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• co se u nás událo
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MěÚ

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jak jsem již uvedl během jednání Zastupitelstva města Jáchymov, bude od 1.6.2022 nově
otevřena zubní ordinace ve zdravotním středisku.
Tomuto aktu předcházela celá řada jednání. S paní MUDr. Liudmylou Palchyk jsem
v kontaktu již od prosince 2020, kdy jsme v hrubých obrysech domluvili rámec další
spolupráce. Na základě této dohody proběhla celá řada jednání na Karlovarském kraji či
Krajské hygieně. Poté byla vypracována celá řada povolení, finalizována uzavřením smluv
s největšími zdravotními pojišťovnami.
V samotném objektu proběhly potřebné stavební úpravy, byl instalován nový nábytek a ve
dnech 9. – 11.5.2022 proběhne závěrečná montáž zubního křesla, rentgenu a všeho dalšího
nejmodernějšího vybavení. Zároveň s předáním proběhne i proškolení personálu. V této
souvislosti mne včera paní doktorka požádala o zveřejnění inzerátu: „Hledám zdravotní
sestru s praxí v zubní ordinaci“. V případě zájmu volejte pí Hynkovou, tel.č. 353808126.
Finanční prostředky vynaložené na tuto ordinaci dosáhnou téměř 3 mil. Kč, dotace KK,
v případě schválení, bude činit 600 tis. Kč.
Na stránkách města je ke stažení formulář, kde se můžete předem zaregistrovat. Tento
seznam bude paní doktorce předán a následně budete vyzváni na prvotní vyšetření.
Jsem rád, že vám můžu i v dnešní, ne zrovna lehké době, přinést tuto pozitivní zprávu
a trochu radosti.
S pozdravem
Ing. Bronislav Grulich

OTÁZKY K MÍSTNÍMU REFERENDU – SKYWALK KLÍNOVEC
Vážení spoluobčané,
reagujeme na Vaše četné dotazy k výstavbě Skywalku a k místnímu referendu o pronájmu
pozemku pod stavbou Skywalk Klínovec.
Můžete nás oslovit s dotazy k tomuto tématu na našem FB profilu: Jáchymov – oficiální
stránky města, nejpozději do 15. 5. 2022, a my Vám po tomto datu konkrétně a jednotlivě
odpovíme. Otázky by měly být vždy podepsané, na anonymy nebudeme brát zřetel.
Věříme, že se nám podaří společně dojít k nejlepšímu možnému výsledku pro naše město.

Starosta města Ing. Bronislav Grulich a místostarosta František Holý

rada města

MěÚ

7. zasedání rady města ze dne 31. března 2022:
• schválila nabídku firmy Streetline s.r.o., se sídlem: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy
Vary, IČO: 291 04 823 ve výši 244.025,00 Kč bez DPH na stavební úpravy výměny
10 kusů oken
• schválila cenovou nabídku na administraci veřejné zakázky, Revitalizace rybníka na
Mariánské společnosti PFI s.r.o. se sídlem Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8,
provozovna: Jana Bubna 558, 293 06 Kosmonosy, IČO: 27208389 ve výši 22.990,Kč včetně DPH
• schválila cenovou nabídku firmy Opravy poklopů s.r.o. se sídlem U Elektrárny č.p.
474, 33301 Stod, IČO: 07154976, DIČ: CZ07154976 na opravu 11 ks. kanálových
vpustí v Jáchymově za cenu 162.771,- Kč včetně DPH
• doporučila ZM schválit aktualizaci Plánu rozvoje města Jáchymov na období 2020 až
2024
• ukládá OHS učinit kroky k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci osvětlení
v lokalitách tř. Dukelských hrdinů, Husova, 5. května, Žižkova, Palackého
8. zasedání rady města ze dne 14. dubna 2022:
• schválila finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro Linku bezpečí, z. s. se sídlem
Ústavní 95, 181 00 Praha 8, IČO: 61383198, zastoupenou ředitelkou Soňou
Petráškovou, na zabezpečení bezplatné telefonní služby Linky bezpečí pro děti
a mládež z města Jáchymov, a to formou finančního daru
• schválila cenovou nabídku na zhotovitele stavby „Jáchymov, ul. K Lanovce –
zpomalovací prahy“, společnosti Streetline s.r.o, IČ 291 04 823, se sídlem Chodovská
395/8, 360 06 Karlovy Vary, ve výši 417.094,75 Kč bez DPH
• souhlasí se změnou užívání nebytového prostoru v čp. 1049/206 v ul. K Lanovce
v Jáchymově, a to z původní garáže na atelier
• schválila cenovou nabídku p. Radka Pechmana, Třešnová 520, 332 09 Štěnovice,
IČO: 42830117 na přípravu dokumentace v rozsahu Výzvy č. NPO1/2022,
Komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení, ve výši 113.000,- Kč bez DPH
zpracovala: Hynková
oznámení

