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MěÚ

rada města

9. zasedání rady města ze dne 28. dubna 2022:
• schválila finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro společnost Zdravotní klaun
o. p. s. se sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 26547953,
zastoupenou ředitelkou Mgr. Kateřinou Slámovou Kubešovou, na pravidelné
klauniády profesionálních zdravotních klaunů v nemocnici Karlovy Vary a Sokolov,
a to formou finančního daru
• schválila SMLOUVU O NÁJMU SVĚTELNÉ VÁNOČNÍ VÝZDOBY, týkající se
výzdoby prostoru u radnice
• souhlasila s pořádáním automobilových závodů do vrchu seriálu závodů
,,Krušnohorský pohár,, a s tím i spojenou částečnou uzavírku MK II. tř. 4b ve dnech
27. – 28. 8. 2022, v době od 08:00 hod. do 18:00 hod
• uložila OHS podat žádost o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu KK
na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v karlovarském kraji
na pořízení sněžného skútru
• souhlasí se zařazením Základní školy Marie Curie Sklodowské a mateřské školy
Jáchymov, příspěvková organizace Jáchymov, Husova 992, IČO: 70981043 mezi
školy zabezpečující vzdělávání žáků cizinců, již pro tento školní rok 2021/2022, a to
na dobu neurčitou
10. zasedání rady města ze dne 12. května 2022:
• souhlasí s pořádáním sportovní akce 1. ročníku série běžeckých závodů v Krušnohoří
pod názvem Stříbrná stopa dne 21.5.2022, kterou pořádá Nadace St. Joachim, za
podmínek uvedených v souhlasu s pořádáním akce od společnosti Lesy Jáchymov
s. r.o. Celý závod i přípravy na něj se bude řídit aktuálním nařízení vlády, a bude
respektovat aktuální situaci. Zázemí závodu i celý jeho průběh bude splňovat veškeré
hygienické požadavky a po skončení závodu je pořadatel povinen zajistit úklid
případných odpadků a značení závodu
• souhlasí s vysazením stromu – lípa na pozemku ve vlastnictví města Jáchymov
v katastru města Jáchymov. Místo výsadby projednat s referentem OHS
• schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Jáchymov
a společností COLAS CZ a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO 261 77
05, na prodloužení termínu realizace prací „Rekonstrukce ulice Palackého, Jáchymov,
II. etapa, a to do 30.9.2022
• doporučuje ZM zvýšit příspěvek na provozování MHD ve prospěch společnosti
Služby Jáchymov, s r.o., na částku 60 tis. Kč/měsíčně
• doporučuje ZM schválit paušální příspěvek spol. Služby Jáchymov, s r.o., a to na
částku 760 tis. Kč/měsíčně na základě Smlouvy o zabezpečování veřejných potřeb
Zpracovala: Hynková
Hovory s občany se konají dne 15.6. 2022 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Jáchymov.
XXVI. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná 22.6.2022 od 15 hodin v zasedací
síni MěÚ Jáchymov.

co se u nás událo

Z města

JARO V JÁCHYMOVĚ
Čarodějnická stezka
Na konci dubna na Filipojakubskou noc jsme pro vás
připravili Čarodějnickou stezku. Stezka vedla kolem
„Klobouku“ přes Císařskou alej, zpět na hřiště na
Valech. Připravena byla tajenka v křížovce a spousta
úkolů po cestě. Úkoly hlídaly čarodějnice, jejich
pomocníci a skřehotánci. Poslední návštěvníci se
vydali na cestu v úplné tmě a jejich plnění úkolů
a setkání s živými čarodějnicemi bylo strašidelnější.
Všichni úkoly splnili, někteří se při luštění trochu
zapotili, ale opečený buřt v cíli a teplý čaj si dali
všichni.

