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KVĚTEN VE ZNAMENÍ ODDECHU A OSLAV
Vážení spoluobčané,
je tady květen roku 2022
a s ním událost, na kterou jsme si
kvůli covidu
museli
poslední
dva
roky nechat
zajít chuť… opravdové, nefalšované a plnohodnotné
zahájení lázeňské sezóny.
Klidně bych mohl celý úvodník strávit psaním o něm,
ale uvnitř Zpravodaje máte
podrobný program. Pojďme
se raději vrhnout na jiné záležitosti.
O covidu nebudu psát nic,
kromě informace o tom,
že již není o čem informo-

vat. Restrikce jsou zrušeny
a v Mariánských Lázních je
aktuálně jen několik lidí,
kteří si touto nemocí procházejí.
Místo covidu teď ale řešíme jiné krize. Krizi inf lační a krizi uprchlickou. Obě
jsou přímým důsledkem
války, kterou na Ukrajině
rozpoutala Ruská federace.
Zatímco tu první krizi musí
zvládnout hlavně na úrovni centrální banky a vlády,
řešení té druhé krize je
také přímo na nás. V Mariánských Lázních je v současnosti již 1200 uprchlíků z Ukrajiny, převážně
jde o matky s dětmi. Právě
pro děti zahájil dobrovolný
svazek obcí Mariánskolázeňsko výuku našeho krás-

ného jazyka. Bylo vytvořeno celkem 15 adaptačních
skupin po 15 dětech. Odbor
školství teď ve spolupráci
se školami v ORP Mariánské
Lázně pracuje na systému,
který umožní od září děti
zařadit do školek a škol.
Nebude to ale samozřejmě
na úkor českých dětí. Vím,
že se o tom někteří lháři
snaží ostatní přesvědčovat,
ale je to naprostá hloupost.
Už jen proto, že zápis českých dětí již proběhl a pro
ukrajinské začíná až 1.
června.
O různých snahách štvát
jednotlivé skupiny lidí proti
sobě bych mohl psát dlouho. Jeden příklad za všechny je tvrzení, že nám nově
příchozí budou brát práci.

Tohle opravdu někteří lidé
seriózně tvrdí v době, kdy
v ČR počet volných pracovních míst vysoce převyšuje počet nezaměstnaných,
z nichž většina o práci stejně nestojí. V určitých lidech
ale taková prohlášení, byť
samozřejmě
nepodložená konkrétními daty, vyvolávají zlobu a nenávist.
Nezbývá než těmto lidem
přát, aby sami nikdy žádnou pomoc nepotřebovali,
a nemuseli se tak ocitnout
na té druhé straně, kterou
tolik opovrhují. My ostatní
musíme zachovat chladnou
hlavu, snažit se pomáhat
v rámci našich možností
a čas od času se vymanit
z vlivu sociálních sítí.
Teď několik novinek z měsvíce na str. 2
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ta... v dubnu proběhlo zasedání zastupitelstva, kde
jsme probírali a schválili řadu důležitých věcí.
Na základě těchto rozhodnutí budou během letošního roku provedeny opravy
schodišť a povrchů na kolonádě na části vlastněné
městem. Přibydou také lázeňské lavičky a koše. Opravy se dočká sousoší tří múz
od Olbrama Zoubka, které
se tedy v příštím roce opět
představí všem místním
i návštěvníkům.
A na co bych Vás měl, kromě
zahájení lázeňské sezóny,
nalákat v květnu? Je toho
opravdu hodně jak ze sportu, tak i z kultury. Inspiraci

hledejte na stránkách tohoto Zpravodaje a na webu
www.marianskelazne.cz. To
nejkrásnější bude podle mě
hlavně probouzející se příroda a jarní počasí. Nemohu
se dočkat až po roce znovu
rozkvetou stromořadí podél
hlavní ulice od Dyleně nahoru do města. Ten pohled je
opravdu pohádkový. Zkrátka vše nás svým způsobem
nutí k tomu mít alespoň
občas dobrou náladu. Vřele
doporučuji se nebránit.
Přeji Vám všem krásný
a úspěšný květen roku
2022.

kola a na obou stranách
šlapek
• páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny
V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno bílým světlem vpředu
a zadním světlem červené
barvy v zadní části kola.
Na kole se dále doporučuje
mít např. blatníky, zvonek,
zámek na kolo, ref lexní
prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo
"vidět a být viděn" platí
však pro všechny, ne jen
pro cyklisty či sportovce.
Proto noste oblečení jas-

Ing. Martin Kalina,
Váš starosta

Při jízdě na kolečkových
bruslích, jízdním kole či
koloběžce je potřeba zejména před první jízdou
ověřit, zda máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola
během celé sezóny je však
samozřejmostí. Je nutné
zkontrolovat hlavně dotažení šroubů kol či koleček,
ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu kola či nahuštění pneumatik. Důležité
je také mít při všech sportovních aktivitách spor-

Při jakékoliv sportovní
aktivitě dávejte pozor při
užívání sluchátek k poslechu hudby, neboť nemusíte slyšet blížící se nebezpečí. Následky úrazů
mohou pak být mnohdy
i tragické.
Přejeme Vám krásné prožití sportovních zážitků
a ať se vždy ve zdraví vrátíte domů.
kpt. Bc. Zuzana Týřová
14. 4. 2022

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH
ANKETY – ÚPRAVA ULICE
U ZASTÁVKY V ÚSEKU UL.
PALACKÉHO – ŽELEZNIČNÍ TRAŤ
ML – KV

POČASÍ NÁS LÁKÁ
KE SPORTOVNÍM AKTIVITÁM
– NA SILNICE VYRÁŽEJÍ
I MOTOCYKLISTÉ
Sluneční
paprsky
nás
po zimě vybízejí vytáhnout
svá jízdní kola, koloběžky
či kolečkové brusle a vyrazit sportovat. Musíme však
myslet na to, že i při použití tohoto sportovního vybavení je potřeba dodržet
určitá bezpečnostní pravidla či dbát na pravidelnou
údržbu, abychom předešli úrazu nás samotných
či úrazu někoho v našem
blízkém okolí.

ných barev, nejlépe v kombinaci s ref lexními prvky.

Město Mariánské Lázně
připravuje úpravu ul. U Zastávky v úseku mezi ul. Palackého a železniční tratí
ML – KV, tak aby byl řešen
pohyb chodců, regulována
doprava motorových vozidel a jejich případné parkování v této lokalitě.
Nechalo proto zpracovat
studii, ve které jsou navrženy dvě varianty řešení.
Varianta 1 navrhuje klasické uspořádání vozovka a chodník s omezením
rychlosti na 30 km/hod.
a 9 parkovacích míst pro
osobní automobily. Tato
varianta by vyžadovala odstranění některé stávající
zeleně a také posun některých plotů dále od komunikace.
Varianta 2 navrhuje obytnou zónu, se společným
prostorem pro vozidla
a chodce formou obytné
zóny s omezením rychlosti
na 20 km/hod., 4 parkovací
místa pro osobní automobily se zachováním zeleně,
nepožaduje posun plotů.

tovní oděv k tomu určený
a stejně tak důležité je mít
i řádné obutí, aby nemohlo
dojít k úrazu, případně aby
následky byly co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost,
proto doporučujeme užití
ochranné helmy, přestože
její užití je povinné jen pro
cyklisty mladší osmnácti
let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je
povinná výbava. Máte vše
v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
• dvě na sobě nezávislé
brzdy (jízdní kolo pro děti
předškolního věku nemusí mít ve výbavě přední
brzdu, pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno)
• červenou zadní odrazku
• bílou přední odrazku
• odrazky oranžové barvy
musí být umístěny ve výpletu předního i zadního
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Pro výběr varianty byla vyhlášena anketa pro občany, kteří mají nemovitosti
v dotčené lokalitě. Anketa
přinesla následující výsledek. Celkem bylo doručeno
do termínu uzavření ankety 8 vyplněných anketních
lístků s výsledkem 6x varianta 2 Obytná zóna a 2x varianta Vozovka – chodník.
Rada města na svém jednání 15. 2. 2022 na základě
ankety vybrala k dalšímu
rozpracování do dalšího
stupně projektové dokumentace variantu 2 Obytná
zóna.
Pokud bude chtít kdokoli
z obyvatel města nahlédnout do anketních dotazníků, můžete tak učinit
do 20. 4. 2022 u referenta
odboru IaD Ing. Jarmila
Svobody po předchozím
telefonickém
objednání na tel. 354 922 186 či
e-mailové domluvě:
jarmil.svoboda@muml.cz
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ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE…

dové hodnocení slouží pro interní
potřeby Komise kultury a nezakládá nárok pro přidělení dotace.
Každé kritérium je hodnoceno
bodovou škálou v hodnotách 1–5,
vyjma bodů č. 1 a 7.
1. žadatel řádně a včas vyúčtoval
předchozí dotaci z FK (žadatel řádně a včas vyúčtoval/žadatel ještě
neobdržel dotaci – 5 bodů, nevyúčtoval řádně a včas – 0 bodů),
2. místo konání akce (přednost
mají akce, které se konají přímo
v Mar. Lázních),
3. akce tradiční (již známá a zavedená akce),
4. akce novátorská (přinášející
do města nový kulturní prvek),
5. dosah návštěvnosti (předpoklad oslovení velkého okruhu návštěvníků, stovky a výše)
6. otevřenost akce (akce pro uzavřenou skupinu nebo akce s podílem veřejnosti),
7. sídlo v Mar. Lázních (žadatel má
sídlo v Mar. Lázních a trvale zde
působí – 5 bodů, nemá – 0 bodů),

ZMĚNY V PODNIKÁNÍ MALÝMI
VOZIDLY K 21. KVĚTNU 2022
V důsledku přijetí nových norem EU, tvořících tzv. balíček
mobility, budou od 21. května
2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční
nákladní dopravě výhradně
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 2,5
tuny, avšak nepřesahující 3,5
tuny (dále jen „dodávka“),
dopadat obdobné povinnosti vztahující se v současnosti na podnikatele v silniční
dopravě provozující silniční
nákladní dopravu pro cizí potřebu vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5
tuny (dále jen „velké vozidlo“),
pokud budou těmito vozidly provozovat mezinárodní
dopravu nebo dopravu mezi
dvěma místy na území jiného
členského státu (tzv. kabotáž).

