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Červánky nad Slavkovským lesem.

TEĎ MÁME OPRAVDU MOŽNOST
UKÁZAT, CO V NÁS JE!
Vážení
spoluobčané,

tento
Zpravodaj města
a úvodník se
k Vám dostávají v době,
která pro nás
není příznivá
a která na nás všechny klade
vysoké nároky. Jsme v situaci,
se kterou se naše republika od
svého vzniku ještě nikdy nepotýkala. Ke dni 20.3., kdy byl
tento úvodník psán, bylo v ČR
evidováno 765 případů nákazy
koronavirem. Situace se bezprostředně dotýká také přímo
nás, občanů Mariánských Lázní,
neboť i u nás jsou evidovány

RADNICE

Nic není jako dřív, nic
není jak bývávalo ...
strana 2

MĚSTO ROZDĚLILO PŘES
2.200 000 KČ NA KULTURU
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

případy pozitivně testovaných
lidí. Netroufám si predikovat,
jaká bude situace v době, kdy
se k vám tento Zpravodaj dostane, ale předpokládám, že došlo
k prodloužení mimořádného
stavu a zákazu vycházení. Současná celosvětová pandemie
není něco, co zmizí během několika málo dní. Pevně věřím, že
restriktivní opatření, ke kterým
přistoupila vláda ČR, jednotlivé
kraje i samosprávy, napomohou
zpomalení šíření viru a umožní zdravotnickým zařízením se
s rostoucím počtem pacientů
adekvátně vyrovnat.
Snahou vedení města je maximálně vám pomoci vyrovnat se
s touto situací.

Na 11. jednání zastupitelstva města dne 18. 02. 2020 Usnesení č.
ZM/232/20 byla rozdělena částka
ve výši 1 325 000,00 Kč z Fondu
kultury města Mariánské Lázně. Pro
letošní rok byla vyčerpána z Fondu
kultury celá částka na rok 2020.
- Dotacím a spolkům bylo dohromady poskytnuto 653 000,00 Kč
- Na akci Lázeňský Food Festival byla poskytnuta částka ve výši
86 000,00 Kč
- Na pořádání hudebních a stand up
vystoupení byla poskytnuta částka
ve výši 50 000,00 Kč
- Na klubovou scénu Na Dvorku 2020 byla poskytnuta částka
71 000,00 Kč
- Na 2. ročník mezinárodního

více na str. 2

SPORT

ŠKOLY

více na str. 5

KULTURA

Zápis dětí

Lyžařský orientační běh

hudebního festivalu LEBENDES
GRENZLAND – ŽIVÉ POHRANIČÍ byla poskytnuta částka ve výši
73 000,00 Kč
- Na alternativní klubové koncerty
menšinových žánrů byla poskytnuta
částka ve výši 81 000,00 Kč
- Na cyklus kulturních a společenských akcí na vrch Krakonoš v Mariánských Lázních v roce 2020 byla poskytnuta částka ve výši 76 000,00 Kč
- Na akci Boulevard of music 2020 –
5x živá hudba v ulicích a parcích
Mariánských Lázní byla poskytnuta
částka ve výši 76 000,00 Kč
- Na dětský příměstský tábor od Náboženské obce Církve československé husitské v Mariánských Lázních

Amatérští výtvarníci
v galerii Goethe
strana 10

strana 9

Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15. 4. 2020.
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dokončení. ze str. 1
Město poskytuje mimořádnou
bezplatnou službu pro nejohroženější skupiny obyvatel.
Všem občanům nad 60 let věku,
osobám se sníženou imunitou,
samoživitelkám nebo osobám
v nařízené karanténě zajišťujeme obstarávání nákupů a vyzvedávání léků. Naše MHD je
Vám nadále k dispozici pro přesuny po městě a je do odvolání
bezplatná. Vyvíjíme maximální
snahu o pravidelné poskytování
aktuálních informací vám všem.
Jde o úkol mimořádně náročný,
protože situace se mění téměř
z hodiny na hodinu a co platilo
včera, nemusí platit dnes.
Obtížné časy na nás kladou
vysoké nároky, zároveň ale
ve většině z vás vyvolaly neuvěřitelnou vlnu porozumění
a solidarity, která mě naplňuje
tolik potřebným optimismem.
Někteří z vás nabízejí zcela nezištně pomoc spoluobčanům
s obstaráváním nákupů nebo
léků. Jiní spontánně vytvořili
na sociálních sítích skupiny, kde
se sdružují lidé, kteří při současném nedostatku ochranných
pomůcek pro své spoluobčany
šijí dnem i nocí roušky. Toto je
obzvláště vítáno, neboť oficiální
dodávky státu váznou. Po domluvě jsme proto zřídili sběrné
místo v operačním středisku
městské policie v budově radnice, kde mohou lidé odevzdávat
materiály nutné k šití roušek
a jiní si je naopak mohou vyzvedávat. Vše na dobrovolnické bázi
bez nároku na finanční plnění!

NIC NENÍ JAKO DŘÍV, NIC NENÍ,
JAK BÝVÁVALO…

Nelze dostatečně ocenit lidskost a pomoc Vás všech, kterým
není lhostejný osud ostatních
lidí. Využívám této příležitosti
a všem upřímně děkuji.