Otevírání mlýnků
8. května se po dvou letech opět konalo v údolí za
Radium Palacem „Otevírání mlýnků“ se soutěží o
nejhezčí mlýnek. Do soutěže jich bylo přihlášeno pět,
jeden hezčí než druhý. Na lávce u potůčku pro
potěšení zahrála paní Eva na flašinet a také se přidali
návštěvníci se svým zpěvem. Na paloučku před
vstupem na mlýnky byla kapela 3P BAND, i zde se
ozýval zpěv kapely a návštěvníků. Pivko, limonádu,
klobásku, buřtíka a kávu zajistili místní hasiči. Bylo
to velice příjemné odpoledne, ze kterého nás tradičně
rychle poslal domů prudký déšť. Porotu tvořila
kapela a dle jejich vyjádření to byl velice těžký úkol.
A kdo zvítězil? No přeci všichni, co dorazili. Na
pátém místě se umístila Pája Lepičová, na čtvrtém
Karel Farkaš, třetí byl pan Jan Král, druhé místo
patřilo Jáchymovi Krulovi a vítězný mlýnek vytvořil
pan Vladimír Kříž.
Těšíme se na vaše mlýnky v příštím roce.

Z města

co se u nás událo

Jarní galakoncert
Jelikož se doba, co se COVID-19 týká, uklidnila, připravili jsme po dlouhé době také jarní
galakoncert. Vzhledem k restaurátorské trvající opravě Špitálního kostelíka se konal
v Expozici Knihovny latinské školy. Vystoupil zde soubor Musica Dolce Vita a opravdu
bylo co poslouchat. V prostorech knihovny to byl opravdu zážitek jak hudební, tak recitační.
Jenom opět škoda, že přišlo tak málo lidiček.
Nezapomeňte sledovat stránky a fb města, kde se dozvíte o pořádaných akcí.

co se u nás událo

Z města

SPORT
Nohejbalový turnaj
Dne 23. dubna 2022 uspořádal za Odborový svaz Jirka Kijovský turnaj v nohejbale
v tělocvičně TJ Jáchymov, za což jim děkujeme. Turnaje se zúčastnilo pět družstev a po
vyřazovacích bojích skončilo pořadí takto:
1.
2.
3.
4.
5.

místo – J. Kyjovský, M. Kunzt, R. Holý
místo – P. Kijovský, P. Hellmich, J. Krechňák, M. Jireš
místo – D. Joska, H. Tyč, F. Holý
místo – M. Fouček, Ml. Fouček, Kožíšek
místo – S. Korčok, M. Kubata, M. Kukučik

reklama

Placená inzerce

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA
VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU
Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (naproti radnici)
NABÍZÍME:
• brikety (SRN)
• uhlí mostecké, ledvické
• dřevo, pytlovaná paliva
• písek, štěrk
Skládání pásovým dopravníkem 3m
a 3,6m.

VYKUPUJEME:
• barevné kovy
• železný šrot
Výkupna Limnická Nejdek
(pod garážemi)

Kontakt tel.:
• 353 925 558
• 607 761 131
• 602 191 239

Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304. Tel.: 353 811 379.
Počet výtisků 350 ks. Měsíčník. Tisk a grafika: Turistické informační centrum Jáchymov.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Redakční rada: L. Kulhavá, M. Fučíková,
T. Barth, P. Javůrková, H. Kopecká. Názory redakce se vždy nemusí shodovat s názory
přispěvatelů. Za obsah příspěvků ručí autoři. Redakce děkuje všem přispěvatelům.
Uzávěrka příštího čísla je 15. 6. 2022.

Z města

knihovna

KNIHOVNA OTEVŘENA! PŘIJĎTE SI KNIHY VYBRAT OSOBNĚ
Městská knihovna je otevřena v obvyklé otevírací době při dodržení aktuálních nařízení
Vlády ČR (rozestupy, dezinfekce rukou).
Otevírací doba:
Pondělí

13.00 – 18.00 hod.

Úterý

10.00 – 12.00 hod.

Čtvrtek

13.00 – 18.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Návštěva v DPS 30. 6. 2022 od 11:00

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
Ve dnech 17. - 18. června 2022 bude Expozice pro veřejnost uzavřena z důvodu konání
akce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Latinská knihovna je otevřena od pondělí do neděle od 10:00 do 16:00 hodin.
Komentované prohlídky se konají vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 15:00 nebo dle
předchozí domluvy.

