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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 co bylo, aneb z titulní strany
 fotosoutěž
 knižní novinky

 školní noviny
 Historky ze záhrobí
 zápis do UNESCO

Z města

co se u nás událo

CO SE U NÁS UDÁLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
UNESCO
Ve středu 17. července jsme společně
oslavili zápis hornického Krušnohoří na
seznam UNESCO, o kterém rozhodl
Výbor světového dědictví na svém
43. zasedání v ázerbájdžánském Baku.
Pro město Jáchymov a Krušnohoří je to
velice výjimečná a ojedinělá událost,
která potvrdila unikátnost hornické
krajiny
s rozmanitým
nerostným
bohatstvím na české a německé straně
hor. Do Jáchymova se sjeli starostové
měst a obcí, zástupci Karlovarského a
Ústeckého kraje a saští partneři. Spolu
s nimi si i další návštěvníci akce, turisté,
místní občané i projíždějící návštěvníci

mohli prohlédnout výstavu památek
UNESCO, které jsou z našeho kraje
zapsány či nominovány do UNESCO,
mohli navštívit Královskou mincovnu,
Štolu č. 1 a poslechnout si repertoár
hornických kapel. Prostranství před
kostelem bylo zaplněno usměvavými
lidmi a my pevně věříme, že tento zápis
bude velkým přínosem. Doufáme, že
společnými silami dokážeme proměnit
obrovský potenciál, který Krušné hory
mají ku prospěchu nejen turistů, ale
především našich místních obyvatel.
Za MKKIC Petra Javůrková

Autorem fotografií k akci UNESCO je pan Petr Šikýř. Děkujeme za možnost je použít.

co se u nás událo

Z města

Z města

MěÚ

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
14. zasedání rady města ze dne 27. června 2019:
 schválila příspěvek pro společnost Baby box-STATIM ve výši 3 tis. Kč na rok 2019
dle předložené žádosti, a to formou daru
 schválila jako vítěze výběrového řízení na „Vybavení expozice knihovny latinské
školy – audiovizuální technika“ v rámci realizace projektu firmu Elektro Outlet
Červenka za cenu 546.705,- Kč bez DPH
 schválila nabídku firmy Borry Build s.r.o. na realizaci stavby „Rekonstrukce
venkovního schodiště radnice v Jáchymově – II. etapa za cenu 390. 753,19 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Druhým v pořadí se umístila
firma Dabirra s r.o. Praha 5, za cenu 416.754,81 Kč bez DPH a třetím firma WALD
S s.r.o. Kadaň, za cenu 422.744,81 Kč bez DPH
 schválila žádost firmy TRANS-REGION-STAV s.r.o. o prodloužení termínu
ukončení stavby Oprava opěrné zdi v ulici B. Němcové do 15. 11. 2019
Zpracovala: Hynková
Od sousedů

letecká bitva

oznámení

Z města

SENIOR BUS
S účinností od 1. srpna 2019 bude zahájen
zkušební provoz takzvaného Senior busu.
Pevně věříme, že bude plně využíván
a ulehčí našim seniorům život.

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2019
PROHLÍDKY SRPEN

Senior bus pojede směrem pošta
Jáchymov, Kaufland, Tesco a lékárna
Dr. Max. Návrat zpět do ul. Fibichova
nejpozději do 11:00 hodin.
Pořadí zastávek zpět určí řidič. Čas
návratu je pouze orientační.
Více informací najdete na letáčku dále ve
Zpravodaji.

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Pavel Hecht
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

7.30
7.30
7.30
7.30

-

13.00
13.00
13.00
13.00

hod.
hod.
hod.
hod.

Pátek

7.30 – 11.30 hod.