Vzhledem k tomu, že odpovídající novela zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, která provádí uvedené
unijní normy v právním řádu
ČR, se prozatím nachází v legislativním procesu a bohužel tak s největší pravděpodobností nenabyde účinnosti
do května 2022, dovolujeme
si představit návrh řešení pro
ty z vás, kteří chtějí do doby
přijetí vnitrostátní úpravy vykonávat povolání podnikatele
v silniční nákladní dopravě
dodávkami.
Více informací na: Ministerstvo dopravy ČR – Změny
v podnikání malými vozidly
k 21. květnu 2022 (mdcr.cz)

KDO MŮŽE ŽÁDAT
Vlastní subjekt – pro účely
OZV Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí zařízení
ve vlastnictví města nebo organizace zřízená nebo založená měs-

Žádosti do 2. kola poskytování
dotací z Fondu kultury města
Mariánské Lázně v roce 2022
lze podávat pouze v termínu
od 2. 5. 2022 do 11. 5. 2022!
FORMULÁŘE A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE
NA ÚŘEDNÍ DESCE MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
https://www.muml.cz/MESTSKY-URAD/UREDNI-DESKA/
Jaroslava Nováková
Odbor RLCR
Tel.: 354 922 153
jaroslava.novakova@muml.cz

UKRAJINCI POD PALBOU
DEZINFORMÁTORŮ

Ing. Jiří Šrámek
vedoucí odboru
Obecní živnostenský úřad

DOTACE Z FONDU KULTURY
V ROCE 2022
Fond je určen k podpoře aktivit
a projektů jako prostředek duševního rozvoje občanů města, rozšíření kulturní nabídky, spolkové
činnosti a nesportovních volnočasových aktivit ve městě pro občany
a návštěvníky i jako podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu.
Zbývající objem peněžních prostředku z Fondu kultury na rok
2022 pro druhé kole je 460 000 Kč.

8. další přesah (akce má dopad
i na jiné aktivity, zapojení více subjektů)
9. úroveň samo inancování, vložení vlastních prostředků, vstupné
10. zapojení, živá kultura.

tem Mariánské Lázně k provozování a zajišťování kulturních aktivit
a projektů.
Cizí subjekt – pro účely OZV Fondu
kultury města Mariánské Lázně se
rozumí subjekt provozující a zajišťující aktivity a projekty, které nejsou vlastním subjektem.

V České republice zuří dezinformační válka. Je součástí ruské agrese a je tvrdá a nelítostná. Je velice pravděpodobné, že se již dotkla
každého z nás. Dokonce i toho, kdo
nenavštěvuje dezinformační weby
ani nevyužívá sociální sítě. Říkáte
si, jak je to možné? Vysvětlení je velice jednoduché. Stačí totiž obyčejná klasická šuškanda, aby se takzvaná zaručená zpráva rozšířila
rychlostí blesku a k vám se dostala

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Komise kultury si stanovila kritéria pro hodnocení došlých žádostí
o poskytnutí dotace, ke kterým
se vyjadřuje jako první a dává své
doporučení radě města. Čím větší
je bodové ohodnocení, tím více projekt vyhovuje danému kritériu. Bo-
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od člověka, kterého dobře znáte.
O to víc je to nebezpečné. A na to
také původci falešných zpráv sázejí
a spoléhají.
Nedávno jsem navštívil Mariánské
Lázně, jež jsou vzhledem k množství volných a využitelných kapacit
hotelů a lázeňských domů jednou
z lokalit, kde je koncentrace uprchlíků, zejména žen a dětí, jedna z nejvyšších v senátním obvodu č. 2.
Válečných uprchlíků je tam kolem
1200. Situace není v mnoha směrech jednoduchá, ale daří se nacházet pro uprchlíky práci (mají velký
zájem, nechtějí být na obtíž) a pro
děti je potřeba najít místa ve škole.
Válka si nevybírá, utíkají před ní
běžní lidé, chudší lidé, ale i lidé bohatí. Je to zkrátka vzorek ukrajinské společnosti, Ukrajina je běžná
evropská země.
I ti bohatí se bojí na Ukrajině o život, přijíždějí v luxusních autech
(stejná mají i movitější lidé u nás)
a mají dostatek prostředků – taky
se ubytovávají v hotelích, na které
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mají, a o finanční podporu zpravidla
nežádají. Takových "movitějších" je
zhruba do 10%, o to jsou ale víc vidět a možná toto také dráždí některé naše spoluobčany. Způsobuje to
leckdy napětí, třenice a také množství více či méně zkreslených nebo
i zcela vymyšlených "senzačních"
historek, které jsou ventilovány
i přes sociální sítě. Některé vycházejí
z pouhé neznalosti situace (typicky
„rozvoz jídla na ubytovny“), některé jsou vylepšené („rozvoz nákupů (!) na ubytovny“ nebo „nákupy
zdarma (!) na ubytovny“), některé
zcela vymyšlené („Ukrajinci vůbec
neplatí v obchodech, mají vše zdarma(!)“ nebo „budou se vyhazovat lidi

z městských bytů a budou ubytovávat Ukrajince!“)
Cíl je zřejmý, hrát na city a na ty nejnižší podtóny v mezilidských vztazích, jako je závist. A vnést neklid
do společnosti a nenávist k "nevděčným" Ukrajincům. Zdroje těchto
„zaručených“ zpráv jsou často anonymní. Následně pak rozhořčení
občané, kteří jim uvěří a pak šíří dál.
Buďte k podobným zprávám prosím
obezřetní.
Celkové náladě ve společnosti nepomáhá nedobrá finanční situace,
inflace a také zdražení energií a pohonných hmot v souvislosti s ruskou
agresí na Ukrajině. Současnou situaci také využívají a zneužívají někteří

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
Dne 30. 5. od 16:00 proběhne v hotelu Butter ly (v „očkovací“ místnosti)
Fórum Zdravého města. Jedná se
o veřejné projednání celkového
udržitelného rozvoje. Na akci jsou
zváni nejen zástupci veřejné správy,
neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.
Akce je pořádána v rámci členství
města v Národní síti Zdravých měst.
Cílem akce FZM je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji očima
veřejnosti. De inují se nesoulady v
kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi odborníky
a laiky s důrazem na pochopení
aspektů udržitelného rozvoje a současně konsenzus na hlavních problémech či příležitostech k řešení –
tedy zainteresování účastníků jako
"spoluautorů" výstupu akce.
Účastníci se zde mohou vyjádřit
k jakémukoli tématu, problému či
oblasti, které jsou z jejich pohledu
problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad
předem připravenými náměty či
dokumenty, ale o plánování tzv. „od
prázdného stolu“, kde jsou shromažďovány veškeré relevantní náměty účastníků. Diskuse probíhá
formou tzv. tematických stolů – investice, doprava, bezpečnost, kultura, rozvoj města, školství, sport,
volný čas, sociální oblast, zdraví
obyvatel, životní prostředí a stůl
mladých. Vznikne tedy zpravidla 6
tematických stolů.
Účastníci se zařadí k tematickému
stolu dle svého výběru a zájmu. U

každého tématu je zapotřebí coby
garant příslušný pracovník úřadu
a případně místostarosta, radní, zastupitel či předseda komise, který
má téma v gesci– zde poté garanti
formulují a zapisují jednotlivé náměty účastníků. V průběhu akce je
možné přecházet od stolu ke stolu a
dávat náměty k libovolnému tématu dle svého zájmu. Diskuse u všech
stolů celkově trvá cca 20–30 minut.
Za každý tematický stůl jsou pak
hlasováním vybrány 2 problémy,
vnímané účastníky jako nejdůležitější. Tyto postupují do inálního
hlasování. Výjimku má stůl mladých, kde jsou zastoupeni výhradně
žáci a studenti. Do jejich návrhů „dospěláci“ nezasahují ani o nich nehlasují. Jejich dva návrhy postupují do
inále automaticky. Obecně je stolu
mladých věnována velká pozornost,
neboť právě nastupující generace
může nejvíce těžit z nyní prosazených priorit.
Návrhy, které postupují do " inále",
se zapíší na hlasovací arch, kde z navržených problémů účastníci fóra
společně stanoví svým hlasováním
deset priorit – "10P".
Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem
je ověřit formulované priority s co
nejširším okruhem veřejnosti.
Po vyhodnocení ankety budou priority předloženy k projednání radě
a následně i zastupitelstvu města ke
stanovení úkolů a odpovědností za
jejich řešení.
Fórum ZM by se mělo každoročně
opakovat a veřejnost by měla být
vždy při této příležitosti seznámena
se stavem řešení ověřených priorit.
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politici, z čehož je mi smutno, ale tak
to je. A co "naši lidi"? O ty se nikdo
nepostará? Zdražování je velmi nepříjemné, velmi stresující. Obzvlášť
pro ty méně movité. Na vládní úrovni se usilovně hledají a realizují cesty,
jak pomoci nejohroženějším. Je velmi
zajímavé, že o "naše lidi" se nyní nejvíce chtějí starat politici bývalé vlády,
kteří současnou nejvyšší inflaci ČR
v Evropě spoluzavinili mimo jiné
neuváženým loňským rozdáváním
státních peněz na všechny strany
a rekordně zadlužili státní kasu.
A také politici SPD, jejichž předseda
byl ještě nedávno velký fanda Putina a nyní maže všechny své oslavné
příspěvky na ruského prezidenta

ze svého Facebooku. Doba je těžká,
populisté se ale chovají jako vždy.
Nabízí nereálná, jednoduchá řešení
situace, která neexistují, anebo která
by nás doběhla za rok…
Nerad bych svůj příspěvek končil
pesimisticky. Proto bych rád opět
poděkoval všem, kdo mají vůli pomáhat těm, co utíkají před válečným
konfliktem na Ukrajině. A takových
dobrodinců je kolem nás spousta.
Ale i těm, kteří s rozvahou a trpělivostí přistupují k této těžké době.
Přeji všem hodně sil do příštích týdnů, nebudou jednoduché.

Ověřené priority se mohou dále
diskutovat v průběhu roku – v rámci tzv. kulatých stolů, věnovaných
vždy pouze vybraným tématům,
problémům, lokalitám.
Pro všechny příchozí bude připraveno malé občerstvení.

Aby bylo fórum opravdu užitečné,
je podmínkou účast co největšího
počtu obyvatel města.

Miroslav Balatka,
senátor,
www.miroslavbalatka.cz

Pavel Knára
Koordinátor komunitního plánování
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Všem ubytovaným osobám musíte zajistit dostate
ečný prostor pro odpočinek, kuchyň, koupelnu,

www.mpsv.cz

ve věku od 3 do 15 let. Každá
skupina obdržela základní
vybavení pro výuku (sešity,
ixy, pastelky, čtvrtky apod.)
Dopolední skupiny mají zajištěny obědy v ZŠ JIH a třem
skupinám byl zajištěn dovoz
svačin od jiného dodavatele.
Pedagogové budou metodicky vedeni a bude jim poskytnuta odborná pomoc. Vše se
denně mění a vyvíjí. Snažíme
se reagovat na změny i potřeby jednotlivých skupin. Bez

Když mám volnou chatu, kolik lidí mohu ubyy
tovat? Nebo mám nahlásit ubytovací kapacitu
krajskému asistenčnímu centru?

Není třeba uzavírat smlouvu. Do žádosti o příspěvek uveďte identiﬁkaci ubytovaných osob,
aby bylo možné ověřit oprávněnost čerpání
příspěvku.