Kontakt: Tel.: 353 808 122, E-mail: knihovnals@gmail.com,
Web: www.latine-school.cz, Facebook: Expozice Knihovny Latinské školy,
Instagram: knihovna.jachymov
12. května proběhl v Expozici Jarní galakoncert
dámského tria MUSICA DOLCE VITA. Za zvuků
skladeb A. Vivaldiho, A. Mozarta, M. Ravela a mnohých
dalších, zazněly verše ze sbírky Milování v dešti
harfenistky Zbyňky Šolcové. Společně jsme přivítali jaro,
které konečně dorazilo i k nám, do Krušných hor.

muzeum

Z města

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
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.

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč.
Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 9-17 hodin
www.kvmuz.cz

VÝSTAVA: Cesty české vědy
do 10. 7. 2022
Výstava přibližuje příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly.
Návštěvníci do nich nahlédnou skrze dvanáct zastavení, jež ukrývají příběhy z dějin
geografie, botaniky, geologie, astronomie či genetiky. Témata, jimž se výstava věnuje, jsou
vybrána z dvanácti naučných stezek vytvořených pro mobilní zařízení v rámci projektu Živá
mapa na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Projekt „Živá mapa: topografie dějin
přírodních věd v českých zemích“ si klade za cíl výzkum a mapování pamětních míst,
hmotných i nehmotných dokladů souvisejících s dějinami přírodních a exaktních věd
v českých zemích od středověku po nejnovější dobu. Vývoj vědy, vzdělanosti
a přírodovědného poznání na území dnešní České republiky patří k významnému kulturnímu
a civilizačnímu dědictví jak v regionálních, tak mezinárodních souvislostech, a toto dědictví
nebylo dosud soustavně zpracováváno tak, jak by si zasluhovalo nebo jak je obvyklé
v jiných evropských regionech srovnatelně spjatých s vývojem novověké evropské vědy.

Z města

oznámení

Městský úřad Jáchymov upozorňuje vlastníky všech nemovitostí
v katastru Jáchymova na dodržování Zákona o obcích č. 128/2000
Sb., § 32, odst. 1, v platném znění, kde se uvádí: ,,Vlastník
nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu
a provedení čísel určuje obecní úřad.“
Popisné či evidenční číslo je nutné umístit do 31.08.2022,
jakékoliv dotazy a připomínky můžete konzultovat s kontrolním pracovníkem MěÚ
Jáchymov, Lubošem Kožušníkem, tel. 353 808 118 anebo osobně na Městském úřadě
v Jáchymově, I. patro, č. dv. 11, v úřední dny pondělí a středa.
Z města

hasiči

HASIČSKÝ SPORT a nejen ten
Na konci dubna se naši mladí hasiči zapojili do soutěžního klání, na které se v zimě pečlivě
připravovali. Jako první závody byl desátý ročník STIMAX. Jsou to závody pro děti od šesti
let až po dospělé, rozdělené do patřičných kategorii. První kolo se konalo v Ústí nad Labem,
bylo zde přes 350 závodníků. Začátek našich závodníků nebyl vůbec špatný. V mladší
kategorii chlapců jsme měli Václava Lebedu, který se umístil na 23. místě, v první dvacítce
se se svými osobáky umístily také dívky Jitka Kneiflová, Magdalena Peteříková, Zuzanka
Nguyen. Do první padesátky se probojovala také Eliška Ervová a svou nováčkovskou daň
ve starší kategorii si vybrala Johanka Mikulášková. Ve starší kategorii se na 17. místě
umístil Erich Krýsl a v mladších dorostenkách Pavla Peteříková obsadila krásné 7. místo.
Soutěž dorostu a mužů byla z důvodu prudkého deště zrušena. Druhé kolo Stimaxu se
konalo v Mariánských Lázních 14. května. Bylo to historicky první kolo v Karlovarském
kraji. Opět jsme si dali osobáčky, zabodovali v celkovém pořadí ve STIMAXU a dosáhli na
první místa v Karlovarském kraji. Vašík Lebeda se umístil na krásném třetím místě, Lucinka
Nguyen obsadila v mladších dívkách druhé místo. Jitka Kneiflová se umístila na místě
třetím, Pavla Peteříková obsadila první místo a čtvrté bodovací místo ve STIMAXU, Erich
Krýsl se umístil na druhém místě v kraji a na sedmém místě ve STIMAXU, Michael Gabriel
Pongo se umístil za starší žáky na místě třetím. Tomáš Mrhálek se umístil v kraji na prvním
místě a do STIMAXU si zapsal dvě pátá místa. Eliška Ervová a Zuzanka Nguyen se umístily
v první dvacítce. Majdalenka Peteříková z důvodu zranění nenastoupila. 21. května nás čeká
okresní kolo hry Plamen o postup do kraje a v červnu třetí kolo STIMAXU, kde by měli být
známí již postupující závodníci z dětské kategorie na MČR v běhu na
60 m s překážkami.
Dospěláci také nezaháleli, opravili nám PS 12, kterou potřebujeme pro požární útok,
absolvovali školení strojníků na HZS Karlovy Vary. Pomáhali na mlýnkách, čarodějnicích
a v pátek 13. května se zúčastnili s technikou před Základní školou na branném dni, kde
dětem představili např. techniku, dýchací přístroje a zásahové oblečení, do kterého se mohly
děti také obléknout.