KOMPOSTÉRY - VÝDEJ
Kompostéry lze vyzvednout po podepsání
smlouvy na MěÚ Jáchymov. Bližší
informace u pana Kožušníka.
Luboš Kožušník
Tel. 603 468 750

Navštivte nejstarší dochovanou raně
renesanční stavbu našeho města. Špitální
kostel postavený v letech 1516 - 1520
nebyl jako jedna z mála budov zničen
rozsáhlým požárem na konci 19. století.
Zaujme vysokou sedlovou střechou
krytou šindelem ze 16. století a vzácným
oltářem z dílny Lucase Cranacha.
Unikátní stavba, která nemá na české
a sasské straně hor obdoby, kostel
venkovského typu a němý svědek historie
jáchymovského údolí se těší na Vaši
návštěvu.
V srpnu se konají prohlídky ve dnech:
1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8. a 29. 8. 2019.
Začátek jednotlivých prohlídek je
v 15.00 hodin. Na pozdější příchod
návštěvníků nebude brán zřetel a nebudou
již na prohlídku vpuštěni. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce
k dispozici.
Provázet
Vás
budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti
30,-Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu

Ministerstvo dopravy

fotosoutěž

OPERAČNÍ PROGRAM Doprava v Karlovarském kraji

Operační program Doprava 2014–2020
(OPD2), který navazuje na Operační
program Doprava 2007–2013 (OPD1),
představuje
nejvýznamnější
zdroj
prostředků pro financování výstavby
dopravní infrastruktury v České republice
v období 2014–2020.
Prostřednictvím Operačního programu
Doprava
bylo
v České
republice
podpořeno celkem 417 projektů. Přímo
v Karlovarském
kraji
pak
bylo
realizováno 19 projektů, díky nimž se
postavilo nebo zrekonstruovalo přes 27
km silnic a dálnic a více než 67 km
železnic.

Mezi významné silniční a železniční
projekty v Karlovarském kraji, jež zvýšily
bezpečnost a plynulost dopravy patří
mimo jiné Silnice R6 Jenišov –
Kamenný Dvůr nebo modernizace žst.
Karlovy Vary, která přinesla moderní
výpravní
budovu
s dostatečnou
kapacitou pro odbavení cestujících,
včetně např. bezbariérového přístupu
na nástupiště.
Více
informací
se
dozvíte
na
www.opd.cz/karlovarsko,
případně
v karlovarské pobočce Eurocentra na
adrese Dr. Davida Bechera 2037/23.
Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

školní noviny

SPORTOVNÍ DEN 2019
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 proběhl na
škole sportovní den, kterého se zúčastnili
žáci naší školy. Pozvání přijali také žáci
Oberschulle Schneeberg, přijelo celkem
17 žáků školy s jedním panem učitelem.
Po celou dobu konání jim překládala a
věnovala se jim paní L. Baranek. Děkuji.
Celý sportovní den začal besedou
s panem
Höhnlem,
účastníkem
olympijských her ve skoku na lyžích.
V devět hodin třídy nastoupily ke
slavnostnímu zahájení, které provedl pan
místostarosta F. Holý. Poté proběhl
slavností slib rozhodčích i všech
sportovců. Každá třída umístila svou
vlajku do stojanu a předvedla bojový
pokřik, který je provázel po celou dobu
konání her. Svým fanděním dokázali
spolužáky
„vybičovat“
k úžasným
výkonům.
Žáci soutěžili v těchto disciplínách:
1. Skok do dálky
2. Běh na 50 m pro žáky
prvního stupně a na 60 m pro
žáky druhého stupně.
3. Trojskok z místa
4. Leh/sed
5. Přítahy na šikmé lavičce
6. Hod medicinbalem
7. Přeskoky přes švihadlo
8. Dribling basketbalovým
míčem
9. Kliky
Všichni účastníci se snažili a do
jednotlivých soutěží se zapojili. Na konci
sportovního dne byli oceněni nejlepší
jednotlivci z každé třídy. V pondělí 24. 6.
proběhlo v tělocvičně ZŠ ještě ocenění
nejlepších sportovců – Talent roku 2019.
Tímto bych chtěla poděkovat za

Z města
spolupráci a sponzorské dary MěÚ
Jáchymov, Léčebným lázním Jáchymov
a.s., Cukrárně paní Strausové, pizzerii
Palermo Jáchymov, Hračkám Domino
Ostrov a pracovníkům školy, kteří
obstarali sladkosti pro všechny účastníky.
Po celý den byl zajištěn pitný režim
(Mattoni vody pro každého žáka).
Bohužel z důvodu nemoci žáků nebyl
otevřen
stánek
ze
spolupracující
společnosti Euroinstitut, který měl zajistit
malé
občerstvení
pro
účastníky
sportovních her.
Velké díky patří rozhodčím, kteří
nám ve svém volném čase pomohli se
zajištěním celých sportovních her. Dále
bych chtěla poděkovat organizátorům –
Bc. Evě Hejtmánkové, Ing. Michalu
Havlíčkovi,
Bc.
Lence
Sládkové
a Štěpánu Dvořákovi. Děkuji také všem
rodičům a příznivcům, kteří přišli
podpořit nejen své děti, ale i ostatní
účastníky.
Mgr. D. Nováková, ŘŠ