Apeluji na vás všechny, mé spoluobčany, abyste zachovali klid
a řídili se pokyny nařízení vlády,
hygieny a dalších orgánů. Filtrujte si informace na ty ověřené
a na drby, které nemají informační hodnotu. Těch je zejména
v posledních dnech plný internet.
Ve světle současné situace působí ostatní problematiky téměř
malicherně. Přesto i teď vedení
města i městský úřad dále funguje, nastavují se termíny, pracuje se na projektech a jedná se
o dalších formách pomoci občanům a podnikatelům ve městě.
Pokud Vás zajímají některé další informace z města, můžete si
přečíst článek pana místostarosty Pelce na straně 2, nebo
příspěvky pana zastupitele Hurajčíka na straně 4.
Vážení spoluobčané,
Pokračujte v úžasném přístupu, který jste ke svému okolí
v těchto těžkých časech zaujali.
Pomáhejte si navzájem a myslete zejména na naše seniory.
Pokud budeme uvážliví, ohleduplní a opatrní, tak pevně věřím, že se nám společnými silami podaří se s virem vypořádat
a naše krásné město brzy opět
naplní hlasy nás i našich lázeňských hostů.
Martin Kalina
Váš starosta

Foto: Josef Pavlovic
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Po mírném průběhu zimy, snad
takovou ani nepamatuju, se ohlásilo jaro. V současné době registrujeme čištění města po zimním
období, úpravy stromořadí podél městských ulic, zvykáme si
na nové odpadní nádoby na olej
a hliník a pomalu se probouzí
příroda k životu.
Přečkali jsme řádění vichrů Sabina a Julie, řešíme invazi koronaviru, který prověřuje naše
lidské vlastnosti, schopnost
zvládnout nepříjemné životní
situace a musíme reagovat na
každodenní změny…
Přesto jsme nezaháleli. 4. března proběhlo další jednání představitelů města o navrhovaném
novém Územním plánu města
Mariánských Lázní.
Rozběhly se aktivity pro školy
spolku Mariánskolázeňsko.
19. března se konal v Domově
mládeže v Klíčové ulici turnaj
žáků základních škol (str. 12)
Pokročili jsme v přípravě stěhování poslední části pracovišť z původní radnice města
do upravené budovy v Příčné
ulici (bývalý Tuzex). Stěhování
by mělo být zahájeno ve středu
15. dubna 2020. V průběhu těchto dnů probíhá výběrové řízení
na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci naší
radnice v Ruské ulici a současně
s tím probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací
první etapy rekonstrukce zadní
části domu Chopin. Tato akce je
spojena se stavebními úpravami
projektu Broadway.
V letošním roce pokračujeme
v opravách silnic v našem městě,
které hradíme z našeho rozpočtu.
Kromě oprav našich silnic uskutečníme ve spolupráci s Karlovarským krajem opravu Chebské
ulice. Termín ještě není stanoven,
ale čeká nás velké dopravní zatížení oblasti Chebské křižovatky.
(str. 4). Současně s vozovkami už
začaly rekonstrukce chodníků.
První oprava chodníku již probíhá v ulici U Nemocnice.
V dubnu by se již měly postupně
objevit nové trolejbusy, jejichž
nákup byl v jednání skoro čtyři
roky. Nebylo to jednoduché, ale
podařilo se. (str. 4)

Kulturní aktivity směřujeme
k Zahájení lázeňské sezony, určitě si každý z nás najde v programu něco pro sebe a budeme
spokojeni.
V oblasti školství je nutné respektovat "Mimořádné opatření" ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem školství ze
dne 10. 3. 2020, kdy od 11. 3. jsou
uzavřeny základní školy, střední
školy, vyšší odborné školy a vysoké školy v celé republice. Nezbývá,
než sledovat vývoj situace a reagovat na současný stav. Od pondělí 16. 3. jsme uzavřeli také provoz
všech mateřských škol.
Chtěl bych dále upozornit na termín zápisu žáků do prvních tříd
našich základních škol, který je
stanoven na pondělí 6. dubna
a úterý 7. dubna 2020. (str 10)
Pro rodiče dětí, které povedou
k zápisu, je důležité sledovat
vývoj situace ohledně koronaviru. Podle platných pokynů provedeme zápis do prvních tříd
i v našem městě. Další důležitý
termín jsou přijímací zkoušky na
střední školy. V současné době
je stanoven termín přijímacích
zkoušek pro žáky 9. tříd na 14.
a 15. 4. 2020, pro žáky pátých tříd
do oboru osmiletého gymnázia na
16. a 17. 4. 2020. V případě signalizovaných změn ze strany MŠMT
si dané termíny ověřujte kontaktem s vedením dané školy.
Všechny rodiny s novými občánky našeho města zvu na oficiální
Vítání občánků Mariánských Lázní, které je plánováno na sobotu
23. května odpoledne. Informace
získáte na matrice města. (str. 5).
Protože se situace každým dnem
mění, prosím všechny občany
Mariánských Lázní, abychom zachovali klid. Budeme-li v klidu,
budeme schopni rozumně uvažovat. Budeme-li rozumně uvažovat,
zvládneme dobře všechna nařízení a doporučení řešení současné nepříjemné situace od vlády
až po naše město. Jsme na jedné
lodi, ta se ale nepotápí, propluje
bouří, posádka obstojí a všichni
se na sebe budeme zase usmívat.
Využijte daný stav k zastavení, věnujte se svým dětem a sami sobě.
Mgr. Miloslav Pelc
místostarosta Mariánských Lázní
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Blokové čištění ulic v roce 2020
16.3.