hasiči

Z města

K 15. květnu jednotka vyjížděla třikrát. Dvakrát k spadlému stromu a jednou k požáru trávy.
Nezapomínejte, že vypalovat se nesmí a pálení je potřeba nahlásit na patřičném formuláři.
Anna Plačková,
starosta SDH Jáchymov

Z města

školní noviny

MALOVÁNÍ PORCELÁNU VE ŠKOLCE
Aktivitu pro děti jsme připravili s odborníkem. Přinesl nám ukázat krásné glazované
výrobky a seznámil děti se způsobem nanášení barev štětcem. Děti si vybraly hrneček, jako
předmět denní potřeby, který po vypálení glazury mohou skutečně používat. Práce děti
velmi bavila. Nechaly se inspirovat kreativními návrhy odborníka. Ve třídě panovala
příjemná a přátelská atmosféra.
Za MŠ Michaela Moravcová

NO BACKPACK DAY – DEN BEZ
ŠKOLNÍCH BATOHŮ
Ve středu 11.5 jsme zrealizovali nápad jedné z našich
pandamentaček.
Na schůzi Pandamentu jsme odhlasovali konání této
akce. Vytvořili plakátky a umístili do každé třídy jeden.
Velký plakát jsme umístili na naši nástěnku s inspirací,
co si vzít místo školního batohu. Tato akce se u nás ve
škole konala poprvé a jistě ne naposled. V den akce
přišlo s „náhradou“ batohu hodně žáků, včetně našich
učitelů. Byla zábava sledovat, v čem si kdo své učebnice
přinesl. Mohli jsme vidět různé vozíky, pneumatiku,
kočárky, krabice, pouzdra, chladící tašky, hrnce,
kyblíky, odpadkové koše a mnoho dalšího. Děkujeme
všem, kteří se zapojili a těšíme se na další akci.

školní noviny

Z města

Projektový den na téma „PREVENCE A BEZPEČNOST“
Dne 13. května se na naší škole konal projektový den, který nesl název „Prevence
a bezpečnost“.
Ve spolupráci s pedagogy a jáchymovskými složkami IZS bylo vytvořeno pět stanovišť,
kterými žáci procházeli. Žáci byli rozděleni do pěti smíšených skupin žáků prvního
i druhého stupně.
Na prvním stanovišti se žáci dozvěděli mnoho informací o sebeobraně. Na druhém stanovišti
pod vedením hasičů a policistů si mohli vyzkoušet hasičskou i policejní výzbroj, stříkání
z hadice, prohlédnout si služební auta a v neposlední řadě se projet na policejní čtyřkolce.
Na třetím stanovišti pod dohledem Nikoly Vojtkové byly k vyzkoušení brýle, které
simulovaly opilost a požití návykových látek. Domeček rizik, na kterém jsme si názorně
ukázali, s jakými riziky se v domácnosti můžeme potýkat. Hned vedle se od Jitky Gigalové
dozvěděli, jak postupovat při první pomoci. Čtvrté stanoviště, kterým prováděl Michal
Havlíček, bylo zaměřeno na alkohol a drogy. A na posledním, pátém, v učebně IKT
s Martinem Kokym probírali nebezpečí na internetu. Nadšení z projektového dne šlo jak od
žáků, tak i pedagogů.