Z města

mohlo by vás zajímat

JOHANNES MATHESIUS – knižní novinka
V pozdním sobotním odpoledni 15.
června 2019 byla v Královské mincovně
v Jáchymově
představena
kniha
„Johannes
Mathesius“
s podtitulem
„Opomíjený příběh z dějin wittenberské
reformace.“ Po přivítání návštěvníků,
kterých se sešlo opravdu mnoho,
ředitelkou Muzea Karlovy Vary, Ing.
Lenkou Zubačovou, se slova ujali Mgr.
art. Ján Maca z Evangelické církve
augsburského vyznání v ČR a zejména
autor knihy, doc. PhDr. Petr Hlaváček,
PhD. z FF UK a výzkumné společnosti
Collegia Europaeum.

Kniha přibližuje život Johanna Mathesia,
přítele Martina Luthera a hrabat Šliků,
jáchymovského pastora, rektora Latinské
školy, ale i zakladatele nejstarší dochované
matriky v českých zemích. Publikace se
zaměřuje i na prostředí Krušnohoří coby
kulturního fenoménu.
Zájemci o tuto publikaci si ji mohou
zakoupit za 249 Kč v Královské
mincovně Jáchymov, denně (mimo
pondělí) od 10 do 18 h.

muzeum

Kultura

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle
času - dějiny města, geologie a mine ralogie 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.

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč.
Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 10-18 hodin
www.kvmuz.cz

DÍLNY A SOUTĚŽE: Hornické hrátky v muzeu
neděle 18. 8. 2019, začátek ve 13, konec v 17 hodin
Na akci s tématikou historického hornictví se mohou děti i dospělí vrátit do časů dávných
hornických dob a formou her si vyzkoušet práci tehdejších horníků s různým nářadím
a nástroji. V pestrém programu si mohou účastníci vyzkoušet pravěké hornictví,
následovat bude období středověku a stříbrná horečka v Jáchymově. Zájemci budou mít
možnost například vyrobit v dílničce hornickou zástěru, prolézt štolu, vyzkoušet práci
horníka v podzemí i drcení a rýžování rudy nad zemí. S kovářem budou opracovávat kovy
a také si vyrobí šperk z drátků. U písaře si zase osvojí psaní brkem a hrátky budou končit
novověkým hornictvím.
V programu také vystoupí tanečníci ze skupiny Ambrenau, která se zabývá gotickými
a renesančními tanci, rekonstruovanými podle dochovaných pramenů.

Z města

knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
od 1. 7. do 31. 8. zavřeno
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.

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

DPS návštěva 29. 8. 2019
10,00 – 11,00 hod.

LETNÍ ČTENÍ
Elena Ferrante: Geniální
přítelkyně
Nahlédněte do zákoutí Neapole, jejích
periferií a osudů, které ukrývá. Tetralogie,
která se stala předlohou pro seriál HBO.
Zjistěte, co vše obrazovka utajila ;-)

Barbara Erskinová: Strom duchů
Oblíbenou autorku jistě nemusíme našim
čtenářům představovat, stačí říct – právě
vyšla nová kniha: Strom duchů.

knihovna

Z města

Eva Papoušková a Galina Miklínová:
Vombat Jirka je statečný!
A na závěr skvělá zpráva pro příznivce
Vombata Jirky, který už nejen umí chodit
na nočník, ale sebere všechnu moudrost,
odvahu a naučí se přemáhat strach.

Předplatné Jáchymovského zpravodaje
lze domluvit v Informačním centru Jáchymov tel.: 353 811 379
Cena předplatného na rok je 60,- Kč za 12 ks, to znamená, že cena za kus
je 5,- Kč. Předplatné lze zajistit i na kratší či delší dobu v Informačním
centru. Jsme tu pro vás každý den do 17.00 hodin.

matrika

Z města

VZPOMÍNÁME
Vzpomeňte s námi na naše rodiče

Julii a Štefana
Matvijovi
kteří nás navždy opustili v červenci
a v srpnu. Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
RADIUM PALACE

sál
1. 8. čtvrtek
v 20.00 hod.