Jak mám prokázat, že u mě Ukrajinci bydlí?
Musím s nimi uzavřít nějakou smlouvu?

Chopina (1 AS), ZŠ JIH (2 AS
dopoledne v ŠD, 2 AS odpoledne ve škole), ZŠ Úšovice (2
AS odpoledne ve škole), ZŠ
Čtyřlístek (2 AS odpoledne),
MŠ Skalníkova (1 AS), Rodinné centrum Duháček (1 AS),
Velká Hleďsebe (1 AS) a ZŠ
a MŠ Tři Sekery (1 AS). Do Tří
Seker se podařilo zajistit pro
děti denní odvoz autobusem
od hotelu Vltava a zpět. V každé skupině pracuje minimálně
jeden český pedagog a pomáhají zde ukrajinští dobrovolníci (většinou s pedagogickým vzděláním na Ukrajině).
Seznamy dětí jednotlivých
adaptačních skupin se neustále mění a doplňují. V současné době je do existujících
skupin zapojeno cca 180
žáků. Zdaleka nejsou podchyceny všechny děti, neboť
těch je aktuálně v Mariánských Lázních více než 300

Ano, stačí třeba nevyužívaný dětský pokoj.
Předpokladem je, že ubytovaným osobám zajistíte prostor pro odpočinek (dostatečně velký pokoj pro ubytované osoby včetně postelí/matrací),
prostor pro přípravu stravy (možno zpřístupnit
vlastní vybavenou kuchyň nebo zřídit provizorní s vařičem a lednicí), koupelnu a WC (opět
mohou být sdílené) přístup k pitné vodě.

Systém je založen na kontrole údajů o poskytovateli a ubytovaném v databázi veřejné správy.

Jak bude stát kontrolovat, že na dané adrese
skutečně uprchlíci bydlí?

Ne, tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu.

ADAPTAČNÍ SKUPINY V PRAXI

Mohu nabídnout i jen malý pokoj se sdílenou
kuchyní a koupelnou?

Nabídku ubytování v domácnostech a poptávku ukrajinských uprchlíků propojují neziskové
organizace. Ubytování můžete nabídnout i přímo někomu, koho znáte. Pro přiznání solidárního příspěvku poskytovatel podepíše čestné
prohlášení s čísly víz a pasů ubytovaných osob.
Více informací naleznete v sekci „Nabídnout
pomoc“ na webu www.nasiukrajinci.cz.

Musím příspěvek pro solidární domácnost
danit?

Na příspěvek máte nárok, pokud nemovitost
poskytujete jako fyzická osoba a máte oprávnění s nemovitostí nakládat.

Mám nárok na příspěvek pro solidární domácnost v případě, že jsem ubytoval uprchlíky
v prostorech, které za normálních okolností
pronajímám na své IČO?

WC a přístup k pitné vodě. Příspěvek můžete
e
ovšem požadovat maximálně na 4 osoby v celkocelkovém součtu 12.000 Kč. Více ubytovaných nebude
v celkové výši příspěvku zohledněno.

Úvodní společná schůzka ředitelů škol, zástupců MŠ, ZŠ,
SŠ i VŠ (ÚJOP UK) a starostů
obcí Mariánskolázeňska se
konala v pondělí 4. 4. 2022
v sále ZŠ JIH Mariánské Lázně.
Mariánskolázeňsko připravilo celkem 15 adaptačních
skupin pro ukrajinské děti
ve věku od 3 do 15 let (1 skupina byla vytvořena pro žáky
– studenty a předána na Gymnázium v Mariánských Lázních). Adaptační skupiny
budou inančně podpořeny
z dotačního titulu vypsaného Ministerstvem školství ČR
(Adaptační skupiny pro děti
cizince migrující z Ukrajiny
2022). Provoz ve třinácti skupinách byl zahájen v úterý 19.
4. 2022, ve dvou pak ve středu
20. 4. 2022. Pro jejich realizaci jim poskytly prostory tyto
organizace: Městská knihovna ML (2 AS), ZUŠ Fryderyka

Kde mám nahlásit, že mám kapacitu někoho
ubytovat?

Od 11
11. dubna
d b b
bude
d zpřístupněna
ří t
ě naše
š aplikace
lik
davkyuk.mpsv.cz, přes kterou bude možné požádat si o příspěvek bez návštěvy Úřadu práce.
Solidární příspěvek je 3.000 Kč na osobu ubytovanou v daném měsíci déle než 16 po sobě
jdoucích dnů. Maximální příspěvek pro jednu
domácnost je 12.000 Kč, tedy za 4 a více ubytovaných osob (včetně dětí). O příspěvek můžete
zažádat od o měsíc zpětně, tedy v dubnu za
březen.

Jak mám požádat o příspěvek?

Příspěvek pro solidární domácnost
Otázky a odpovědi
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pomoci všech dobrovolníků
(českých i ukrajinských), ať
už pedagogů či jiných profesí,
by celý systém nemohl fungovat. Moc děkujeme a vážíme
si toho. Držme si palce a nepřestávejme se snažit! Když
se chce, tak to jde!
Alena Hálová,
Mariánskolázeňsko
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CENA TEPLA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH JE STABILNÍ, VYRÁBÍ SE
TOTIŽ Z MÍSTNÍ BIOMASY
Závislost na plynu, jehož cena
šplhá do závratných výšek,
dělá starosti mnohým městům a obcím i obyvatelům
a irmám. Mariánské Lázně
mezi ně ale nepatří. Veolia
tu před pár lety vybudovala moderní ekologický zdroj
spalující biomasu z místních
lesů. Dovážená fosilní paliva tak byla nahrazena nejen
ekologičtější, ale zároveň
levnější biomasou.
Hlavním záměrem v Mariánských Lázních bylo vyrábět
a dodávat čisté teplo a zlepšit v lázeňském městě kvalitu ovzduší. Zavedením nové
technologie Veolia nahradila
neekologický provoz kotlů
na plyn a těžký topný olej,
a výrazně tím snížila původní emise ze spalování fosilních paliv. Ta jsou navíc dnes
už považována jen za přechodnou alternativu. Mimo
to zdroj využívá biopalivo
efektivněji při kombinované výrobě elektřiny a tepla,
v tzv. kogeneraci. Vyrobená
elektřina je určena pro vlastní spotřebu teplárny a její
přebytky se dodávají do veřejné sítě.

va z blízkého Slavkovského
lesa. Domácí surovina tvoří
až 80% celkové potřeby paliva pro vytápění města. Toto
řešení umožnilo v minulých
letech dokonce snížit ceny
tepla v lázeňském městě, zatímco všude kolem rostly.
V důsledku válečného konliktu na Ukrajině a hrozby
omezování dodávek plynu je
aktuálně velkou prioritou so-

Silný dodavatel dává svým
zákazníkům jistotu
Jak vidíme, v poslední době
nabývá na významu také
stabilita a soběstačnost. Jen
velký a silný dodavatel může
ustát turbulentní vývoj cen
energií a dává svým zákazníkům jistotu. Samozřejmě
nelze zajistit, že ceny neporostou, ale stabilní dodavatel
je zárukou, že ceny se nezvýší
raketově podle momentálního vývoje na trhu, kde působí vlivy, které nemůžeme
ovlivnit. Silný dodavatel také
neustále investuje, modernizuje a přizpůsobuje svou
strategii nadnárodním trendům a uplatňuje nejnovější
poznatky z oblasti energetických úspor, cirkulární ekonomiky apod.
Domácí surovina je zárukou stability a soběstačnosti
Mariánské Lázně mají navíc
obrovskou výhodou v tom,
že jako palivo pro výrobu tepelné energie Veolia používá
zbytkovou hmotu z těžby dře-
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běstačnost. Celá Evropa hledá možnosti jak, svou vlastní
soběstačnost posílit a snížit
závislost na dovážených surovinách. Mariánské Lázně
mají tento problém díky centrálnímu systému zásobování
teplem vyrobeným z lokálních obnovitelných zdrojů už
vyřešený.
Veolia Energie ČR, a. s.
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DO HISTORICKÉHO PARKU
ZA ZÁBAVOU I VĚDOMOSTMI
Přemýšlíte, kam s rodinou
na výlet? Máme pro vás tip: nedaleko hranic leží Historický
park Bärnau-Tachov; největší
archeopark svého druhu na německy mluvícím území. Najdete v něm přes 30 budov z období
středověku, včetně fotogenického dřevěného hrádku typu
motte, ale i moderní výletní
restauraci s venkovní terasou
a velkým hřištěm pro děti.
Park můžete navštívit každý
den, kromě pondělí; ve vybrané
víkendy nebo svátky ožívá pořádanými akcemi, kdy autentičtí
reenactoři zprostředkovávají
živý dojem tehdejšího každodenního života. Historie je tu

'(17/1
+<*,(1$

doslova všudypřítomná. Interaktivní archeologický skanzen
ukazuje, jak se zde žilo v 9.–13.
století. Jak tehdy lidé bydleli, jak
pracovali, co jedli? Jak se během
staletí vyvinulo oblečení?
U příležitosti Mezinárodního
dne muzeí 15. 5. bude v Historickém parku snížené, poloviční
vstupné. Ve 14 hodin se při dostatečném počtu zájemců uskuteční také komentovaná prohlídka
v češtině. Předběžnou registraci
posílejte do 12. 5. na email petra.
musilova@geschichtspark.de.
Více informací na webu
www.historicky-park.cz.
Mirka Veselá

Foto: TourismuszentrumOberpfälzer Wald
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A TAK SI TADY ŽIJEME ...
Už je to tady, jaro k nám přišlo, ani jsme to nepostřehli.
Počasí nám moc nepřeje, ale
nám to neubírá na síle. Jdeme
dál.
Naše organizace se rozrůstá,
přihlásilo se dvanáct nových
členů, možná je to také díky
informacím, které si mohou
přečíst ve Zpravodaji o práci
naší seniorské organizace.
Je to potřeba, aby doplnili ty,
kteří nás nechtěně opustili.
Co nám přinesl tento měsíc?
5. 4. 2022 jsme v městském
divadle obdivovali výtvarné