Chopinova, Ibsenova, Nehrova, Fibichova, Vrchlického, Purkyňova

17.3.

Lesní, Úzká, Masarykova (okolo řed. Lázní nad Kolonádou až na Goethovo nám.), horní část Goethovo
nám (okolo Hvězdy)

18.3.

Karlovarská až ke Kolibě, Karlovarská ke Hvězdě, spodní část Goethovo náměstí, Lázeňská,
Reitenbergerova

19.3.

Dusíkova, Masarykova pěší (pod Kolonádou), Anglická ke křižovatce se Zeyerovou, Klíčová, Pod
Panoramou (od ostrůvku – nad Anglickou), Reitenbergerova (od Nových Lázní ke kruhové křižovatce)

20.3.
23.3.
24.3.

Pod Panoramou (od ostrůvku - na Zeyerova), Zeyerova (celá), Anglická od křižovatky se Zeyerova ke
křižovatce s Křižíkovou + okolo Lilu
Boženy Němcové, Máchova, Křižíkova, Lužická (východní strana – zahrádky), Komenského (východní
strana – školka u nemocnice), Jiráskova
Pramenská (od odbočky na hřbitov k Třebízského), Třebízského, Za Divadlem, Hlavní tř. (od hotelu Pacifik
ke křižovatce s Ruskou)

25.3.

Pramenská (od odbočky na hřbitov ke škole Sever - Gymnázium), Ruská (od severu kolem radnice),
Mladějovského, Hlavní tř. (od křižovatky s Ruskou ke kruhové křižovatce u hotelu Bohemia)

26.3.

Ruská (od školy Sever k hotelu Continental), Příkrá, za Slovanem, Hlavní tř. (od knihovny ke spořitelně)

27.3.

Lidická, Dykova, Hlavní tř. (od knihovny směr Baťa)

30.3.

Před poštou, Poštovní, Masarykova (od kruhové křižovatky, TAXI, k poště), Hlavní tř. (od hotelu Bohemia
k PČR)

31.3.

Tyršova, Nerudova, Luční, k bazénu, k zimnímu stadionu

1.4.

Dvořákova, Lužická (západní strana), Komenského (západní strana – škola JIH)

2.4.

Husova (od Chebské k Žižkově), Stavbařů, Žižkova (k mateřské školce), Na Třešňovce

3.4.

Družstevní, Bezejmenná (+ parkoviště v nové zástavbě), Dřevěná

6.4.

Janáčkova, Smetanova, Mánesova

7.4.

Na Výsluní, Žižkova (západní strana – Panská Pole), Libušina, U Pily, Husova (od Žižkovy k nádraží)

8.4.

Nákladní, Příčná, Nádražní náměstí

9.4.

Kollárova (vnitřní – okolo hotelu Berlín), Kollárova (od Plzeňské ke Klasu), Plzeňská + sídliště

14.4.
16.4.

Kollárova (od Palackého na Plzeňskou), Na Průhonu, Průběžná, Růžová, Zahradní, U Ploché dráhy
U Nemocnice, Za Zastávkou, U Rybníčka, Palackého (od Úšovické křižovatky ke Kovárně), Palackého
(před Kovárnou)
17. listopadu, Česká, Šafaříkova, Hroznatova (parkoviště)

17.4.

Polní, 1. Máje, Škroupova, Přátelství, Kubelíkova, Dukelská, Kosmonautů, Mládežnická

20.4.

Americká, Seifertova, Havlíčkova, Franze Kafky

21.4.

Skalníkova, Tepelská + domov důchodců, za Lunou, ke Stacionáři

22.4.

Za Školou, Ke Kostelu, Dobrovského, Antoníček, Palackého (od Kovárny)

23.4.

Dyleňská, Podhorská, Za Tratí, Na Voře dole, Na Voře nahoře

24.4.

Na Vyhlídce (obě strany), Krátká, Potoční, Zelená, Ve Vilkách, Boční

27.4.

Školní, Čapkova, Ladova, třída Vítězství

28.4.

Skláře

29.4.

Chotěnov

30.4.

Stanoviště

15.4.

V případě nepříznivého počasí bude náhradní termín následující sobotu
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REKONSTRUKCE ULICE CHEBSKÁ
Karlovarský kraj má na letošní
rok připravenou investici ve výši
přibližně 12 milionů korun na rekonstrukci ulice Chebská od světelné křižovatky na ulici Hlavní až
na hranici města. Část rekonstrukce měla proběhnou už v roce 2019,
ale nepodařilo se bohužel včas
zprovoznit propojku na ulici Husova za obchodním domem Tesco.
Protože byla provozuschopná až
v srpnu a to bylo na zahájení prací