MěÚ

POPLATEK ZA PSA
Upozorňujeme držitele psů, kteří si nesplnili svoji poplatkovou povinnost za úhradu
poplatku za psa, která byla do 31. 3. 2022, aby tak učinili nejpozději do 31. 5. 2022.
V případě, že nebude tento poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, může být dlužnímu
poplatníkovi navýšen na trojnásobek.
Úsek poplatků MěÚ Jáchymov

MěÚ

oznámení

DOVOLENÁ
MUDr. Erika Handrychová
Ve dnech 2.5. – 6.5. 2022 a 20.5.2022 bude naše ordinace z důvodu čerpání řádné dovolené
mimo provoz. Zajistěte si prosím včas dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

MěÚ

oznámení

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE PRO NAŠI
SPOLEČNOST PRIORITOU
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly
se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů,
které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní
prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše město
Jáchymov vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků
totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše město přispělo
k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného
společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické
energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos našeho města k ochraně přírody
v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme
uspořili 58,14 MWh elektřiny, 5 402,75 litrů ropy, 436,20 m3 vody a 6,93 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 37,33 tun, a produkci SO2
ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 605,81 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků,
které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté spotřebě elektřiny rodiny
žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové
množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme
všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv.
LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých
elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů,
jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
Luboš Kožušník

oznámení

MěÚ

Z města

co se u nás událo

VELIKONOCE V JÁCHYMOVĚ
Řezbářské sympozium
Letošní Velikonoce vycházely na duben, a tak jsme spolu s velikonoční výstavou
a farmářskými trhy uspořádali první Řezbářské sympozium v Jáchymově. Jednalo se o první
týden v dubnu a pevně jsme věřili, že nám aprílové počasí bude alespoň trochu nakloněno.
A bylo, úplně aprílově, od sněhu, deště až po sluníčko a zase zpět. Odradit jsme se nedali.
Navštívilo nás také v tomto počasí spousta trhovců s nabídkou zajímavých věcí a každý
si určitě přišel na své. Uvnitř v budově radnice jste mohli malovat kraslice, vyrábět zajímavé
kreativní výrobky s velikonoční tématikou, koupit si perníčky a k tomu všemu hrála stylové
písničky paní Eva na flašinet. Ani venku jsme nezůstali bez doprovodu, začali jsme
programem pro děti a pokračovali kapelami z našeho okolí. Veliká škoda byla, že před
devatenáctou hodinou se prohnala smršť a všechny návštěvníky zahnala domů. Výtečná
kapela Zavěšený kafe, již poté měla velice malé obecenstvo, ale hráli i přesto suprově. No
a co Řezbářské sympozium? Potřebovali jsme medvědy na Medvědí stezku, kterou chceme
našim návštěvníkům zachovat. Tak po domluvě s paní starostkou v Perninku jsme dostali
kontakt na pana Dorazína a pustili se do řezbařiny také u nás. Každé město má své, my
máme medvědy. Řezbáři byli úžasní, a i v tomto počasí nám vytvořili krásné lavičky a
medvědy, které postupně umístíme na medvědí stezku. Návštěvníci zde mohli zhlédnout
opravdu mistry svého oboru - členy ECHO CARVING CZECH TEAMU.
Těšíme se na další akce spolu s vámi
za IKC Anna Plačková

co se u nás událo

Z města

Poděkování
Děkuji
tímto
nejen
organizátorům
Sochařského sympozia, že umožnili čtveřici
ukrajinských žen podělit se o své kulinářské
umění, ale děkuji i vám všem, kteří jste
ochutnali a přispěli.
Děvčata byla vaší vstřícností velmi nadšena.
Jaroslava Piherová

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 28.5. 2022 od 11:00

NOC S ANDERSENEM
1. dubna děti po celém světě spaly v knihovnách... jen jáchymovské děti měly privilegium
trávit tuto noc ve dvou knihovnách současně. Hry, soutěže i přespání proběhly tradičně
v Městské knihovně Jáchymov. Pak však děti čekala výprava do tajemného podzemí
Knihovny latinské školy, kde pátraly po zlatu a bájném jednorožci a získaly indicie k sepsání
vlastních povídek, které jsme potom společně četli Bílé paní. Vrcholem večera pak byla
virtuální realita. Někteří byli dobrodružnou nocí natolik zmoženi, že je neprobudila ani
siréna...