łƢúĸƗgýĶîłƐûǳǴǱȱǶȦ
eÒşęÓĸŦĪû\ÓƠĸý

ɼǳǱǯǶǶǶǷǸǯǳǱǳ
ĭŸƢíƗ
ɁłôŦŰşÒĸýĸěƠŸíĸěĔłĪÒĶúĸú
ɁłôŦŰşÒĸýĸěŜęčĶúĸŰÒîě
ɁĭûðíÒƠÓĸýŰŸôÓŦĸěÒ
ŜÒşłôłĸŰŃƠƗ
ɁƐƘíýşƐĔłôĸƘîĔŜłĶƎîúĪÒ
ðęŦŰęîěîĔŰúîĔĸęĪ
ɁČĭŸłşęôÒîú
ɁíýĭúĸěƠŸíƎ
ɁÒŜĭęĪÒîúôúĸŰÓĭĸěĔłŨŜúşĪŸ
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práce z kurzu pro dospělé
„Malby a kresby“.
Dále každý čtvrtek náleží Stonožce, to je naše turistická
komise. Prošli jsme geologickým parkem, naše oblíbená
vycházka. Počasí chmurné,
ale pro zdraví jsme udělali
dost.
Další vycházka byla od hotelu
Cristal až do Úšovického parku, došli jsme až k tůňce Mariánce. Rádi chodíme k Medvědímu prameni. Nesmíme
zapomenout na Kladskou.
Je tam krásná přírodní rezer-
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vace, ať je jaro nebo zima.
Máme připravené zájezdy
do Staré Vody do závodu Eutit, do Lázní Kynžvart na zámek nebo také do sportovní
haly v Mariánských Lázních.
Je třeba upozornit seniory,
aby sledovali vývěsku za oknem našeho klubu na Hlavní
třídě.
Akce Stonožky nám připravuje a předem projde naše
Truda Prousková, za její práci patří velký dík. Děkujeme.
A co dál?
V hotelové škole oslava příchodu jara, trochu opožděná,
se nám vydařila.
Studenti hotelové školy nám
připravili občerstvení, obložený chlebíček a dobrý zákusek.
Vše vyrobené pod dohledem
učitelů. Hudba a recitace nám
krásně zpříjemnily odpoledne.
Znovu jsme si zazpívali naše
krásné lidové písně. Odchá-

TURISTÉ NA SV. LINHARTU

zeli jsme načerpáni energií.
Děkujeme vedení školy, studentům a všem, že jsme mohli v tak velkém počtu oslavit
příchod jara.
Po delší odmlce znovu budeme číst pohádky dětem
ve školce na Voře.
Máme v plánu rehabilitační
cvičení pod vedením zkušené
odbornice.
Opakuji, že plavání, bowling
a solná jeskyně jsou stále
v provozu. To se děje, ať je
zima nebo déšť. Také advokátní poradna velmi dobře
pracuje.

V sobotu 9. dubna 2022 se konala turistická akce na sv. Linhartu nedaleko Březové u Karlových Varů. Členy
KČT Mar. Lázně neodradilo aprílové
– i když spíše zimní počasí a vyrazili
z obce Březová po Jungmannově stezce, kolem stejnojmenného vyhlídkového altánu do cíle na sv. Linhartu.
Turisté z karlovarského odboru zde
připravili ve spolupráci s Lázeňskými
lesy Karlovy Vary zajímavý program:
krmení vysoké zvěře v oboře, přednášku pracovnice Lázeňských lesů Karlovy Vary, možnost navštívit vyhlídkové
lávky a seznámit se s historií tohoto výletního místa. Každý účastník obdržel

Toť vše a za měsíc na shledanou.
12. 4. 2022
Kozlová Marie
za ZO seniorů Mariánské Lázně

Foto: M. Richterová, H. Bothová
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pamětní magnetku a buřta, kterého si
mohl opéci na otevřeném ohni.
Poděkování za vedení skupiny
turistů z Mar. Lázní patří paní
Nyklesové, Balaté, Běláčové,
Schoberové a panu Krejčímu. KČT
Mar. Lázně děkuje také řidiči fi. Autobusy Karlovy Vary, panu Bartůňkovi.
Milena Kafková
Za KČT Mar. Lázně
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DĚKOVNÝ SLOUP V PAVILONU
ČINNOST KLUBU KPM
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ NA ROK 2022 KŘÍŽOVÉHO PRAMENE
V roce 2022 čeká náš klub několik význačných akcí, z nichž některé popíšeme.
V první řadě je to účast na soutěži evropského setkání modelářů
v maďarské Mošoni. Klub se zúčastní v počtu sedmi modelářů,
kteří budou soutěžit v mnoha
vyhlášených kategoriích. Tato
akce je třídenní a uskuteční se
ve dnech 22.–24. 4. 2022. Ubytování klub musel zajistit již minulý rok.
Další akcí bude červnové mistrovství republiky mládeže, které nám bylo přiděleno svazem
modelářů SMČR a proběhne
ve dnech 23.–25. 6. 2022 při pořádání tradíčního Poháru města
Mariánské Lázně a pod patronací starostky Velké Hleďsebe.
Akce se bude konat v kulturním
středisku ve Velké Hleďsebi

Po dobu více než čtyř měsíců
byl model děkovného sloupu vystaven ve výkladním
prostoru Parfumerie Julia
na Hlavní třídě. Bylo to místo
velmi vhodné pro čas předvánoční a následující zimní
dny, kdy jsou tato místa promenádním – procházkovým
místem. Spolek Mariánský,
z. s, děkuje paní Julii Luhanové za poskytnutí výstavního
místa pro model děkovného
sloupu Panny Marie.

a bude provázena dalšími akcemi a výstavkami. Budou zde
přítomni i prodejci modelářských potřeb. Na soutěž přijedou
modeláři z celé České republiky a ohlášení jsou i zahraniční
účastníci.
Další akcí bude MR seniorů konané v měsíci září, jehož jsme
pravidelnými účastníky a působíme zde i v roli rozhodčích.
V měsíci listopadu se pak zúčastníme MS v anglickém Telfordu,
kde jsme naposledy soutěžili
v roce 2019 a získali v silné konkurenci několik zlatých medailí.
Pak ale přišla pandemie koronaviru a soutěž byla zrušena. Tak
snad letos to vyjde. Ze soutěží
přineseme obsáhlejší zpravodajství po jejich uskutečnění.

Nyní čeká model sloupu stěhování. Díky vstřícnému
postoji a podpoře vedení
společnosti Ensana získal
spolek souhlas s umístěním
sloupu v pavilonu Křížového pramene. Těžko najít
ve městě důstojnější místo
pro prezentaci našeho záměru. V nejtěsnější blízkosti
busty Dr. Nehra, v blízkosti
toho nejcennějšího, co město
má – nejznámějších pramenů – Křížového a Rudolfova,
bude sloup výrazem velikosti záměru, který si spolek
vytkl. Toto místo dovolí
záměr představit stovkám
lázeňských hostů, kteří pavilonem denně projdou. Sou-

Michael Kaplan

DOČASNÝ PŘÍSTŘEŠEK
Někdy v dávných dobách,
když u nás ještě byla dočasně
umístěna sovětská vojska, vyprojektovala a postavila mariánskolázeňská irma dočasný
přístřešek před školní jídelnou
v Úšovicích. Sovětská vojska
již dávno pan Kocáb z republiky vypakoval, ale dočasný,
temný přístřešek z rezavého
vlnitého plechu ve stylu afric-

kého slumu Kibera stále rozvíjí estetické cítění školáků,
čekajících na oběd. Navrhuji
požádat pana Kocába, aby se
zasadil i o odstranění této dočasné ošklivosti, aby zde mohlo
vzniknout něco průhledného,
hezkého a nedočasného.
Jan Fišák

časně bude prezentací toho,
že jsou projekty, které míří
do budoucnosti. Je na místě
poděkovat vedení společnosti Ensana za tuto formu podpory.
Poslední týdny nás přesvědčily, že svět nemusí strádat
jenom covidem. Události
nám ukazují, že klid, ve kterém jsme léta žili, nemusí být
stavem setrvalým. Nebylo
překvapením, že převážná
část společnosti reagovala
podporou Ukrajiny morálně
a především inančně. Tato
situace má a bude mít vliv
na všechny projekty, záměry
závislé na podpoře občanů
a irem. My věříme, že i nadále najdeme podporovatele
a příznivce, kteří inančně
náš projekt podpoří.
Vaše
příspěvky
můžete poukázat na účet č.
299584150/300,
vedený
u ČSOB Mariánské Lázně.
Další informace k inanční
sbírce u členů spolku Mariánský, z. s., e-mail: spolek@
mariansky.eu nebo www.
mariansky.eu.
Spolek Mariánský, z. s.

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat policii
Mar. Lázní, která mi velmi ochotně a profesionálně
pomohla několik hodin hledat mého manžela, který je
nemocný a naprosto se neorientuje. Po dlouhém hledání,
kdy já jsem s nimi jezdila v autě po celém městě a moji
známí procházeli kolem kolonády, kde se ztratil (já jsem
šla natočit Rudolfův pramen do lahve), už mě odvezli
do hotelu Monty, kde jsme byli na dovolené ubytováni.
Já jsem propadala panice, protože už bylo skoro 6 hodin,
začínalo se stmívat. Nakonec vše dobře dopadlo, manžela
našli někde u Kau landu.
Chtěla bych touto cestou všem policistům, kteří 22. března byli ve službě, moc a moc poděkovat.
Jirková
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pěší : 5 až 20 km, Trasy jsou vedeny v CHKO Slavkovský les,
cyklo: 30 km
dodržujte, prosím, návštěvní řád území!!!!
Odměna – upomínkový lístek, razítka IVV, škvarková pomazánka, zdarma minerální voda Richard, malé překvapení...

Trasy Odměna :

Pořadatelé KČT
Mariánské Lázně

Účast na veškerých akcích KČT Mariánské Lázně je na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen si počínat opatrně a v souladu s Občanským zákoníkem.

Zdrávi došli!!!

Mapa :

Růžena Balatá, ribaml@seznam.cz,
Milena Kafková, kafkova.milena@seznam.cz,
Jiří Černý, jcerny.ml@seznam.cz
Edice KČT č. 2 – Slavkovský les a Mariánské Lázně.

Informace : Mimořádné prohlídky lázní a léčebných provozů v 11.00 a 12.00

Budova Balneoprovoz společnosti Léčebné lázně Lázně Kynžvart,
za prameny Helena a Viktor od 9.00 hod do 15.00 hodin,
Loc: 50.0088317N, 12.6317939E

Cíl :

Startovné : členové KČT 30 Kč, ostatní 40 Kč; děti do 18 let zdarma,

Odjezd link. autobusu ČSAD z ML v 8.30 a v 9.15 hod., vlaku v 8.16 a v 10.14 hod
Pro PŘEDEM přihlášené účastníky tras 1 a 2 bude vypraven autobus KČT M.L.:
- pro trasu č.1 - odjezd z DP v Úšovicích v 7.10, od nádraží ČD v 7.15 hodin.
- pro trasu č.2 - odjezd z DP v Úšovicích v 8.20, od Klubu seniorů v 8.30 hodin.
Hlaste se včas na níže uvedené kontakty pořadatelů!

Start : individuální, dostředná akce s cílem v městě Lázně Kynžvart.