pozdě, vítěz tendru z kapacitních
důvodů odstoupil od smlouvy.
Druhý v pořadí se snažil sehnat potřebný materiál k rekonstrukci, ale
nepodařilo se, a tak jsme přesunuli celou akci na rok 2020. Protože
jsme ještě museli opravovat výmoly
během zimy, které na silnici vznikaly, využili jsme toho a prozkoumali
za pomocí kamery, co se skrývá pod
povrchem. Stav spodních vrstev
je hrozný a vznikají zde kaverny,

neboli dutiny. Je možné, že po odkrytí svršku nalezneme další závady, které budou potřeba odstranit.
V současné chvíli probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby a ihned
jak to půjde, pustíme se do práce.
Součástí bude i snížení obrubníků u středových ostrůvků tak, aby
po nich mohli v případě potřeby
projet záchranáři, nebo hasiči. Prosím všechny řidiče a ostatní účastníky silničního provozu o trpělivost

v průběhu stavby. Vím, že v posledních letech se v okolí Mariánských
Lázních na krajských silnicích hodně staví, rekonstruuje a opravuje,
ale je to potřeba. Vždy po dokončení staveb je dopravní komfort vyšší
a jízda příjemnější. Děkuji za trpělivost a pochopení.
Martin Hurajčík
Zastupitel města Mariánské Lázně
Náměstek hejtmana
Karlovarského kraje

V roce 2016 rozhodlo Zastupitelstvo města Mariánské Lázně
o zachování městské hromadné
dopravy bezemisní formou, tedy
pomocí elektrovozidel. Společnost Městská doprava Mariánské
Lázně s.r.o., ve které město vlastní
60% podílu a 40% soukromá společnost Z-Group a.s., vypracovala
projekt na pořízení osmi trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem a žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Dotační projekt
byl určen na podporu nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel.
Přestože projekt splňoval všechny
náležitosti a byl dobře zpracovaný,
nezískal dostatečný počet bodů
v hodnocení a skončil, jak se říká,
„pod čarou“, protože v programu
nebylo tolik peněz, aby uspokojil
všechny žadatele. Město Mariánské Lázně ani společnost Městská
doprava Mariánské Lázně s.r.o. si
takovouto investici, která přesahuje 100 milionů, nemůže dovolit. Když se v roce 2018 objevila
možnost přesunutí peněz z jiného

operačního programu, konkrétně
z Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, začali jsme o tom
jednat a s velkou pomocí a zásadní
rolí Ministerstva pro místní rozvoj
a skupinou RE:start se podařilo
přesunout více než 600 milionů
právě na podporu čistější mobility.
Městská doprava Mariánské Lázně
spolu s dalšími osmi městy získala
dotaci 81,8 milionu Kč.
V následné soutěži vyhrála zakázku společnost Škoda Electric a.s.,
která dodá osm trolejbusů Škoda
30 Tr s pomocným bateriovým
pohonem, který umožní ujet až 14
kilometrů bez nutnosti připojení
na trakční vedení. Cena za jeden
trolejbus je 12.580.000,– Kč. Trolejbusy jsou v této chvíli již vyrobené
a provádějí se zkušební jízdy. I když
je smlouva podepsaná s dodáním
v červenci 2020, budou podle vyjádření vedení společnosti Škoda
Electric připraveny už v dubnu
a vyjet by tedy mohly dříve, než začnou prázdniny. Samotná trolejbusová doprava je podle mého názoru
pro město velikosti Mariánských

Lázní a s rozpočtem okolo 300 milionů velmi nákladná. Dlouhá léta
byla podfinancována a společnost
provozující MHD nemohla tvořit
rezervy na investice do vozového parku a infrastruktury. Částka
se navíc poslední roky razantně
zvyšuje a ne zrovna málo. Před několika lety to bylo asi 12 milionů,
v roce 2020 je to už 17 milionů,
ale reálný požadavek společnosti
MDML je dokonce 24 milionů, takže částka, kterou město schválilo
v rozpočtu je nedostatečná. Opět
se nebudou tvořit rezervy na investice a i přes sliby současného
vedení města zlevnit cenu za MHD
je to přesně naopak. Starat se o tak
nákladnou infrastrukturu, jakou
trolejbusy potřebují, je velmi drahé. Trakční vedení, sloupy, měnírna, to jsou všechno položky, které
razantně zvyšují náklady na trolejbusovou dopravu. Myslím si, že
nejlepší by byla varianta spojení
dvou systému, protože trolejbusy
přes to všechno do Mariánek patří. Ponechat páteřní linku od nádraží do centra města a zbytek
obsluhovat pomocí bateriového
pohonu. Ať už parciálními trolejbusy, nebo elektrobusy. Ty by
mohly zajíždět i do okolních obcí
a rozšířit dostupnost hromadné
dopravy. Část města by se ocitla bez drátů, bez mnoha sloupů,
bylo by možné přes silnici udělat
například vánoční výzdobu a jiné.
Další rozšiřování vedení po městě za desítky milionů je neúčelné
a nákladné. Ale protože byla možnost získat dotaci na již hotový
projekt na nákup trolejbusů, jsem
moc rád, že jsem mohl svým jednáním přispět a v Mariánkách budou nové trolejbusy.
Ovšem co by byly trolejbusy bez