Vojtková Nikola

Z města

skauti

LEZECKÁ STĚNA
V neděli 22. května jsme se s oddílem vypravili na lezeckou stěnu. Po cestě jsme poznávali
hojně rozkvetlé květiny a kochali se krásnými výhledy od Šlikovky. Po chvíli odpočinku
a svačině jsme z Nového Města sestoupali o pár metrů níže na Mariánskou k Penzionu XL.
Lezecká stěna, a to jsme tam již několikrát byli, nás překvapila svou výškou. Děti se přezuly
do čistých bot, za pomoci instruktorů si oblékly lezecké úvazky a postupně začaly šplhat
vzhůru. Nejprve si každý vyzkoušel lezení na lehčí cestě s mnoha možnými chyty, pak se
mohl přesunout na cesty obtížnější s menší hustotou chytů a nebo také na cestu s převisem.
U některých dětí se zespodu zdálo, že jim lezení nečiní téměř žádné obtíže a než jsem se
otočila, už sahaly na střechu penzionu. U všech dětí bych chtěla především vyzdvihnout
jejich zapálení, kdy se opakovaně pokoušely o zdolání stěny a každým pokusem se
dostávaly výš a výš. Jako poslední zdolal stěnu i náš oddílový vedoucí. Chtěla bych
poděkovat majitelům penzionu a zároveň instruktorům za velmi milé přijetí, zajištění celé
aktivity a povzbuzování lezců. Bylo to fajn! Zpět do Jáchymova jsme šli přes louky nad
Mariánskou směrem k vrcholu jáchymovské sjezdovky. Cestou jsme se rozhlédli z posedu
a zahráli si několik pohybových her. Po společné fotografii na vrcholu sjezdovky jsme se,
a někteří to vzali doslova, skutáleli dolů do města, kde většina z nás neprošla bez povšimnutí
kolem cukrárny s výbornou zmrzlinou. Těšíme se na další společné zážitky!
Informace o naší činnosti naleznete na facebook.com/arnikajachymov, fotografie z akcí
pak na střediskové fotogalerii arnikajachymov.rajce.net
Ivana Barthová, vedoucí oddílu

památné stromy

Okénko nejen pro děti

PAMÁTNÉ STROMY KARLOVARSKA
V tomto Zpravodaji vám nabízíme návštěvu jenišovských památných stromů. Jedná se o tři
duby – Majvalův, u Vorlů a Jenišovský. Největší obvod má rozložitý dub Majvalův, který
se nachází ve východní části obce. Za obecním úřadem na dětském hřišti najdeme nejvyšší,
skoro 30m dub, který má hustou korunu. Třetí dub roste nedaleko – v oploceném areálu před
montovanou halou.
Všechny stromy stojí určitě za pěkný výlet, zakončený v oddechovém parku Oáza.

Z města

UNESCO

UNESCO SEZNÁMENÍ
UNESCO a ČR
Kynžvartská daguerrotypie
Vynález daguerrotypie je obecně považován za zrod fotografie. Kynžvartská
daguerrotypie zapsaná na seznam UNESCO „Paměť světa“ je v tomto ohledu
naprostou raritou. Jedná se o jednu z nejvzácnějších fotografií na světě, která
zobrazuje zátiší s motivem uměleckého ateliéru.
Jde o dílo samotného vynálezce Louis Jacques Mandé Daguerra věnovanou knížeti
Metternichovi, který si na zadní stranu ručně napsal poznámku o významnosti tohoto daru.
Na výzkumu této metody pracoval vynálezce dlouhých 23 let. K vytvoření daguerrotypie
využíval kovovou desku s tenkou vrstvou stříbra za použití chemických látek. Fotograf
desku exponoval v přístroji camera obscura, což je předchůdce fotoaparátu. Dalším krokem
potom bylo zviditelnění obrazu a jeho ustálení.
Zámek Kynžvart, kde je pro daguerrotypii připravována nová expozice, stojí za návštěvu i
pro svou rozsáhlou kolekci památek a předmětů z celého světa od slavných přátel knížete
Metternicha, kam patří třeba egyptologická sbírka s mumiemi, kabinet kuriozit nebo výstava
zbraní a grafik.
Použitý tex ze stránek: Karlovarský kraj | ŽivyKraj.cz (zivykraj.cz)

