkování patří
i Josefu Hruškovi a Martině Maříkové za zdařilé fotografie stromů.
Účastníky prvního ročníku neodradilo ani chladnější a chvílemi deštivé počasí. Tak
zase za rok u nějakého památného stromu!
Ladislava Kulhavá

HASIČI JÁCHYMOV
V říjnu finišovaly všechny soutěže a uskutečnilo se první kolo hry Plamen. Hra
Plamen je celostátní hra pro mladé hasiče ve věku od 6 do 15 let. Děti se zde učí od
závodu požární všestrannosti až po požární útoky, celkem šest docela náročných
disciplín. Náš kolektiv se do této hry zapojuje již 45 let. Také v letošním roce jsme
zapojili naše družstva do této hry.
Sedmého října se děti a také dospěláci utkali u INTERSPARU při vyvrcholení
Krajské ligy karlovarského kraje a závodů o pohár hejtmanky Karlovarského kraje.
Za Jáchymov jsme začali již hned v devět hodin ráno a to družstvem přípravky (děti
od tří do šesti let). Naše přípravka zabojovala a vyhrála pohár hejtmanky KK.
V krajské lize se umístila přípravka na krásném druhém místě. Na řadu přišla
družstva mladší a starší kategorie. V mladší kategorii jsme měli dvě družstva,
v soutěži o pohár hejtmanky se jedno družstvo umístilo na čtvrtém a druhé na pátém
místě. Starší družstvo se umístilo na místě čtvrtém a v krajské lize celkově obsadili
také čtvrté místo. V polovině října se uskutečnilo v Nové Roli, již zmiňované, první
kolo hry Plamen. Do soutěže jsme přihlásili celkem tři družstva, dvě mladší a jedno
starší. Závodilo se v Závodu požární všestrannosti (branný závod) a štafetě požárních
dvojic. Děti si vedly velice dobře a snažily se umístit co nejlépe, vždyť na jaře je
čekají ještě čtyři disciplíny pro starší kategorii a dvě disciplíny pro kategorii mladší.
A jak vše dopadlo? Starší družstvo postupuje do jarního kola ze čtvrtého místa, když
na ZPV se umístili pátí a čtvrtí na štafetě. Mladší družstvo prvňáčků se umístilo na
místě devátém a druhé družstvo mladších postupuje do jarního kola z prvního místa.
Na ZPV se umístili na místě druhém a štafetu dvojic vyhráli. Radost byla u celého
kolektivu veliká. Nyní nás čeká zimní fyzická příprava a zkusíme u mladší kategorie
umístění udržet a u starších ještě vylepšit. Do jarního kola se zapojí ještě také naše
přípravka.
Dospěláci opět pomáhali na akcích konaných ve spolupráci s městem, připravili
volební místnost v hasičárně a členové jednotky zasahovali při asistenci pro přistání
vrtulníku při úrazu, pomáhali vyhledávat ztracenou osobu se šťastným koncem,
zasahovali při úniku plynu z vozidla a odstraňovali spadlý strom přes vozovku.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

SKAUTI JÁCHYMOV
Již tradičně se vždy třetí sobotu v říjnu účastníme akce s názvem JOTA-JOTI na
Blatenském vrchu. Jedná se o celosvětové setkání skautů na rádiových vlnách
a internetu. Pomocí několika vysílacích stanic a antén pro různá pásma jsme provedli
několik spojení se skauty z několika evropských i mimoevropských zemí. Při tom nám
samozřejmě vydatně pomáhali radioamatéři z karlovarského radioklubu OK1KVK,
který také pro setkání poskytl potřebné zázemí - vysílací chatu na Blatenském vrchu
i technické vybavení. Vyzkoušeli jsme si programovat robotickou ruku i sestavit
několik jednoduchých elektronických obvodů. Protože se po poledni udělalo pěkně,
vysílali jsme chvilku venku, k obědu jsme grilovali a zahráli si tradiční hru
s vysílačkami "Na Bobra". Tuto akci máme rádi, protože si vyzkoušíme vždy něco
nového. Těšíme se zase na příští rok!
Fotografie z této i dalších akcí naleznete na arnikajachymov.rajce.idnes.cz
Nově nás můžete najít také na Facebooku (facebook.com/arnikajachymov).
Tomáš Barth
vedoucí střediska

.........................................................................................................................................
Upozorňujeme pravidelné pisatele článků do našeho Zpravodaje, že příjem příspěvků
pro lednový Zpravodaj 2018 je nejpozději 20. 12. 2017. Děkujeme za pochopení
a přejeme všem krásný zbytek podzimu.