nové infrastruktury. Protože je
měnírna, což je velmi potřebná infrastruktura pro rozvod elektřiny
do vedení, ve velmi špatném stavu,
muselo se něco vymyslet i v této
oblasti. Cena takového zařízení se
blíží ceně 30 milionů a trakční vedení také není na mnoha místech
v dobrém stavu. Karlovy Vary mají
na svém území a v okolí program,
který se jmenuje Integrovaný plán
rozvoje území (IPRÚ) a slouží
k čerpání finančních prostředků
z Evropské unie. Mariánské Lázně do tohoto území nespadají. Ale
Vary měly plán na rekonstrukci
lanovky za více než 40 milionů, ale
nedokázaly finance vyčerpat. Když
jsem to zjistil, jednal jsem s Ministerstvem dopravy ČR a Státním
fondem dopravní infrastruktury
o možnosti převodu peněz do území Mariánských Lázní a po několika jednáních se to podařilo.
Na posledním jednání se mnou byli
i pánové Pelc a Král, místostarostové města. Byla vypsána dotace speciálně pro území Mariánské Lázně
a podaný projekt a žádost v této
chvíli prochází hodnocením. Dost
lidí se ptá, když mám takovýto názor na trolejbusovou dopravu, proč
se starám o to, aby se mohly koupit
nové trolejbusy a obnovit infrastruktura. Vždy jim říkám, že můžu
sice s něčím nesouhlasit, ale když je
to v té chvíli jediná možná varianta,
jak získat nová vozidla a příslušenství, tak to udělám. Je to lepší, než
nemít nic, protože současné trolejbusy jsou velmi staré a dlouho už
nevydrží. A protože mám Mariánky prostě rád.
Martin Hurajčík
Zastupitel města Mariánské Lázně
Náměstek hejtmana
Karlovarského kraje

NOVÉ PARCIÁLNÍ TROLEJBUSY PRO MHD V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
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POLICIE ČR

VÝROBA TROLEJBUSŮ

Výroba 8 trolejbusů pro Mariánské
Lázně je v plném proudu. ŠKODA

Starejte se o své hodiny. Navigaci si raději nastavte, než započnete jízdu.
motorové miláčky

ELECTRIC a.s. dodá první trolejbusy
30TR do Mariánských Lázní již v polovině dubna. Trolejbusy budou do provozu uváděny postupně. Slavnostní
zahájení provozu proběhne v sobotu
2. května ve 13:00 hodin na parkovišti
v Kollárově ulici. (mdml)

Slunečné
počasí
nás láká vyrazit
konečně na výlety, předtím než
však někam vyjedeme, zkontrolujme si, zda je naše vozidlo zcela v pořádku. Zákon o silničním
provozu umožňuje řidiči k jízdě
užít jen takové motorové vozidlo, které splňuje technické podmínky. Kontrola před jízdou nás
i ostatní účastníky provozu
může uchránit před řadou nepříjemností, kterou může být
například i dopravní nehoda,
zapříčiněná právě nedostatečnou kontrolou vozidla.

Vladimír Nedvěd

MĚSTO ROZDĚLILO PŘES
2.200 000 KČ NA KULTURU
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
dokončení. ze str. 1
byla poskytnuta částka ve výši
7 000,00 Kč
- Na hudbu u Lesního pramene –
koncerty byla poskytnuta částka
ve výši 56 000,00 Kč
- Na koncertní zájezd do Mexika
City pro kytarový soubor Základní
umělecké školy Fryderyka Chopina
Mariánské Lázně byla poskytnuta
částka ve výši 25 000,00 Kč
- Na celoroční činnost dětského
souboru Valáček byla poskytnuta
částka ve výši 5 000,00 Kč
- Na akci Den pro město již třetí ročník bylo poskytnuto 66 000,00 Kč
Předpokládaný termín pro podávání nových žádostí do Fon-

du kultury rok 2021 bude ve
4. čtvrtletí 2020.
Z neinvestičních dotací jsou podporované tyto akce:
- Jazzové lázně 2020 částkou
100 000,00 Kč
- Marienbad
Film
Festival
5.ročník částkou 150 000,00 Kč
- 16. Mariánský podzim Mezinárodní folklorní festival částkou
150 000,00 Kč
- Chopinův festival – 500 000,00 Kč
Věřím, že si každý v bohatém programu na rok 2020 najdete to své.

Co vše musíte před jízdou
provést:
• kontrolu tlaku v pneumatikách
• kontrolu uchycení kol
• kontrolu hloubky desénu
pneumatik
• kontrolu hladiny chladicí
kapaliny
• kontrolu hladiny oleje
• funkčnost všech světel
• správné nastavení zrcátek

Jaroslava Nováková
Odbor rozvoje, lázeňství
a cestovního ruchu

Před jízdou si dále zkontrolujte
i povinnou výbavu vozidla, do
které patří:

• příruční zvedák, klíč na matice kola a rezerva (není
povinné pro vozidla s tzv.
dojezdovými pneumatikami,
pneumatikami opravitelnými bez demontáže z vozu
nebo při sjednaných asistenčních službách pro celou
ČR)
• výstražný trojúhelník
• reflexní vesta – doporučuje se mít pro každého člena
posádky
• autolékárnička