Otázky a odpovědi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Co znamená zkratka UNESCO?
Kdy a kde byla podepsána Ústava o UNESCO?
Bylo Československo zakládajícím členem?
V jakém roce bylo na seznam UNESCO zapsáno historické centrum Prahy?
Kolik kritérií musí splňovat památka zapsaná na seznam UNESCO?
Kolik jich splnil Hornický region Erzgebierge/Krušnohoří?
Kdy byl Hornický region zapsán a je jeho součástí i Jáchymov?

Pokud máte chuť potrápi své hlavičky, zkuste odpovědět na otázky.
Všechny odpovědi najdete v našem Zpravodaji. Na první tři, co odpoví
správně a přinesou nám řešení do Informačního centra, čeká malá
odměna.

UNESCO

Z města

UNESCO Krušné hory
Hornický region Erzebirge/Krušnohoří a jeho výjimečná světová hodnota
Součásti Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se skládá z 22 součástí (komponent), které jako
celek názorně dokumentují proces utváření tohoto území během 800 let trvající hornické
činnosti. Sedmnáct z těchto součástí je na saské straně a pět na české straně pohoří. Každou
z těchto 22 součástí lze přitom přiřadit k jedné z pěti krajinných oblastí těžby rud, které
dodnes charakterizují vzhled krušnohorského hornického regionu. Jde o:
•
•
•
•
•

hornické krajiny těžby stříbra od 12. do 20. století,
hornické krajiny těžby cínu od 14. do 20. století,
hornické krajiny těžby kobaltu od 16. do 18. století,
hornické krajiny těžby železa od 14. do 19. století,
hornické krajiny těžby uranu od 19. do konce 20. století.

•

Výjimečnou světovou hodnotu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří lze posuzovat
pouze v kombinaci všech 22 součástí této památky světového kulturního dědictví.
Součásti (komponenty) světového dědictví zahrnují zpravidla větší krajinné celky (hornické
krajiny), které spojují určité kulturní, funkční, sociální a administrativní vazby. Jednotlivé
hornické krajiny poskytují komplexní přehled o těžbě a zpracování nejdůležitějších rudních
surovin a dokládají použití různých technologií v různých těžebních obdobích až do
uzavření dolů kolem roku 1990. Společně tyto součásti svědčí o všech významných
milnících v dějinách přeshraničního hornického regionu a o dynamice jeho vývoje.
Každá hornická krajina obsahuje navíc významné, s hornictvím spojené, památky
a charakteristické krajinné prvky, jako jsou doly, místa úpravy a zpracování rud,
vodohospodářské systémy, pásma odvalů a pinek nebo horní města. Ty přispívají
k pochopení hornické krajiny a jsou ústředními „zprostředkovateli“ výjimečné světové
hodnoty.
Použitý text z brožury Památka světového dědictví UNESCO Hornický region
Erzgebierge/Krušnohoří. S laskavým svolením pana Michala Urbana.
Za IKC Jáchymov Petra Javůrková