. . . / . - - . / - - - / . - . / - / . . - / / - - . . / - . . / . - / . - . / / - / . . - / . - . / . . / . . . / - / . . - / - - / / - - . . / / - - / . - / . - . / . . / . - / - . / . . . / - . - / - . - - / - - - - / / . - . . / . - / - - . . / - . / . . / / - - . . / . . . - / . - . . / . - / . . . / - ///

v sobotu 28. května 2022

Akce je zařazena do mezinárodního kalendáře IVV
(Internationaler Volkssportverband = mezinárodní organizace pro lidový sport)

45. ročník KRAJEM LÉČIVÝCH VOD

TURISTICKÝ POCHOD

Vás srdečně zvou na

za finanční podpory města Mariánské Lázně
a spolu se společností Léčebné lázně Lázně Kynžvart

POŘADATELÉ KČT MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • KVĚTEN 2022
OBČANÉ
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PŘIJĎTE SE SVÉZT HISTORICKÝM TROLEJBUSEM
U příležitosti zahájení lázeňské sezóny bude posílen
provoz MHD mezi Úšovicemi a městem linkou H. Jelikož si letos připomínáme
výročí 120 let od zahájení
provozu elektrické pouliční dráhy, budou na linku H
vypraveny historické trolejbusy 9Tr a 14Tr zapůjčené od Plzeňských městských dopravních podniků.
Těšit se můžete na řidiče
a průvodčí v dobových
uniformách. Na lince nebude platit tarif MHD (neuznávají se časové předplatní jízdenky). Jízdenky
se budou prodávat pouze
za hotovost přímo v trolejbusech u průvodčích. Jízdné za jednu jízdu pro osobu starší 6 let bude 30 Kč.
Trolejbusy budou jezdit

vice, který se bude konat
v sobotu 21. května 2022
mezi 13. a 16. hodinou
v trolejhale (areál bývalého Dopravního podniku
na Tepelské ulici). Návštěvníci se budou moci seznámit se zázemím marián-

v sobotu 14. května 2022
od 9:30 do 20:00 a v neděli 15. května 2022 od 9:30
do 17:00 v půlhodinovém
intervalu po trase Antoníčkův pramen – Chebská
křižovatka – Centrum – Kolonáda – City service a zpět
k Antoníčkovu prameni.
Po skončení večerního programu v sobotu 14. května
(kolem 22. hodiny) budou
zajištěny mimořádné spoje
linky č. 7 ze zastávek Goethovo náměstí a City service. Ze zastávky City service
bude odjíždět i autobus,
který odveze návštěvníky akce do Velké Hleďsebe
a Hamrníků. Na těchto posilových spojích platí tarif
MHD.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na Den vozovny Úšo-
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skolázeňských trolejbusů
a autobusů, prohlédnout
si trolejbus jinak než obyčejný cestující. Vystavena
bude i technika pro údržbu
trolejového vedení.
mdml
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POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
NA KVĚTEN 2022
prostor opatského bytu
a dalších běžně nepřístupných interiérů kláštera vám
představí dějiny premonstrátského řádu a Kláštera
Teplá prostřednictvím zajímavých artefaktů z klášterních sbírek.
Doba trvání prohlídky: cca
90 minut, jednotné vstupné
KONCERT
V sobotu 28. května 160 Kč/os.
od 20:00 hodin vystoupí
v Modrém sále světově pro- „Po stopách rytíře Hroznaslulé klavírní duo z Itálie ty“ speciální dětská prohlídMarco Schiavo a Sergio ka
Marchegiani.
Vstupné Doba trvání prohlídky: cca
60 minut, vstupné: děti
250 Kč.
100 Kč, dospělí 150 Kč/os.
VÝSTAVA
Po celý květen bude v Galerii „Barokní štolový systém“
Čeledník přístupná výstava speciální exkurze do podzeobrazů Jany Kaššákové, ma- mí kláštera
lířky s pozoruhodným život- Doba trvání prohlídky: cca
ním příběhem. Otevřeno den- 60 minut, jednotné vstupné
ně kromě pondělí od 10:00 150 Kč/os.
do 15:30, v neděli od 11 hodin. Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, dopoKERAMIKA – každé úterý ručujeme telefonickou rezervaci na tel. 353394463
od 17:00 do 19:00
Již osmým rokem probíhá nebo e-mailu info@klasoblíbená keramická dílna tertepla.cz. Vstupenky zas keramičkou Kateřinou koupíte na recepci HroznaStrádalovou. Ve špičkově vy- tovy akademie (žlutá budova
bavené dílně si můžete vy- s průjezdem 50 m vpravo
zkoušet nejrůznější techniky od klášterního kostela).
a svobodně tvořit podle své V otevírací době lze navštívit
fantazie. Vstupné za lekci také sklepy pod prelaturou,
150 Kč pro dospělé, 100 Kč kde bez průvodce můžete
zhlédnout výstavu archeopro děti (materiál v ceně).
logických nálezů. Jednotné
vstupné 50 Kč/os.
EXKURZE
naleznete
Návštěvníkům od 1. květ- Podrobnosti
na nabízíme speciální ex- na webových stránkách
kurze, a to v úterý až so- kláštera: www.klastertepbotu od 10:00 do 17:00 la.cz/aktuality.
hodin a v neděli od 11:00 INFORMACE A REZERVACE
VSTUPENEK NA VŠECHNY
do 17:00 hodin:
AKCE: recepce Hroznatovy
„Poklady devíti staletí“ akademie, tel. 353394463,
jedinečná komentovaná ex- e-mail: info@klastertepla.cz.
kurze do reprezentačních
GRAFICKÁ DÍLNA
V sobotu 14. května se koná
grafický workshop s grafičkou Lenkou Sýkorovou,
technika suchá jehla. Bližší informace v aktualitách
na internetových stránkách
kláštera.

Klavírní duo z Itálie Marco Schiavo a Sergio Marchegiani – již
proběhlý koncert 28. 4. 2022 v Modrém sále

TIPY NA PROCHÁZKY
S RODINOU, S PŘÁTELI NEBO
JEN SAMI SE SEBOU
Kam vás povede KVĚTNOVÁ
tematická procházka s průvodcem? Do města nebo
do přírody? U nás si vybere
každý, ať už se s námi vydáte do lesa, do parku, do muzea, do ulic nebo po upravených parkových cestičkách,
za kuriózními sochami anebo za lahodnou kávou, všude na vás dýchne poklidná
lázeňská atmosféra.

doby a způsobu života bohatých i chudých obyvatel.
Nebudou chybět ani oblíbené pověsti a legendy.
Pojďte se s námi podívat,
kde na vás ochotní průvodci čekají a co všechno vám
ukážou – vybírat můžete ze
čtvrteční a sobotní nabídky
květnových prohlídek.
Vstupenky lze koupit v infocentru, v kalendáři akcí
na webu www.marianskelazne.cz nebo si je objednat
dopředu na emailové adrese info@marianskelazne.cz.

Zveme návštěvníky z řad
turistů, ale i domácí obyvatele na zajímavé prohlídky.
Naši erudovaní průvodci
Vám prozradí nejen historické milníky našeho měs- Nevyhovuje Vám čas, nestíta, ale také pikantní detai- háte? Nevadí, komentované
ly o osobnostech tehdejší
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prohlídky si můžete spustit
ze svého mobilu díky aplikaci SmartGuideonlineprůvodce. Naprostou novinkou
je prohlídka připravená
ve spolupráci s Royal Golf
Clubem s názvem „Kudy kráčel král Edward VII.“ Kromě
procházky z centra města až
na golfové hřiště se seznámíte s historií golfového klubu,
získáte informace o vzniku

hřiště, o jedinečné přírodě Mariánských Lázní nebo
obecně o golfu a tradicích hry.
Pokud se chcete dozvědět
něco nového, zajímavého, pikantního či tajemného z historie Mariánských Lázní, nenechte si prohlídky uniknout.
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Kolonáda

CÍL:
Lesní mlýn

START:
Hotel Cristal

15.5.2022 | 14.30

KULTURA

ŠVIHÁK ZAHÁJÍ V KVĚTNU SEZÓNU STYLOVĚ
Na tradiční cyklojízdu zve
spolek Švihák v rámci o iciálního Zahájení lázeňské sezony.
Součástí městské slavnosti
bude v neděli 15. května sváteční průvod, na který můžete
vyrazit společně se šviháky
na kole či koloběžce. Tradiční
cyklojízda příznivců spolku
je vždy okořeněna stylovými
šviháckými out ity, a spíše
než o sportovní výkony jde
o společenskou událost. Cyklojízda se na kolonádě odpojí, bude pokračovat po pramenech a zakončí v kavárně
na Lesním mlýně, kde bude
připraven doprovodný hudební program.

pramene. Kulturně ozdravná kúra (KOK) se koná letos
v termínu 26.–28. 5. a těšit
se můžete na víkend nabitý
hudbou, divadlem, debatami
nebo slam poetry. V pátek
26. května do Mariánských
Lázní přijede zahrát pražská
čtveřice Kill The Dandies!,
jedna z předních domácích
skupin, která se orientuje
na žánry jako garážový a psychedelický rock, inspirovaný
tvorbou amerických skupin
a interpretů 60. a 70. let, jako
byli The Cramps, The Sonics,
Lee Hazlewood či The Velvet
Underground. Kapela se po 3
letech na Ferdinandku vrací
oceněná Českým lvem za hudbu k ilmu Okupace. Kill The
Poslední květnový víkend Dandies! si velmi oblíbil i lese znovu probudí k živo- gendární hollywoodský herec
tu Kolonáda Ferdinandova Steve Buscemi, se kterým tato

čtveřice natočila v roce 2020
song a videoklip Laura.
Sobotní večerní program
(27. 5.) proběhne na Lesním
mlýně, kam spřátelený producentský tým HeartnoizePromotion, se kterým Švihák
spolupracoval na festivalu
Moody Moon Noize, přiveze
předního egyptského producenta a DJ Zuliho a výběr
nadějí z lokální, převážně
elektronické scény v podobě
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Tokyo Drift, QOW, New Magic
Media. Eklektickou noc v tančírně s vizuálním doprovodem kolektivu Trippl Krippl
uzavře DJský set Hekaté s PicaPica ve stylu disco za paprsků vycházejícího slunce.
Kulturně ozdravná kúra se
koná za podpory města Mariánské Lázně.
Švihák, z. s.
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FB a WEB - https://www.facebook.com/events/650413842915626, www.festivaljakvino.cz

POD ZPÍVAJÍCÍ
FONTÁNOU 12-21

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
ARNIKA

7. KVĚTEN - ROSÉ
21. KVĚTEN - RULANDY
4. ČERVEN - RYZLINKY
18. ČERVEN - BUBLINY

DEGUSTACE VÍN
ŽIVÉ KONCERTY

17. PRAMEN
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77. OSLAVY OSVOBOZENÍ
NAŠEHO MĚSTA
V pátek 6. května proběhnou
v Mariánských Lázních oslavy
výročí osvobození města.
Právě v tento den se v roce 1945
ve městě objevily první tanky
amerických vojáků pod velením
generála Pattona.
Vzpomínková
akce
začne
ve 14:30 ve Skalníkových sadech u pomníku generála
George Pattona. „Akce proběhne za účasti představitelů
města, válečných veteránů i zástupců americké ambasády. Novinkou bude prezentace americké historické bojové techniky
v podání spolku 97. pěší divize.
O hudební doprovod se v rámci pietního aktu postará kapela
35. plzeňského pluku Foligno
v dobových uniformách,“ uvedla
jednatelka KIS Mariánské Lázně a organizátorka oslavy, paní
Alena Havrdová.