Než někam vyrazíte, zkontrolujte si také, že máte u sebe veškeré
doklady, které pro řízení motoro- Při Vašich jízdách přejeme šťastnou cestu a spoustu najetých kivého vozidla potřebujete.
lometrů bez nehod.
V případě, že vás čeká dlouhá
nprap. Mgr. Věra Hnátková
cesta, naplánujte si pečlivě trasu
oddělení tisku a prevence Kraji s bezpečnostními přestávkami,
ského ředitelství
které bychom v rámci své bezpolicie Karlovarského kraje
pečnosti měli dělat každé dvě

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VÍTAJÍ NOVÉ
OBČÁNKY

Narodilo se vám miminko, máte
trvalé bydliště v Mariánských
Lázních a chtěli byste se zúčastnit
slavnostního aktu vítání občánků?
Město pro vás a vaše děti již tradičně připravuje tuto slavnost v obřadní síni v Anglikánském kostele.
Nově narozené děti a jejich rodiče
a blízké nyní zveme k účasti na této
milé společenské události, která se
aktuálně uskuteční v sobotu dne
23. května 2020 od 14:00 hodin.
Pokud máte zájem se této akce zúčastnit, je nutné, abyste se nejpozději do 30. dubna 2020 přihlásili.
Podrobnosti a tiskopis přihlášky
naleznete na adrese https://www.
muml.cz/mestsky-urad/jak-si-vyridit/vitani-obcanku/ nebo osobně přímo v kancelářích matriky,
odbor dopravy a vnitřních věcí,
v budově Městského úřadu Mariánské Lázně. Vyplněnou přihlášku
můžete rovněž zaslat na adresu

Nezapomeňte také na to, že zákon o silničním provozu na pozemních komunikacích nám sice
ukládá povinnost mít zimní přezutí našeho vozidla jen v době
od 1. listopadu do 31. března.
S přezutím svého vozu však raději vyčkejte na vhodné klimatické
podmínky, ať vás nezaskočí mrazivá rána či noci. Přestože letošní
zima byla nadprůměrně teplá,
dokázala nás na silnicích občas
trochu potrápit.

Městský úřad Mariánské Lázně,
matrika, odbor dopravy a vnitřních věcí, Ruská 155/3, 35301 Mariánské Lázně.
Potvrzující pozvánku s určením času Vám pošleme přibližně
10 dnů předem.
Další informace Vám rády sdělí:
Jana Cuchalová,
jana.cuchalová@marianskelazne.
cz, tel. 354922119
Mgr. Pavla Pěničková,
pavla.penickova@marianskelazne.
cz, tel. 354922116
Ing. Irena Konečná,
irena.konecna@marianskelazne.cz,
tel. 354922125.
Město Mariánské Lázně se těší,
že bude moci vaše děti slavnostně přivítat!
Ing. Irena Konečná
vedoucí odboru dopravy
a vnitřních věcí,
Městský úřad Mariánské Lázně

OBČANÉ

LIONS CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
POMÁHÁ VÍTEČKU
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V pátek 14. února uspořádal Lions club Mariánské Lázně v sále
hotelové školy tradiční jarní ples.
Výtěžek plesu byl, jak již je u Lions clubu tradiční, na charitativní
účely. Tentokrát účastníci plesu
významnou částkou 20.000,– Kč
podpořili činnost sociálního
střediska Víteček Černošín. Jako
bonus a třešničku na dort pak
pan Karel Jancyk, rodák z Černošína, přidal Vítečku další významnou částku ve výši 10.000,–
Kč. Dary za sociální středisko
převzala přímo na plese vedoucí

asistence paní Lenka Sieberová,
která všem účastníkům, vedení
klubu i panu Jancykovi za děti
i pracovníky sociálního střediska
poděkovala a pozvala k návštěvě do Černošína: „Chtěla bych
poděkovat všem členům Lions
clubu nejen za jejich dar, ale i zájem o naši činnost. Děkujeme, že
nás podporujete v pomoci našim
hendikepovaným dětem, spoluobčanům a seniorům“.
Za sociální středisko Víteček Černošín
Jiří Kalista

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • DUBEN 2020
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Černobílý snímek z natáčení, otištěný v časopise Kino. Hlavní představitelé, zde Bláža
a Pavel tančí spolu před kolonádou. V pozadí domy, rohový dům je dnešní hotel Sun
(tehdy Slunce). (Sbírka Miroslav Zemánek)
Václav Kohout

Filip Vojtášek: Pod palbou hloubkařů. Vydavatelství Akademia Praha, druhé vydání.
Soupis útoků hloubkařů na pozemní cíle v Čechách a na Moravě za druhé světové
války. Velmi obsáhlá publikace, mnoho údajů z různých pramenů. Doplněno obrazovou
dokumentací.
Útoků na Mariánské Lázně zaznamenáno dvacet tři od 15. dubna 1945, z toho deset (!)
21. dubna 1945.
První vydání 2019 rychle rozebráno. Publikace je jedinečná obsáhlostí. Autor publikace
sbíral údaje dlouhou dobu. Kniha
k zakoupení ve velkých pražských knihkupectvích, též e-shopem. O knize (a nejen o ní)
také autor publikace pořádá přednášky po republice.
Informační údaje o knize: https://hloubkari.wordpress.com/
Václav Kohout

Průhled kolonádou na promenádu, ta je staveništěm. Bláža a Pavel procházejí kolem
orchestru. Ten hraje (mimo záběr) na provizorním orchestřišti. (Zdroj: záběr z filmu)
Václav Kohout