KONCERT ITALSKÉHO TENORISTY GIANCARLA
RUGGIERIHO s tanečním a klavírním doprovodem.

V koncertu zazní klasické italské, francouzské a španělské
písně, taneční hudba, americké písně z filmového plátna,
operetní árie a klasické neapolské písně. Účinkující:
Giancarlo Ruggieri (Itálie) – tenor, Soňa Ruggieri – balet,
Václav Krahulík – klavír.
Vstupné 180 Kč

CURIE

KYTAROVÝ RECITÁL - Od baroka po současnost

kavárna
7. 8. středa
v 19. 30 hod.

Libor Janeček - repertoár zahrnuje skladby různých období
(baroko, klasicismus, soudobá hudba), hudbu španělskou
a jihoamerickou i díla českých skladatelů.
Vstupné 140,- Kč

BĚHOUNEK

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT TENORISTY
JAKUBA PUSTINY - ITALSKÉ A ŠPANĚLSKÉ PÍSNĚ

sál
15. 8. čtvrtek
v 19.30 hod.

Tenorista s nezaměnitelným a strhujícím hlasem Jakub
Pustina představí nejkrásnější italské a španělské písně, jako
jsou O sole mio, Granada, Santa Lucia a další za doprovodu
dirigenta Slovenského národního divadla v Bratislavě
Branka Ladiče, který přednese i sólové klavírní skladby.
Vstupné 180,- Kč

KULTURNÍ DŮM

OPERETNÍ ÁRIE A DUETY

sál
20. 8. úterý
v 19.30 hod.

Program složený z nejpůsobivějších operních a operetních
árií a duetů, které přednesou všichni účastníci Mistrovských
pěveckých kurzů ředitelky opery v Panamě Ireny Sylya.
Program za doprovodu dirigenta Slovenského národního
divadla v Bratislavě Branka Ladiče.
Vstupné 200,- Kč

RADIUM PALACE

ZÁVĚREČNÝ GALAVEČER

sál
22. 8. čtvrtek
v 20.00 hod.

Operní galavečer, který v podání všech účastníků bude
vyvrcholení Mistrovských pěveckých kurzů ředitelky opery
v Panamě Ireny Sylya. Program za doprovodu dirigenta
Slovenského národního divadla v Bratislavě Branka Ladiče.
Vstupné 220,- Kč

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
CURIE

KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL

kavárna
28. 8. úterý
v 19.30 hod.

Koncert zpěvačky Kateřiny Bodlákové s doprovodem pianisty
J. Henry Volfa je poskládaný ze známých světových skladeb.
Stylově vychází z blues a akustického popu s přídechem jazzu.
Vstupné 150,- Kč

BĚHOUNEK

PO-PO TRIO ZPÍVÁ SWING

sál
29. 8. čtvrtek
v 19.30 hod.

Dámské vokální trio z Karlových Varů v obsazení Karolína
Kučerová, Klára Svobodová, Miroslava Lendělová, doprovodí
brilantní klavírista Karel Šimandl.
Vstupné 150,- Kč

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

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
12. 8. pondělí
v 19.30 hod
26. 8. pondělí
v 19.30 hod.
BĚHOUNEK

zimní zahrada
19. 8. pondělí
v 19.30 hod.

VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU
BESEDY

Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z generace na
generaci. Už její babička sbírala a sušila bylinky, aby jimi
pomáhala lidem i zvířatům. A o kom je řeč?... Přece o paní
Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené Krušnohorské
bylinkárny zde v Jáchymově.
Vstup volný
PŘEDNÁŠKA - Jak si udržet či zlepšit imunitu při
vypjatých životních situacích

V přednášce se dozvíte, jak lze výživou ovlivnit vaše zdraví,
jak se vyznat v potravinových doplňcích na trhu a jejich
kvalitě. Zejména probereme funkční houbu ReiShi a její
dopad na imunitu, regeneraci jater i její příznivé výsledky v
onkologii. Přednáší Ing. Klára Fialová.
Vstupné volné

BĚHOUNEK

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

sál
26. 8. pondělí
v 19.30 hod.