Z města

kultura

POZVÁNKA
Milí příznivci Šlikovky!
Věřím, že vaše představa blížícího se léta je spojena i s konáním tradičního hudebního
festivalu Šlikovka. Letos se sejdeme 16. července v
17.00 hodin.
Těm méně znalým připomínám, že se festival koná v areálu bývalého hradu Freudenstein.
Přívlastkem „bývalého“ naznačuji, že nás „hradních“ v historickém objektu moc nezbylo.
Zůstaly jsme zde jen my, dvě věže, moje sestra Prachárna a já, Šlikovka. Jako vždy jsme se
domluvily, že se bude hrát, zpívat a tančit u mě, protože mám lepší podmínky. Když jsem
zvala letošní hudební hosty, snažila jsem se myslet na každého z vás. Přála bych si, abyste
si v programu našli to své, s čím budete souznít nebo abyste zde objevili něco nového,
případně aby vás to zvedlo z lavic a roztančilo.
Na festivalovém plakátu Šlikovka 2022, který jako vždy vytvořil Vojta Pinc, si nelze
nevšimnout mohutné vlny, na jejímž vrcholu pluji já Šlikovka, osvětlená blesky. Má to svůj
důvod. Známá kapela Pororoca odvodila totiž svůj název od mohutné přívalové vlny, která
se z moře šíří proti toku řeky Amazonky. Metalový nářez této skupiny zvedne vlnu a na ní
se všichni svezeme do klidnějších vod s tajemnými meandry, kterými vás bude provázet
akustický blues-folkový kvintet Jakuba Kořínka s charismatickým kytaristou Janem
Lichtenbergem. Vodní živel cestou naráží na různé překážky tak, jako údery paliček
a rukou na bubny a perkuse hudebního souboru Drum band při ZUŠ Ostrov. A pak se
koryto řeky rozšíří a my se octneme v prosluněné krajině Jižní Ameriky, kde si vlnka
s vlnkou hraje. To, že to odtud není vzdušnou čarou daleko na Jamajku, nám dokáže úspěšná
a stále oblíbená skupina Švihadlo, která nás na vlně pohoupe v rytmu reggae. Změnou
klimatu se však vody znovu rozbouří. Blesky spuštěné špičkovou kultovní kapelou
The.Switch a jejich crossover rockem připomenou, že život není vždy jen peříčko. Na
tombolu jsem také nezapomněla, tak přijďte včas.

Máme se na co těšit a já jenom doufám, že se nebudeme v sobotu 16.7. topit v dešti, ale
spíše se koupat ve vlastním potu. Na shledanou na Šlikovce!
Vaše Šlikovka

otevírání mlýnků

Kultura
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knihovna

INZERCE ve Zpravodaji města
Inzerci zašlete na email ic-jachymov@volny.cz s vašimi fakturačními údaji (jméno
a příjmení, název PO, sídlo, IČ, adresa a v jakém formátu si přejete inzerovat).
1/4 stránky 200,- Kč + 21% DPH, 3/4 stránky 600,- Kč + 21% DPH,
1/2 stránky 400,- Kč + 21% DPH, 1/1 stránky 800,- Kč + 21% DPH,
barevná inzerce + 50%

Máte zájem vydat článek?
Článek by neměl přesahovat 1 stranu A4, velikost písma 14.
Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.
Pokud k článku máte své fotografie, nevkládejte je do článku, pošlete je v příloze zvlášť
v co nejlepší možné kvalitě.
Článek by měl být opatřen jménem autora.
Článek pošlete na e-mail: ic-jachymov@volny.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. v měsíci. Články došlé po uzávěrce nebudou
zveřejněny!

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

vítání občánků

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milé maminky,
na 17. červen 2022 jsme naplánovali „Vítání občánků“. Pokud tedy máte doma malého
„drobečka“ a chcete se akce zúčastnit, dejte nám o sobě vědět. Formulář k přihlášení najdete
na webu města, anebo si jej můžete vyzvednout v Informačním centru. Formulář prosím
odevzdejte v Infocentru Jáchymov nejpozději do 13. června 2022.
Děkujeme a těšíme se na vás.

vzpomínka

Matrika

VZPOMÍNKA
17. června 2021 by se dožil 91 let

Mgr. Oldřich Ježek,
učitel a dlouholetý kronikář města.
Tatínku, moc nám chybíš.
Stále vzpomínáme.
Milena s dcerami a celou rodinou

VZPOMÍNKA
2. 6. 2022 je to právě rok, co nás nečekaně,
náhle a navždy opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček a výborný
kamarád, hasič

Pan Emil Plaček
Moc nám chybíš.
Vzpomínáme, stále zůstaneš
v našich srdcích.
Anička s dětmi a jejich rodinami

OBRÁZKY JÁCHYMOVA
Z pera kronikáře Oldřicha Ježka, který obrázkem oživoval své zápisy v kronice města.