HON NA KOČKU
Film točený v našem městě, do
kin uvedený 1980. Na film upozornil pan Miroslav Zemánek,
zdejší pamětník. Film točen
částečně s neherci, částečně
s herci. Mezi hlavní představitele patří Bláža (hraje Jaromíra
Mílová, tehdy konzervatoristka), Pavel (hraje Antonín Trš),
Vojta (hraje Ivan Wiessner).
Starší generaci hrají herci, pouze jeden neherec, knihkupec Kučera (hraje hudebník Ferdinand
Havlík). - Děj je poplatný době
natáčení. Tedy době, kdy režim
měl rozpaky nad otevřeností
v erotice. V časopise Kino byl
film označen jako „neromantic-

ká komedie o erotice v dospívání“. - Větší část děje je situována
do fiktivního lázeňského místa. Natáčelo se v době, kdy se
přestavovala kolonáda. Přesto
tvůrci filmu rozkopanou kolonádou nepohrdli. Např. orchestr hraje na podiu z prken
podepřených zednickými podstavami… Proč tak? Já si to vysvětluji, že filmaři měli předem
naplánovaný exteriér, přestavba kolonády je zaskočila. Ale již
nechtěli měnit organizaci… Tak
máme přestavbu kolonády i ve
filmu. Film lze nalézt na internetu, stačí zadat název.
Václav Kohout

Bláža a Pavel procházejí kolonádou. (Zdroj: záběr z filmu)
Václav Kohout

6

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •DUBEN 2020
OBČANÉ

KÁVA SE STAROSTOU

Milé děti, milí rodiče,
březen byl pro všechny z nás
velmi náročný a jelikož je při
uzávěrce Zpravodaje stále nejasný další vývoj situace, nepřinášíme žádné konkrétní
typy na akce pro rodiny s dětmi. Tak jsme tu jen s jedním
poselstvím: Žijte v přesvědčení, že koronavirus k nám přišel, aby nás obohatil. Obohatil
o znovuobjevení hodnoty zdra-

ví, křehkosti života a potřeby
být spolu se svými nejbližšími.
Protože ani miliony peněz na
účtu, ani závratná kariéra toto
nikdy nenahradí…
Přejeme vám veselé Velikonoce,
které snad již přinesou vytoužený klid a pohodu, jaro a svěží
vítr do našeho města i našich
domácností!
Za tým Domečku z Vrbiček
Mirka Tlučhořová

Všechny síly kosmu, planet
a přírody vibrují a pulzují a lidé
žijí, více či méně vědomě v jejich
rytmech. Rytmus dne a noci, ročních období, rození a zániku, dechu
a výdechu, pohybu a zklidnění, příjmu stravy a vylučování…
Abychom mohli dobře prospívat, naše tělo by mělo být udržováno energií vody a stravy, energií mentálního ladění (pokud
připustíme teorii propojení mysli
a těla, pod rčením „ve zdravém těle
zdravý duch“), včetně pohybu na čerstvém vzduchu.
Nyní se nacházíme na počátku jara a již
naši předci respektovali do Velikonoc
čas masopustu.
Proto bych se v tomto příspěvku
ráda zlehka dotkla motivu stravy
v období jara.
Tedy stravě, která by měla odlehčit
naše těla od nánosu zahřívající potravy,
jenž nám v zimě poskytovala ochranu
před chladem.
Jedná se o stravu s omezením živočišných tuků a soli. O stravu chystanou
z čerstvých, pokud možno lokálních
potravin a to šetrnou tepelnou úpravou
jako je blanšírování, napařování, jemný
var či dušení. A co se skladby potravin
týče, je nasnadě využít energie jara –
růstu a pučení. Neměly by chybět klíčky a výhonky, které vyplavují přebytečnou sůl. Dále potraviny zelené barvy
a ostré chuti, která rozproudí stagna-

ce v našem těle, jako medvědí česnek,
pažitka česneková, řapíkatý celer, čerstvá bazalka, bobkový list, řeřicha, kopr,
rozmarýn, máta, meduňka, šípek, sléz,
kořen smetánky – pampelišky, pepř
(hlavně druh dlouhého pepře), rýžový ocet, umeocet. Kořenová zelenina,
která svou mírnou sladkostí uvolňuje
jaterní energii, sladká rýže s piniovými
jadérky, kedlubna, květák, brokolice,
tuřín, fenykl, čekankové puky, římský
salát či polníček.
Z obilovin je vhodná špalda, pšenice
či žito. Z luštěnin především fazole
mungo a hrášek.
V závislosti na konstituci a aktuálním zdravotním stavu je prospěšné
zařazovat určitou část syrové stravy, ovoce a semínka, včetně olejů
lisovaných za studena.
V neposlední řadě je vhodné stravu
obohatit i o potraviny bohaté na chlorofyl, např. o spirulinu, zelený ječmen,
pýr plazivý a pšenku spolu s oleji obsahujícími omega-3 mastné kyseliny
(lněný, konopný, řepkový).
Z živočišných potravin je k elementu
jara přiřazován tvaroh a kysané mléčné výrobky.
V neposlední řadě bych chtěla vyzvednout myšlenku, že chystání jídla je
tvůrčí činnost, která by měla přinášet
potěchu pro duši a výživu těla nejen
tvůrci, ale i všem, kteří jsou posléze
obdarováni.
Renata Potůčková