Následně se oslavy přesunou
na kolonádu, kde od 16:00 vystoupí jazzové trio Jazz Cakes
a od 17:30 Dechový orchestr
mladých a mažoretek z místní
Základní umělecké školy Fryderyka Chopina.
Letošní oslava 77. výročí osvobození bude mít ale ještě jednu
zajímavost. Na podzim loňského roku totiž nedaleko Mariánských Lázní objevil Petr Švihovec stříbrný náramek. Ten, jak
se později ukázalo, patřil Američanu Joeovi Esquibelovi, který
ho ztratil právě na konci druhé
světové války, kdy sloužil v zajateckém táboře. Díky spolupráci
s americkou ambasádou v České republice se podařilo náramek vrátit zpět majiteli.

Šestka na konečné. Po renovaci má na střeše pantograf. Snímek
z blíže neurčené meziválečné doby. Vpravo za tramvají část Nových
lázní. Šestka vyčkává na tramvaj od nádraží, mezitím přejede
na vedlejší kolej, kde nabere cestující.

TIC Mariánské Lázně

Osmička, nejvíce fotografovaná tramvaj. U hotelu Mentone (dnes klub
důchodců), jede do města. V původním vybavení (např. sluneční clona).
Snímek z doby, kdy město bylo součástí Německé říše. Odhaduji zimu
1940. Osmička najíždí do výhybky (u dnešního Bati), kde bude křižovat
s tramvají z města. Ulice liduprázdná.

ELEKTRICKÁ DOPRAVA 120 LET
Město v roce 1928 renovovalo provoz. Nové koleje, nové
trolejové vedení, přikoupeny
tažné vozy 7 a 8. Ty vyrobila
vagónka Česká Lípa. Provoz
tramvaje probíhal tak, že
proti sobě vyjely současně
tramvaje či soupravy z konečných. Křižovaly na výhybce (u dnešního Bati). Tak bylo
možno dosáhnout deseti-

minutových intervalů, večer
patnáctiminutových. Průjezd
trati trval asi osm minut. V té
době přišla konkurence čtyř
autobusových linek irmy
Bär (místní speditér). Přesto zůstala tramvaj, zvláště
v zimě, páteřovou dopravou
od/k nádraží.

Konečná ve městě. Kusá kolej končila před dnešním kruhovým objezdem. Na obou konečných byla možnost připojit/odpojit vlek. Někdy byl
provoz tří tramvají, kdy dvě jely městem, třetí vyčkávala na jedné konečné.
U hodin (na obrázku) byla kusá kolej v záhlubni, aby odstavené vlečné vozy
samovolně nevyjely.

Texty Václav Kohout
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SNÍMKY Z POČÁTKU TRAMVAJE

JIŘÍ WINTER NEPRAKTA

V minulém čísle nebylo bohužel možno z technických důvodů otisknout celé snímky
z počátku tramvaje. Mnoho
čtenářů se na mne obrátilo,
zda by bylo možné otisknout
snímky znovu, větší a celé. Je
na nich hodně zajímavostí.

„Ilustrátor – sběratel – badatel“,
tak zní název květnové výstavy v Galerii Goethe, která se pokusí poodhalit
vskutku renesanční osobnost, kterou
byl výtvarník Jiří Winter Neprakta.
Pokud zaslechneme pseudonym
Neprakta, okamžitě se nám vybaví
kreslené vtipy, které měla na svědomí tvůrčí dvojice Jiří Winter – Bedřich
Kopecný. Později s ním spolupracoval
spisovatel Miloslav Švandrlík. Byli
hlavními autory humoristického časopisu Dikobraz a J. Winter ilustroval
jeho knihy, včetně Černých baronů.
Knižní ilustrace představují podstatnou část tvorby Jiřího Wintera a alespoň některé budete moci obdivovat
na výstavě v Galerii Goethe. Dále
určitě zaujmou návrhy kostýmů,
hraček, fotogra ie a další výtvarná
tvorba autora. Nesmíme opomenout
kreslený humor typický pro Jiřího
Winter Nepraktu. A z dalších výtvarných prací stojí jistě za zmínku, že se
autor podílel spolu s antropologem
Emanuelem Vlčkem na tvorbě série
portrétů historických osobností. Jed-

Na minulé číslo zpětně textově odkazuji. Sloupků k 120.
výročí městské dopravy bude
letos povícero. Děkuji za přízeň čtenářů.
Texty Václav Kohout

Tak začínala tramvaj. Otevřená kabina u řidiče a otevřené letní
vozy. Tramvaj jede do města.

Trojka na konečné u Nizzy (či U hodin), obsluha pózuje fotografovi.

Tramvaj naproti nádraží čeká na cestující. V pozadí a vlevo různé
stavby, již neexistující.
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nalo se o tzv. antropologické portréty,
které vytvořil Jiří Winter na základě
výzkumu kosterních pozůstatků.
Nejznámějším z těchto portrétů je
podobizna sv. Zdislavy z Lemberka,
ta vznikla na přímou objednávku papeže Jana Pavla II.
Autor byl také nadšeným badatelem a sběratelem, velmi se zajímal
o obory antropologie, historie o orientalistiku. Od mládí byl nadšeným
přírodovědcem, několik semestrů
studoval Přírodovědnou fakultu Univerzity Karlovy. Ilustroval mnoho
přírodovědných publikací a celý život
byl aktivním ochráncem přírody a životního prostředí. Na výstavě ukážeme několik zajímavých předmětů
z autorových sbírek.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 3. května 2022 v 18:00
hodin v rámci oslav Zahájení lázeňské sezóny 2022. O autorovi
promluví paní Daniela Winterová
a spisovatel Martin Petiška. Budeme
se těšit na Vaši návštěvu.
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775557396
725411687
731820302
608645562
606945835

724274946

Mateřské školy zřízené Městem ML:
MŠ Křižíkova 555
MŠ Hlavní 440
MŠ Úšovice, Skalníkova 518
MŠ Na Třešňovce 603
MŠ Vora, Za Tratí 687

Soukromá mateřská škola:
MŠ Pramínek, Tyršova 438

p. řed. I. Langerová

p. řed. Mgr. A. Rubická
p. řed. Bc. V. Paločková
p. řed. Y. Kučerová
p. řed. H. Smetáková
p. řed. J. J. Nedvědová

Zápis bude probíhat dle pokynů ředitelek MŠ. Konkrétní informace k zápisu
budou zveřejněny v mateřských školách a na jejich webových stránkách.

Zapsané děti budou přijaty k předškolnímu vzdělávání
od 1. září 2022.

Pro děti narozené od 01.09.2016 do 31.08.2017 je zápis povinný.

a týká se dětí,
které dosud mateřskou školu nenavštěvují.

od 2. – 13. května 2022

Zápis bude prováděn na uvedených mateřských školách v období

vyhlašují ve smyslu zákona
č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
a vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů

Ředitelky mateřských škol v Mariánských Lázních

V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Oddělení dětí a mládeže:
PO 13:00 – 17:00
ÚT 13:00 – 17:00
ST: 13:00 – 17:00
ČT: 13:00 – 16:00
PÁ: 9:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00

Studovna + čítárna:
PO 9:00 – 18:00
ÚT 9:00 – 18:00
ST: 9:00 – 18:00
ČT: 10:00 – 17:00
PÁ: 9:00 – 16:00

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

Stále také platí, že všechny své výpůjčky (platí to i pro časopisy a audioknihy)
můžete vracet v jakýkoliv den či hodinu do biblioboxu před knihovnou.

Oddělení dospělých:
PO 9:00 – 18:00
ÚT 9:00 – 18:00
ST: 9:00 – 18:00
ČT: 13:00 – 17:00
PÁ: 9:00 – 16:00

NAŠE NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA PLATNÁ OD 1. 5. 2022:

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

V suterénu budovy u studovny si budete moct prohlédnout zajímavé informace o bývalém
Balneologickém ústavu a naší Balneologické knihovně. K vidění budou i knihy přes 200 let staré.

Výstava „Balneologický ústav a knihovna v průběhu času“:

Další díl z oblíbeného cyklu cestovatelských přednášek pana Bořila plná poutavého vyprávění a
krásných fotografií.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cestovatelská přednáška Ing. Petra Bořila „Třeboň 2“, 25. května., středa, 17,00 hod., studovna,
vstupné 40Kč

Hodinka plná čtení, malování a povídání s májovým příběhem a s kouzelnou aplikací Redmio.
Pro předškoláky a malé školáky.

Májová dětská čítárnička, 17. května, úterý, 16,00 hod., dětské oddělení, vstup volný

Program:

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

Jaro už je v plném proudu a my si jej užíváme stejně jako všichni ostatní. Připravujeme výstavy,
nakupujeme nové knihy, chystáme akce na nadcházející měsíce, vrháme se do jarního úklidu
v knihovně i kolem ní a těšíme se na nové i stávající čtenáře.

Májové dny v knihovně
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IT-SLOT 2021/22
Ve středu 30. 3. 2022 se
konalo odložené inále IT-SLOTu 2021. Naši školu
jela do Prahy reprezentovat Simona Kocourková ze
7. B, která porazila všechny
osmáky a deváťáky ve škole
a probojovala se jako jediná
do inále. Tam byly otázky
o hodně těžší než ve školním
kole, a tak i 14. místo považujeme za úspěch. Navíc byla
nejmladší a nejzápadnější
účastnicí letošního ročníku.
Gratulujeme!
Ing. et Mgr. P. Knížák
ZŠ Jih

MASOPUSTNÍ KARNEVAL
Dne 2. března jsme pro děti
ve školní družině připravili
ve spolupráci s panem Pohodou a slečnou Soničkou
masopustní karneval. Snažili
jsme se jim tak přiblížit tradici karnevalů. Děti si doma
připravily vlastní masky
a převlékly se za princezny,
čarodějnice, zvířátka a jiné
pohádkové bytosti. Pan Po-

hoda si pro děti připravil
pohádku "O Otesánkovi",
ve které si některé z nich
i zahrály. Na závěr byly připraveny soutěže s odměnami
a taneční diskotéka. Děti tancovaly a soutěžily s velkou
chutí. Bylo to opravdu příjemně strávené odpoledne.
Eva Hrdá
ZŠ Jih