knihovna

Z města

Vítězná povídka Kat a knihovna:
V knihovně bylo zlato. Kat se ho pokusil ukrást. Jel na jednorožci do knihovny, ale jak tam
dorazil, tak tam čekaly stráže a chtěly ho zajmout. Ale on to čekal a obešel si to zezadu. Kat
pronikl dovnitř a vzal to zlato a chtěl utéct do středověku, ale na hranicích čekali policajti
a sebrali mu to zlato a jeli do knihovny.
Autoři: Hráč roku, Dominik, Martin
Více fotografií a video na Facebooku: Městská knihovna Jáchymov

KNIHOVNÍČCI
Další setkání Knihovníčků proběhne 11.5. od 10:00 v Městské knihovně Jáchymov. Čtení,
hraní a tvoření pro děti od 0 do 3 let. Těšíme se na vás.

EXPOZICE KNIHOVNY LATINSKÉ ŠKOLY
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

Z města

hasiči

DUBEN U HASIČŮ
V měsíci dubnu jsme se zaměřili hlavně na mládež, která se začala po fyzické zimní přípravě
připravovat na okresní kolo hry Plamen. Zároveň se připravujeme na nominaci na MČR
v běhu na 60 m s překážkami.
První nominační závody nás čekaly 24.4. v Ústí nad Labem. O velikonočních prázdninách
naše SDH ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů Karlovarského kraje uspořádalo pro
starší děti RESCUE CAMP, který slouží pro přípravu členů do jednotek SDH. Zúčastnilo
se 26 mládežníků ve věku 13 – 18 let a velice si to užili. Na letošním Campu si zopakovali
hašení přenosnými přístroji, záchranu na tekoucí vodě, slaňování nad volnou hloubkou,
traverz z bodu A do bodu B. Nesměla chybět první pomoc, kterou nám letos předvedl tým
SAR – RESCUE Karlovarský kraj. Zajímavá byla opět pořadová příprava, ve které se
mládežníci učili rojnici při vyhledávání. Domů odjížděli natěšeni na podzimní kurz, který
se koná v říjnu.
Členové jednotky a SDH pomáhali městu při organizaci řezbářského sympozia a sloužili na
KACPU. Také v Jáchymově po domluvě s městem jednotka pomáhala se zajištěním
základních potřeb pro ukrajinskou rodinu.
K termínu uzávěrky Zpravodaje v dubnu jednotka vyjížděla 2x - jednou na otevření bytu
a jednou k pálení trávy a dřeva.
K pálení připomínám, nezapomeňte nahlásit pálení na předepsaný formulář.
https://paleni.izscr.cz/paleni.
Anna Plačková,
starosta SDH Jáchymov

hasiči

Z města

kultura

Z města

POZVÁNKA
Přivítejte s námi jaro v Expozici Knihovny
Latinské školy. Dne 12. května od 18. hodin
zde proběhne Jarní pásmo MUSICA DOLCE
VITA. Těšit se můžete na hudbu i poezii v
krásném prostředí naší knihovny. Vstupenky
lze zakoupit v předprodeji v Informačním
centru Jáchymov od 1. května. Nenechte si
ujít tento poetický zážitek.
Vstupné 70,-

Z města

školní noviny

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ
V rámci rozvojových aktivit pro MŠ vyhlášené MŠMT se ve dnech 7. a 8.3.2022 u nás
uskutečnil Projektový den ve výuce. Tématem bylo polytechnické vzdělávání manipulační
činnosti, jednoduché úkony s předměty, pomůckami a nástroji. Pozvali jsme proto
odborníka z praxe – paní Dianu Rjaškovou, která vede kurzy práce s keramickou hlínou pro
děti i dospělé v Ostrově. Zvolili jsme téma Velikonoc. Starší děti ze třídy Kytiček vyráběly
velikonoční vajíčko a mladší ze třídy Sluníček a Berušek velikonočního zajíčka. Děti tvořily
s obrovskou chutí a zájmem. Hotová vajíčka a zajíčci předčili naše očekávání. Výrobky teď
čeká dvojí vypálení a pak se nám vrátí v plné parádě. Paní Dianě Rjaškové děkujeme za
spolupráci a těšíme se na další setkání.
Za MŠ Evženie Vlčková

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. 5. 2022.