Přednáší cestovatel p. Jaromír Novák, cestuje a poznává
země napříč celou Evropou pouze s batohem a hlavně pěšky.
Pojďte se s námi ponořit do tropických zemí a seznámit se s
tamním životem, pamětihodnostmi a zákoutími...
Vstupné 60,- Kč

Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
CURIE

PRVNÍ POMOC snadno a rychle

salónek
5. 8. pondělí
v 19.30 hod.

Přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející:
Jiří Borek – záchranář.
Vstupné volné

BĚHOUNEK

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM

sál
5. 8. a 19. 8. pondělí
v 19.30 hod.

Co vše Jáchymov dal světu. Jáchymov nebyly pouze
minerály, stříbro, uran, tolary. Přednáší Ing. Jaroslav Ochec.
Vstupné 60,- Kč

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

DIVADLO
CURIE

KAREL HYNEK MÁCHA „MÁJ“

kavárna
6. 8. úterý
v 19.30 hod.

Přednáší Ladislav Ruml. Na závěr posezení s recitátorem.

KULTURNÍ DŮM

KLÍČE NA NEDĚLI

sál
16. 8. pátek
v 19.30 hod.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov, uvádějí předpremiéru
komedie." Klíče na neděli " od A Procházky. Dva manželské
páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. V opilosti
i z recese se prohodí a vymění i klíče od bytu. Po
vystřízlivění dochází k nečekaným příhodám. Přijede
nečekaně tetička.
Vstupné 90,- Kč

KULTURNÍ DŮM

HAŠLER!

sál
30. 8. pátek
v 19.30 hod.

Cucáte hašlerky? Ale kde se vzal jejich název? Zpíváte
Hašlerky? U mnohých možná nevíte, že jejich autorem je
právě Karel Hašler. Jak žil Karel Hašler? Koho miloval? Co
všechno uměl? A jak skončil?
Hudební monodrama Vám odpoví! Nahlédneme do doby
První republiky i nacistického protektorátu.
Vstupné 90,-Kč

Vstupné volné

kino

Z města

Okénko pro děti

luštíme a malujeme

TAJENKA a LABYRINT NEJEN PRO DĚTI
1. Část Jáchymova
2. Královna květin
3. Druh houby
4. Jedovatý had
5. Člen rodiny
6. Letní měsíc
7. Nejvyšší hora ČR
8. Lesní ovoce
9. Dopravní prostředek
10. Ochrana na opalování
11. Druhá posekaná tráva
12. Hrad a zámek v okolí Karlových Varů
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

hasiči

Z města

Z ČINNOSTI HASIČŮ
Konec června pro nás znamenal závěr
postupových kol. Probíhaly krajské
soutěže dětí, dorostu, dospělých a
přípravky. Za naše SDH se krajského kola
ve hře Plamen zúčastnila Pavla
Peteříková, která hostovala v týmu
Mezirolí a probojovala se na MČR ve
Vlašimi, kde obsadili krásné patnácté
místo. Na krajském kole dorostu jsme
měli také svá želízka v ohni. Na start jsme
postavili po delší odmlce družstvo
dorostenek a vedly si velice dobře,
obsadily druhé místo. Měli jsme ve hře
také dva mladší dorostence a tady Tomáš
Mrhálek vybojoval první místo a postup
na MČR do Svitav a druhé místo obsadil
Dominik Dvořák. Na MČR obsadil
Tomáš krásné čtrnácté místo. Na krajskou
soutěž se probojovaly také naše ženy a
zvítězily. Postoupily na MČR do Ústí nad
Labem, které se koná na konci prázdnin,
poslední víkend v srpnu. A abychom
červen zakončili jak se patří, tak se
23. června konalo v Hroznětíně Krajské
kolo přípravek. To jsou děti ve věku od tří
do šesti let. Naše přípravka si vybojovala
celkově první místo. Radost byla veliká.
Nyní se připravujeme na další ročník
letního tábora a po návratu začneme
s přípravou na TFA.