ŠKOLNÍ DRUŽINA: NÁVŠTĚVA
CHKO SLAVKOVSKÝ LES –
BESEDA NA TÉMA "LES V ZIMĚ"
V únoru jsme navštívili
CHKO Slavkovský les. Byla
pro nás připravena beseda
na téma "Les v zimě". Děti
zhlédly naučný ilm, který jim přiblížil volně žijící
lesní zvířátka a rovněž je
seznámil s tím, jak přečkávají zimu. Pak si zasoutěžily a prokázaly své znalosti
ze světa zvířat. Zahrály si
tripexeso – zvířecí rodinky
a na magnetické tabuli se
učily přiřazovat lesní zvířát-

23

ka do oblastí, kde je v přírodě najdeme.
Nevšedním a nezapomenutelným zážitkem, na konci
návštěvy, byla ukázka práce
ornitologa. Pan RNDr. Jaška dětem předvedl odchyt
a kroužkování malého ptactva. Děti si mohly prohlédnout zblízka hejla, sýkorku,
brhlíka a čížka, a získat tak
nové poznatky z oblasti přírodovědy, které se jim z paměti jen tak nevymažou.
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Díky této dlouholeté spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les mají děti možnost rozvíjet své znalosti ze
školy, a především získávat

rou pro tento koncert pro
orchestr se sólovým klavírem znamenitě upravil sólistův otec Olimpiu Cretan.
V druhé části se do akce
naplno zapojila skupina mažoretek. Došlo také
na opožděné blahopřání
bývalé vedoucí této skupiny, paní Elišce Sudové.
V programu se představili také další sólisté –
zpěváci Zeinu Umer, Michael Pecher a Vojtěch
Knedlík a zpěvačky Kristý-

kladný vztah k přírodě, kterou se učí milovat a chránit.
Eva Hrdá
ZŠ Jih

Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F. Chopina

KARLOVARSKÁ RŮŽIČKA – 2.
A 1. MÍSTO PRO ZÁKLADNÍ
UMĚLECKOU ŠKOLU
FRYDERYKA CHOPINA

JARNÍ KONCERT DOM
A MAŽORETEK 2022
Po dlouhých třech letech se
v sobotu 26. března v Městském divadle Mariánské
Lázně mohl uskutečnit koncert Dechového orchestru
mladých s mažoretkami.
Na rozdíl od dalších hudebních souborů mohl naštěstí největší hudební soubor
školy i v problematických
časech koronaviru a omezení vystupovat. To zejména proto, že tradičně hrává
i mimo uzavřené prostory
a koncertní sály. Přesto
návrat do divadla po třech
letech byl sváteční záležitostí. A to nejen pro členy

na Šmejdová, Anna Mudrová a Anna Rybárová. Ačkoliv program koncertu byl
rozsáhlý, rychle uplynul.
Nezbývá než si přát neustálý dostatek pilných
a pracovitých žáků ochotných smysluplně pracovat
na sobě i pro další budoucnost DOM, tělesa, které letos dovrší úctyhodných 53
let své existence.

9. dubna 2022 proběhl
již 23. ročník celostátní
klavírní soutěže Karlovarská růžička. Soutěžilo
se ve 3 věkových kategoriích. Naši školu zde reprezentovala v nejstarší
kategorii Lada Prinzová
a Jaroslav Skalka – oba ze
třídy paní učitelky Marie
Skalkové. Lada i Jaroslav
zaujali porotu svým přirozeně muzikálním projevem
a kultivovaným tónem klavíru. V porotě zasedli Hana
Dvořáková (GMHS Praha),
Petr Jiříkovský (Pražská
konzervatoř) a Maxim
Averkijev
(Konzervatoř

orchestru a mažoretky, ale
také pro jejich vedoucí,
a především pro publikum,
které do posledních míst
zaplnilo hlediště i balkony
Městského divadla.
Program
byl
rozdělen
na dvě části. V první části se orchestr prezentoval
koncertním
programem.
Publikum zaujal sólista –
klavírista Sebastian Cretan.
Vzhledem k svému věku nebyl sólista za klavírem možná z parteru úplně dobře
vidět, ale slyšet určitě ano.
Publikum zaujal slavnou
Bohemian Rhapsody, kte-
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Plzeň). Trému prý skoro
neměli a radost z hraní jim
tak pomohla ke krásnému
umístění. Ladu Prinzovou
porota ocenila 2. místem
a Jaroslavu Skalkovi udělila 1. místo a tzv. Velkou růžičku. Děti dostaly drobné
ceny, které je velmi potěšily, a samozřejmě nechyběl dort, který je již zavedenou a oblíbenou tradicí
této soutěže.
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F. Chopina

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • KVĚTEN 2022
ŠKOLA

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE
DŘEVĚNÝCH DECHOVÝCH
NÁSTROJŮ V CHEBU
Ve středu 30. března reprezentovalo celkem sedm žáků
ZUŠ F. Chopina na krajské
soutěži v Chebu.
V oboru klarinet získali žáci
ze třídy P. Čecha dvě první
(Tomáš Pospíšil, Štěpánka
Mannová) a jednu druhou
cenu (Jan Bartoš). Mezi saxofonisty výborně uspěli žáci
T. Sticha. Rozálie Willnerová
a Tomáš Pospíšil získali oba
první ceny ve svých kategoriích. Ze třídy L. Čechové mají
létnistky Barbora Tintěrová
první cenu, Aneta Povišerová druhou cenu a Barbora
Žižková třetí cenu. Zvláštní
uznání si určitě zaslouží student chebské průmyslovky
Tomáš Pospíšil, který získal
dvě první ceny na různé nástroje. Gratulace patří nejen
držitelům cen a jejich učitelům, ale také korepetitorům Marii Skalkové, Olimpiu
Cretanovi, Tomáši Stichovi
a Lence Čechové, protože
na podpoře korepetitora je

úspěch sólisty velmi závislý.
Z výsledků soutěže je zřejmé, že se žáci na svůj klavírní nebo varhanní doprovod
opravdu mohli spolehnout.
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F. Chopina

POZOUNISTA SEBASTIAN CRETAN
ZE ZUŠ ML SE STAL VÍTĚZEM
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Mezinárodní hudební soutěž PRO BOHEMIA, kterou
pořádá ostravská konzervatoř, se ve dnech 7.–10. 4.
2022 konala již podvacáté.
Původně byla tato soutěž
pouze klavírní, postupně
přibyly další nástrojové
obory, které se pravidelně
střídají. Letos se soutěžilo
ještě v žesťových nástrojích
a zpěvu. Účastníci ze zahraničí (zejména z Polska a Slovenska) jsou na této soutěži
pravidelnými hosty.
Pozounista
Sebastian
Cretan ze třídy Slavomíra Országha poměřil své
umění s dalšími – většinou
polskými – soupeři. V 1. kategorii (do 12 let věku) se
malých pozounistů sešlo
patnáct! Mezinárodní česko-polská porota neměla
vůbec jednoduchou práci:
v Polsku má hra na tento
nástroj velkou oblibu a tradici. Bezchybná hra, navíc
z dvou třetin zpaměti, vynesla Sebastianovi nečekané, ale zcela zasloužené
1. místo a titul laureáta!
Je to v tomto roce již druhý významný úspěch, Sebastian se stal absolutním
vítězem krajské soutěže
hráčů na žesťové dechové

Tomáš Pospíšil

ZUŠ F. CHOPINA POŘÁDALA
KRAJSKOU SOUTĚŽ VE HŘE
NA LIDOVÉ NÁSTROJE
V úterý 5. dubna se do ZUŠ F. Chopina sjeli účastníci soutěže ve hře
na lidové nástroje. Na své si přišli
tedy zejména milovníci folklóru.
Celkem pět desítek hudebníků
soutěžilo v sólových i souborových kategoriích. ZUŠ F. Chopina
měla svého zástupce v kategorii
sólistů. Hráč na dudy Jan Brož ze
třídy Slavomíra Országha získal 1.
cenu a postoupil do národního inále, které se koná v moravském
Mikulově. Gratulujeme ! Soutěž se
konala za inanční podpory města Mariánské Lázně.
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F. Chopina

Jan Brož
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nástroje 25. 3. 2022 v Sokolově, kde získal absolutně
nejvyšší bodové hodnocení
z 61 účastníků soutěže.
Je třeba dodat, že Sebastian
Cretan soutěžil i v dalších
oborech – ve hře na klavír
a ve zpěvu (klavír studuje v Aši u Olgy Fernandez,
na této škole jako učitelka
působí jeho matka a na soutěž ve zpěvu se připravoval
u svého otce). Celkový výsledek na soutěži je obdivuhodný – na klavír také první cena a ve zpěvu druhá
cena. Gratulujeme !!!
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F. Chopina
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ŠKOLA

ÚSPĚCHY JAROSLAVA
SKALKY NA MEZINÁRODNÍCH
SOUTĚŽÍCH
Hned dva vynikající úspěchy na mezinárodních soutěžích si připsal klavírista
a violoncellista Jaroslav
Skalka (žák ze třídy Marie Skalkové). Na mezinárodní soutěži v Broumově
získal 2. cenu. Soutěže se
účastnili klavíristé ze šesti evropských států. V porotě zasedli pedagogové
z konzervatoří a vysokých
uměleckých škol, ale také
představitelé významných
uměleckých institucí (např.

LOB – SOUROZENCI BARTOŠOVI
REPREZENTOVALI VE FINSKU
15. – 19. března se ve inském
Keminmaa konalo Mistrovství
světa v lyžařském orientačním
běhu dospělých, juniorské MS
a ME dorostu. Do reprezentačních družstev se nominovali také
dva členové Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK
– Vojtěch Bartoš v kategorii dospělých a jeho mladší sestra Marie v kategorii juniorek.
První závod ve sprintu byl
velmi rychlý a vyrovnaný,
o medaile se ve všech kategoriích bojovalo až do cílové
čáry. Kdo udělal byť drobnou
chybu, neměl šanci. Třeba
v ženském závodě se první tři
vešly do dvou sekund.
Bartoš zvolil dvakrát o něco
horší postup a doběhl do cíle
s poměrně malou ztrátou 2:09
na vítězného Fina Saarelu.
Ve světové konkurenci to však
znamenalo až 44. místo.
Juniorka Bartošová měla ze
svého prvního závodu na světové scéně velký respekt, běžela raději opatrně a skončila
na 26. místě se ztrátou 2:32
na vítězku.
Další den byl na programu stíhací závod. Vybíhalo se s časovou ztrátou z předchozího
dne. Trať mužů měřila 17,6 km
a třikrát se vybíhala sjezdovka.
Tratě vedly poprvé do oblasti
bažin a nepřehledného svahu.
Tam končily naděje na dobré
umístění mnoha dobrých závodníků. Lázeňský borec se
snažil probít pořadím dopředu, ale různé drobné chyby ho
zbrzdily a do cíle doběhl na 42.
místě. Zvítězil Nor Baklid.
Juniorky absolvovaly závod
na krátké trati. Bartošová
zkusila trochu rychlejší tempo. Na začátku závodu si vedla dobře, ale těsně před třetí
kontrolou odbočila do špatné

ředitel České filharmonie
David Mareček).
Dalším vynikajícím úspěchem Jaroslava Skalky je
1. cena v klavírní soutěži
v Teplicích. Tuto soutěž pořádá Konzervatoř Teplice,
je zaměřena na interpretaci hudby L. V. Beethovena,
v porotě byli opět pedagogové VŠ a konzervatoří.
Gratulujeme!
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F. Chopina

JARNÍ VYSTOUPENÍ DRUHÁKŮ
Na ŠKAREDOU STŘEDU 13.
4. 2022 bylo moc hezky – sluníčko a také vystoupení SBOREČKU 2. C v sále školy Jih,
kterého jsme se mohli tentokrát zúčastnit. A opravdu se
sešlo hodně rodičů i prarodičů .
Děti nám předvedly jarní
zvyky na Velikonoce pod vedením pí. uč. Mgr. Hurtové
a pí. asistentky Svobodové.