skauti

Z města

VÍTÁNÍ JARA
V sobotu 16.4. jsme se vypravili na naši tradiční jarní výpravu do nížin, k Ohři. Do Ostrova
jsme dojeli autobusem, naše kroky pokračovaly po žluté turistické značce ke zřícenině
barokního loveckému zámečku u Mořičova. Odtud jsme po lesních cestách a mezi poli
zamířili směrem k Velichovu. Ač to ze současných členů našeho střediska pamatuje jen
málokdo, ve Velichově jsme v roce 1990 měli náš první skautský tábor. Cestou jsme našli
několik keší, užívali si hřejivých paprsků slunce v probouzející se přírodě, poznávali nové
rostlinky, voněli k fialkám. Oheň jsme rozdělali (letos netradičně) pomocí křesadla na
našem tradičním místě s ohništěm v blízkosti malého potůčku. Příroda voněla jarem,
všudypřítomné hlohy kvetly a teplé sluneční paprsky umožňovaly odložit bundu. Po obědě
jsme důkladně uhasili oheň a vyrazili na vlak do Vojkovic podél Ohře. Cestou jsme si
nařezali i vrbové proutky na pomlázky. Čekání na vlak jsme si zkrátili atrakcemi na dětském
hřišti a pletením pomlázek. Byla to krásná, sluncem zalitá, jarní akce jak má být!

Naše oddílové schůzky probíhají každý čtvrtek 17:00 – 18:30 v klubovně v budově
mateřské školy. S odcházející zimou přibývá světla na schůzce a dílků na teploměru, a tak
budeme trávit více a více času hrami a aktivitami venku.
Informace o naší činnosti naleznete na facebook.com/arnikajachymov, fotografie z akcí
pak na střediskové fotogalerii arnikajachymov.rajce.net
Tomáš Barth, vedoucí střediska

Z města

skauti

SKAUTSKÝ DEN NA BERNARDU
Na svátek sv. Jiří, patrona všech skautů, v neděli 24.4., jsme se zúčastnili Skautského dne
na statku Bernard v Královském Poříčí u Sokolova.
Pro všechny návštěvníky, nejen z řad skautů, tu byly připraveny úkoly ze skautské praxe a
dovedností (šifry, práce s mapou, topografické značky, výroba turbánků, malování na
šátky). Hlavním bodem byla návštěva interaktivní skautské výstavu na půdě statku. Cílem
výstavy je přiblížit běžnou skautskou činnost široké veřejnosti. Nadchla nás svou hravostí a
možností si vše doopravdy vyzkoušet: sbírali jsme plastové odpadky z kanoe na neklidné
hladině pomocí pádel, postavili si oheň, zavázali základní uzly, odvysílali zprávu
v morseovce, postavili vázanou stavbu, nahlédli jsme do pravého podsadového stanu a
prošli se potemnělým lesem kolem táborové latrýny. V krajině osvětlené táborovým ohněm
a hvězdnou oblohou nad hlavou jsme mezi stromky zahlédli několik párů očí schovaných
zvířátek. Slovy kurátora výstavy: „Skauti dokázali do podkroví statku dostat nejen
neklidnou hladinu řeky, ale i noční les s táborovým ohněm.“
Oficiální část programu uzavíral vzhledem k počasí netradiční nástup s malým překvapením
na závěr – krátkým divadelním vystoupením na motivy legendy o sv. Jiří, ve kterém si
zahrály samy děti. Vtipné divadlo se moc povedlo. I přes nepřízeň počasí jsme si celou akci
moc užili!
Výstava bude otevřena minimálně do konce roku 2022, více informací na
vystava.skauting.cz
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UNESCO SEZNÁMENÍ
UNESCO a ČR
HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY – Pražský hrad, Hradčany se Strahovským
klášterem a Loretou, Malá strana a pražské zahrady, Staré Město a Josefov, Nové
Město a Vyšehrad
Poloha: hlavní město ČR, je samostatným krajem
Hlavní přínos: jedinečně dochované historické jádro mapující několik staletí architektury –
zapsáno do Seznamu UNESCO 1992
Historie:
- od svého počátku historickým, politickým, hospodářským a kulturním centrem
- pravěké osídlení již před 3000 př. k. v mladší době kamenné
- na počátku naše letopočtu keltské osídlení – oppidum Závist na Zbraslavi
- zhruba po polovině 9. st.přenesl kníže Bořivoj své sídlo z Levého Hradce na
opevněné návrší nad Vltavou – zde si začal vytvářet politické a kultruní centrum
celých Čech – Pražský hrad
- vedle něho vznikalo na pravém břehu řeky druhé opevněné hradiště Vyšehrad
- 1. městem na území Prahy bylo Staré Město pražské založené 1232 - 4
- na levém břehu nechal Přemysl Otakar II. založit 1257 Menší Město pražské
s centrem na dnešním Malostranském náměstí
- v pořadí 3. pražským městem byly Hradčany založeny 1320 J. Lucemburským,
povýšeny na královské město byly až v 16. st.
- s nástupem Karla IV. započala nebývalá stavební činnost, stavební vývoj Prahy se
nezastavil ani v období renesance, právě naopak, vedle staveb podporovaných
králem (Letohrádek královny Anny, královská zahrada, Hvězda) se hojně stavěla
šlechtická a měšťanská sídla
- Praze se nevyhnuly ani zhoubné požáry, v r. 1541 mu padla za oběť většina Malé
Strany a část Hradčan, poničen byl i Pražský hrad
- nebývalého kulturního a politického rozmachu zažilo hlavní město království za
panování Rudolfa II., který přenesl r. 1583 své sídlo z Vídně do Prahy
- s přicházejícím barokem Praha opět kulturně a stavebně vzkvétá, působí zde slavní
umělci J. B. Santiny-Aichl, J. B.Mathey, J. B. Fischer z Erlachu, K. Dienzenhofer a
mnozí další, vznikají tak skvostná díla jako Černínský palác, Toskánský palác,
Calm-Gallasův palác, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
- klasicismus přinesl do Prahy nové prvky, stavějí se první nábřeží a čtvrtě, zakládají
se parky
- v r. 1784 se nařízením Josefa II. spojují 4 pražská města v jeden celek s jednotnou
správou a magistrátem
- do vzhledu Prahy výrazně zasáhla asanace starého židovského města (Josefov) na
sklonku 19. a 20. st.
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UNESCO