SDH spolu s jednotkou pokračují na
údržbě požární zbrojnice, kde se opravuje
střecha a opěrná zeď. Pomáhali při
organizaci okresnímu a krajskému
sdružení okresních a krajských kol.
Členové jednotky provádějí kondiční
jízdy, strojní údržbu techniky a dýchací
techniky. K 10. červenci zasahovala
jednotka celkem šestkrát a to většinou na
technické zásahy. Dopravní nehody,
asistenci při přistání vrtulníku, vyproštění
osoby ze zaseknutého výtahu a dva lesní
požáry.
Pěkný zbytek léta.
Anna Plačková
Starosta SDH Jáchymov

Město Jáchymov PŘIPRAVUJE NA ZÁŘÍ:
Čtvrtek 5. 9. 2019 Sefardské písně, kostel Suchá – více v příštím Zpravodaji

Čtenáři píší

hraná vycházka

HRANÁ VYCHÁZKA NA MLÝNSKÉ STEZCE

Dne 26. května se uskutečnila první hraná
vycházka po Mlýnské stezce.
Stezkou
provázel
pan
Vladimír
Kříž z OBČANSKÉHO STŘELECKÉHO
SPOLKU OSTROV, z.s. v dobové uniformě a spolu s Divadelním spolkem
ostrovských ochotníků, provedli zájemce
po stezce a seznámili je s krásnou a velice
zajímavou historií této stezky. Po cestě

návštěvníci potkávali různé postavy
z historie,
například
kapucínského
mnicha, který hledal klášter kapucínů,
pomocníka z Maderova mlýna, který se
zlobil na vodníka, protože mu kazil
pověst u mistra mlynáře, roztržitého
horníka, mistra mlynáře, který prozradil
něco o pověsti hraběnky z Ober Brandu
a také majitele papíren, který diskutoval
se samotným skladatelem Bachem. Další
vycházka se konala 28.7. Vstupné bylo
60 Kč a ve vstupném už bylo započítáno
malé občerstvení v Honour & Grace
Hotel, kde také procházka končila. A proč
zrovna zde byl konec? Toto místo je
s celou historií spjaté tím, že zde kdysi
stála hladírna papírny pana Abta, později
se to zde jmenovalo Blahův mlýn
a u většiny zdejších lidí je toto místo
známé jako penzion Mut.
Vladimír Kříž

jezdectví

Sport

V. KARLOVARSKÁ WPC & SHP SHOW 2019
O víkendu 13. – 14. 7. se v Nebanicích u
Chebu
uskutečnila
již
tradiční
KARLOVARSKÁ WPC & SHP SHOW
2019, jejímž organizátorem je tradičně
Stáj Prima horseland, z.s. Bohatý program
show uspokojil nejednoho návštěvníka.
K vidění
byli
překrásní
velšští
a shetlandští koně různých velikostí
a barev. Ve speciálních jezdeckých
a výstavních třídách se předvedlo na 100
účastníků, kteří se utkali o cenné mašle
a šerpy. Jednu z nejcennějších získala
také jáchymovská Lucka Javůrková na
koni Prigos Delu Surprice. Díky skvělým
výsledkům v dílčích soutěžích, kdy
vyhrály „královskou“ disciplínu First
reiden, v rychlostních soutěžích získaly

jedno 1., 3. a 4. místo, zúčastnily se
Mladého vystavovatele a klisna „Delu“ se
stala šampionem sekce B pony. Po sečtení
všech bodů a výsledků z celého víkendu
se spolu staly šampionkami Show & Ride
a odnesly si překrásnou šerpu, mašli
a pohár. Gratulujeme a jen tak dál.
Tato akce by se nemohla uskutečnit
bez sponzorů. Moc ráda bych touto
cestou, za celý realizační tým soutěže,
poděkovala Karlovarskému kraji a všem
ostatním. Bez Vás by to opravdu nešlo.
Děkujeme.
Za Stáj Prima horseland, z.s.
Denisa Pačanová

Z města

kultura

Matrika

kamenná svatba

Srdečně blahopřejeme

k 65. výročí
společného života

Boženě a Ladislavu
Valdmannovým,
které oslavili 31. 7. 2019.
V tento den také oslavila naše
maminka Božena krásných 85 let.
Srdečně blahopřejeme a přejeme ještě
mnoho dalších společných let.
Děti s rodinami.

léčebné lázně

Placená inzerce

Z města

kultura

kultura

Z města
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