Celé vystoupení ilmoval p.
uč. Mgr. Knížák, ale každá
rodina si pořizovala vlastní
fota. Vzadu na oponě byly též
velké vystřihovánky s jarní
tematikou.
Vše se opravdu moc povedlo
a nezbývá než říct: DĚKUJEME VÁM! Už se těšíme, co pro
nás zase připravíte.
Marcela Leskovjanová
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stopy a byla z toho tříminutová ztráta. Nebyla jediná, která
chybovala, a tak nakonec byla
se svým 23. místem (druhá
z českých závodnic) spokojená.
Po dni volna čekal Bartoše závod na krátké trati. V úvodu si
ale nepohlídal dva kratší postupy a nabral ztrátu něco přes
tři minuty. V cíli z toho bylo 38.
místo – jeho nejlepší výsledek
na MS. Závod vyhrál Bulhar
Belomazev, který o 1 vteřinu
porazil Švéda Wickboma.
Juniorky běžely závod na klasické trati s hromadným startem. Ten měřil 15,9 km a dával
tušit, že se nesmí plýtvat silami
při zbytečných chybách. Bartošová si s tím poradila a do cíle
doběhla jako nejlepší z našich
se ztrátou 16 minut za vítězkou na skvělém 18. místě z 32
závodnic.
Závěr patřil tříčlenným štafetám. Do nich se Bartoš nenominoval. Bartošová běžela
štafetu juniorek na druhém
úseku a závod se jí povedl.
Štafetu přebírala na 7. místě
a dokázala ji svým bezchybným výkonem dostat na 4.
příčku. Nakonec z toho bylo
pěkné 5. místo.
Na mistrovství světa se ukázali i další tři zástupci západočeské oblasti. Karlovarský
junior Marek Štěrba doběhl
na dlouhé trati na skvělém 4.
místě, Antonín Svoboda z Plzně byl mezi dorostenci pátý
na krátké trati a čtvrtý ve štafetách a v dospělých závodil
plzeňský Jan Hašek – nejlépe
39. na krátké trati.
Josef Milota
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OB – ORIENTAČNÍ BĚŽCI MĚLI
DVĚ OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ

Marie a Vojtěch Bartošovi

Dvě oblastní mistrovství v orientačním běhu se odehrála první
dubnovou sobotu v Ostrově,
kam se vydala třicetičlenná výprava z Mariánskolázeňského
orientačního klubu MLOK.
Za chladného počasí se v dopoledních hodinách nejprve běžel sprint v ulicích města. Úvod
i závěr zavedl běžce do různých
areálů s nepřekonatelnými ploty,
kde se dost chybovalo. Ale také
zdánlivě jednodušší prostředí,
část v pravoúhlé zástavbě, kde
byly použity umělé překážky, některé rozhodila tak, že pak byli
kvůli vynechané kontrole diskvali ikováni.
Mariánskolázeňští závodníci dokázali vyběhnout devět umístění
na stupních vítězů. Dvě první
příčky obsadili Samuel Janoch
(H18) a Libor Černý (H45), druzí
skončili Leona Fišáková (D12)
a Jan Milota (H18) a bronz získali Hana Kožíšková (D35), Ondřej
Herman (H14), František Kováč
(H20), Marek Beneš (H45) a Jan
Fišák (H75).
Ve 14 hodin se na louce za ostrovskou nemocnicí seřadili první
úseky do klání tříčlenných štafet.
V této disciplíně bývá obvyklé,
že se kvůli délce celého závodu
běhá v nepříliš náročném teré-

Vojtěch Bartoš

OB – ORIENTAČNÍ BĚŽCI
ZAHÁJILI SEZÓNU
NA PLZEŇSKU
Poslední březnový víkend začala
orientačním běžcům ze západočeské oblasti sezóna pěších
závodů. Ty první se odehrály
severně od Plzně kolem vrchu
Krkavec s centrem v Záluží.
Vzhledem k tomu, že panovalo
teplé jarní počasí a že sobotní
závod byl zároveň mistrovstvím
oblasti na krátké trati, vyrazila
na tuto premiéru třicítka borců
z Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK.
Běhalo se v typicky plzeňském,
převážně borovicovém lese, protkaném sítí cest a cestiček, singltrekových tras pro horská kola,
erozních rýh, jam všech velikostí
a pozůstatků po těžbě jílu.
Devíti lázeňským běžcům se podařilo vyběhnout místa na stupních
vítězů. První příčky obsadili Hana
Fišáková (D35), Stanislava Opavová (D65) a Samuel Janoch (H18),
druzí skončili Radmila Miturová
(D55), Ondřej Herman (H14),

Břetislav Milota (H20) a Jan Fišák
(H75) a bronz získali Jana Sklenářová (D55) a Jan Pivec (H18).
O den později v závodě na klasické trati, kdy se počet „mloků“ zvýšil o deset, už to bylo
s medailovými úspěchy o něco
horší. Jediné první místo patřilo
Miturové, stříbro zaznamenali
S. Janoch, Fišák a Nikolas Placek
(H10) a třetí doběhli Herman
a Marie Bartošová (D18).
Josef Milota

nu. V tomto případě to ale byl tak
trochu boj s přírodou, a to přesto, že se ještě neprojevila sezónní
vegetace. V cestě stály zamokřené pasáže, široký Borecký potok,
prudké svahy, trnky i jiné těžko
průchodné porosty.
Šest lázeňských kolektivů se
však s těmito nástrahami vyrovnalo a dosáhlo na stupně vítězů.
Nejvíce asi potěšilo prvenství
mladších žaček (D12) ve složení Anna Nykodymová, Lada
Prinzová a Leona Fišáková, které další týmy v pořadí porazily
o několik desítek minut. První
bylo rovněž trio nejmladších
veteránek v kategorii D105 –
Hana Kožíšková, Veronika Placková a Nikola Prinzová.
Dobrý výkon předvedly také dva
týmy starších veteránů v kategorii H135, jež nestačily pouze
na borce z Lokomotivy Plzeň.
Stříbro brali Marek Beneš, Josef
Milota a Libor Černý, třetí doběhli Marek Petruš, Luděk Bartoš a Miloš Kamaryt.
Dvě druhé příčky pak dodali
starší žáci (H14) Mikuláš Prinz,
Ondřej Herman a Tomas Placek
a dorostenci (H18) Ondřej Petruš, Miroslav Kváč a Josef Beneš.
Josef Milota

Ondřej Herman, Foto: Lukáš Pivec

Vítězky kategorie mladších žaček
Leona Fišáková, Anna Nykodymová
a Lada Prinzová (zleva)
Foto: Stanislava Kváčová

Samuel Janoch a Jan Pivec (zleva), Foto: Lukáš Pivec
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Mladší veteránky Hana Kožíšková,
Nikola Prinzová a Veronika Placková
(zleva)
Foto: Stanislava Kváčová
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DVA TITULY Z MISTROVSTVÍ ČECH
PRO NIKOLU NOVÁČKOVOU
Kulturní dům v Mladé Boleslavi se
17. 4. 2022 stal dějištěm Mistrovství Čech mužů a žen v klasické kulturistice, physique, bikiny fitness,
bodyfitness a wellness fitness. Za TJ
SANDOW Mariánské Lázně se
v kategorii bodyfittness do 164cm
představila Nikola Nováčková.
Přestože Nikola vstupovala na soutěžní pódium poprvé ve své závodní kariéře, tak tato skutečnost
na jejím sportovním výkonu nebyla vůbec znát. Nikola dokázala
po celou dobu soutěže předvádět
to nejlepší, co si přinesla z tréninkové přípravy. Po soustředěném
a nejlepším předvedeném výkonu
si svoji kategorii zcela podmanila
a stala se mistryní Čech. Výsledek
a předvedený výkon nejenom, že
potěšil osobního trenéra a také závodníka v jedné osobě Lukáše Votavu, ale dle jeho vyjádření ukázal
i směr pro další zlepšování.

Vítězství Nikolu kvalifikovalo
i do soutěže o titul absolutní vítězky, které se zúčastnily všechny
vítězky z ostatních kategorií bodyfitness. V časově a fyzicky náročné soutěži bylo velmi obtížné
po celou dobu předvádět nejlepší
formu, přesto to Nikola dokázala
a i tuto soutěž opanovala a získala
svůj druhý titul – absolutní vítězka
kategorie bodyfitness.
Roman Nováček

Nikola Nováčková a Lukáš Votava

Nikola Nováčková

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

MÁTE ZÁJEM VYDAT ČLÁNEK?
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Článek pošlete v samostatném textovém dokumentu
(formát doc. docx. txt. rtf.).
Dokument pojmenujte stejně jako nadpis článku
(NE „článek do zravodaje“).
Článek prosím neposílejte napsaný přímo v e-mailu!
Každý článek podepište celým jménem.
Článek by neměl přesahovat 3000 znaků včetně mezer.
Ke článku přiložte fotogra ie a obrázky ve formátu jpeg.
nebo pdf. v co nejlepší kvalitě o velikosti alespoň 1 Mb.
Fotogra ie pojmenujte stejně jako článek, např. „Výlet
do Klingenthalu1.jpeg“ (NE 28152019.jpeg).
Textový dokument a přiložené obrazové přílohy pošlete společně v jednom e-mailu na adresu zpravodaj@muml.cz
Řádně si zkontrolujte před odesláním emailu gramatickou
i obsahovou správnost příspěvku. Za chyby v článcích si
zodpovídáte sami a na případné pozdní úpravy nebude
brán zřetel.
Prosíme dodržujte uzávěrku vždy 15. den v měsíci!

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

Hasiči

150

Podatelna

354 922 150

Záchranná služba

155

Pokladna:

354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka

112

muml@muml.cz
www.muml.cz
www.marianskelazne.cz

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA
Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

354 922 111

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

CENA

1 Strana

9.000 Kč

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

1/2 Strany

4.500 Kč

Nemocnice Mariánské Lázně

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč

354 474 261

bez DPH
DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov
374 718 183

V případě zájmu o placenou inzerci pište na e-mail:
zpravodaj@muml.cz
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