UNESCO Krušné hory
Hornický region Erzebirge/Krušnohoří a jeho výjimečná světová hodnota
V roce 2019 byl Hornický region Erzebirge/Krušnohoří zapsán na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako společné dědictví České republiky
a Spolkové republiky Německo. Toto ocenění svědčí nejen o výsledcích práce mnoha
generací horníků v minulosti a o mimořádném celosvětovém významu krušnohorského
hornictví od renesance po moderní dobu, ale také o po mnoho desetiletí trvajícím úsilí
obyvatel krušnohorského regionu v České republice i Svobodném státu Sasko o zachování
tohoto jedinečného historického odkazu.
Rozhodujícím faktorem pro rozvoj Krušných hor bylo jejich mimořádné nerostné bohatství.
Od 12. do 20. století bylo hornictví dominantním hospodářským oborem a mělo zásadní vliv
na vytvoření dnešní kulturní krajiny Krušných hor. Těžilo se zde stříbro, cín, kobalt a uran.
Rudy se zde zpracovávaly a tím bylo vytvořeno podhoubí pro vynikající vědecké úspěchy,
inovativní a průkopnické činnosti v hutním průmyslu a k vytvoření systému vzdělávání
a báňské zprávy, které významně ovlivnily vývoj v jiných hornických regionech po celém
světě.
Rozhodující pro zápis jakékoli památky či lokality mezi prestižní památky světového
dědictví je prohlášení o jeho výjimečné světové hodnotě, které zdůvodňuje výjimečnost této
lokality v mezinárodním srovnání. Je třeba prokázat, že lokalita navrhovaná na zápis splňuje
alespoň jedno ze šesti kritérií definovaných v Prováděcí směrnici. Výbor pro světové
dědictví 6. července 2019 potvrdil, že Hornický region Erzgebierge/Krušnohoří splňuje
hned tři tato kritéria.
- Podává výjimečné svědectví o mimořádné úloze a silném globálním vlivu saskočeských Krušných hor coby centra technologických a vědeckých inovací od
renesance až po moderní dobu (systém báňského vzdělávání, působení
krušnohorských horníků v těžebních oblastech po celém světě…)
- Přináší výjimečné svědectví o dalekosáhlém vlivu hornictví na všechny oblasti
společenského života, což v nehmotné oblasti dodnes dokládají stále živé tradice,
myšlenky a představy typické pro krušnohorskou kulturu (model státem řízeného
hornického průmyslu následně ovlivnil hospodářský, právní, správní, a sociální
systém těžby ve všech hornických regionech kontinentální Evropy)
- Představuje ucelenou hornickou krajinu, jejíž hospodářství bylo od 12. do 20. století
zásadně formováno hornictvím. Dobře dochovaná důlní díla, technologické celky a
krajinné prvky svědčí o všech známých způsobech dobývání a úpravy rud od
pozdního středověku do nedávné minulosti a o vývoji vodohospodářských systémů
jak na povrchu, tak v podzemí.
Použitý text z brožury Památka světového dědictví UNESCO Hornický region
Erzgebierge/Krušnohoří. S laskavým svolením pana Michala Urbana
Za IKC Jáchymov Petra Javůrková

otevírání mlýnků

Kultura
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knihovna

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