2. 3. 2020. Přítomni: starosta
pan Kalina, ředitel TDS pan Javůrek, kameraman pan Korec +
13 občanů
Úvodem pan starosta informoval
o epidemii koronaviru, ručení
města za úvěr na 8 nových trolejbusů, o vodovodu do Sklářů
a zjišťování zájmu o kanalizaci
tamtéž, o 15 stavebních parcelách U Pily, a 48 v Hamrnických
kasárnách, příspěvku nemocnici na pohotovost, svazu malého
fotbalu na Viktorii, rekonstrukci
chodníku podél Úšovického potoka, kde bude použita novinka – porézní betonový povrch,
o schválení zadávací dokumentace na rekonstrukci radnice,
kdy projekt má být do 510 dní,
v 1. polovině r. 2022 zahájeny
práce a v r. 2024 hotovo. V Tereziánu bude 25. 3.–9. 4. výstava
o historii a budoucnosti budovy
radnice, která má nově sloužit
i jako obecní dům. Stromy podél
silnice do Velké Hleďsebe budou odstraněny zřejmě koncem
roku. Rekonstrukce Chebské ulice závisí na kraji, město je tam
na opravu chodníků připraveno.
Pod tenisovými kurty byl obnoven rybníček, napájený dešťovou
vodou. Nemocnice chystá úpravy, snaha je o vybudování parkoviště, budou-li peníze.
Občané tentokrát měli tyto náměty a připomínky: Mariánky
jsou městem seniorů, pro které
jsou u Hlavní pošty překážkou
schody, a u úšovické absence přechodu. Bylo již jednáno
s novým správcem lesů, zejména
o vyhlídkách? (Ano, je vstřícný,
navíc mnoho stromů bude vykáceno kvůli kůrovci.) Hamrničtí
protestují proti údajně chystané
likvidaci zahrádkářské osady (ta
však prý 10 let nehrozí). Ve městě chybí pasivní dům pro aktivní
seniory. Ve Stanovišti chybí vodovod a kanalizace, je tam velmi
špatný stav silnice, hodila by se

VEGETA
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cyklostezka a obnova rybníčku.
Obcí projíždí mnoho kamionů do
čističky, protože kratší cesta z Plzeňské je ještě horší. Stanoviště
patří do Mariánských Lázní, ale
na dopravních značkách to není
uvedeno. Obyvatelům Husovky
a okolí vadí hluk trolejbusů, které tam používají spalovací motor (nejsou zde dráty). „Hodiny“
u Chebské křižovatky a Dyleně?
(Majitel není dostupný) U Elektry se propadá vozovka. Poskytne město občanům velkoobjemové kontejnery na (jarní) úklid?
(Ne, mohou si je objednat a zaplatit sami) Co bude s pavilonem
Rudolfova pramene? (Snad sdělí
nový generální ředitel Léčebných
lázní, pan Kalivoda) V městském
bytovém domě Hlavní 314 jsou
plesnivé zdi, bude opraven? (Zatím na to nejsou peníze) Mnohé
lavičky potřebují údržbu! (Ano,
ale zima není vhodné období)
Bylo by dobré umístit odpadkové koše před provozovny, kde je
trvale nepořádek – např. na Hlavní u Hané a pizzerie. (Popelníky
a pořádek by měli zajistit provozovatelé) Proč není odklizen posyp z ulic a chodníků, když není
zima a sníh? (Možná ještě bude)
Kdy bude otevřen obchod po
bývalé drogerii a postaven nový
dům Baťa? (Neví se)
V závorkách jsou reakce pana
starosty na otázky a podněty
občanů.
Ve filmové reportáži o Kávě
si můžete vyslechnout i vyjádření pana starosty, že jde o „setkávání se s občany, kteří nemají
odvahu nebo chuť, setkat se tváří
v tvář mezi čtyřma očima, v té
skupině je odvaha větší“: http://
www.ktml.cz/3-kava-se-starostou-3107.html
Příští Káva bude opět v Tereziánu, v pondělí 6. dubna od 15:00,
pokud nám to COVID-19 dovolí.
Ivan Coufalík
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SLOVO SENÁTORA

„Držme při sobě. Zvládneme to!“
V současné době prožíváme
ne zrovna jednoduché období.
Nouzový stav a dodržování omezení, která z něho vyplývají, je
pro všechny složité. Každý z nás
i z lidí našeho okolí to pociťuje
v nějaké míře na vlastní kůži.
Má to dopad na chod domácnos-

tí, na který jsme zvyklí, na zaměstnání, na rodinný rozpočet,
na volný pohyb, na setkávání
s našimi blízkými v nemocnicích, na cestování, na trávení volného času, i na návštěvy hospod,
kulturních a sportovních akcí.
Dotýká se zkrátka nás všech
a v mnoha oblastech.
Mějme, prosím, na paměti, že tahle opatření se dějí hlavně proto,
aby jednak ochránila ty nejzranitelnější z nás - a také, aby se
předpokládaný nárůst nemocných podařilo udržet ve zvládnutelných mezích. Tím, že tyto
nepříjemné a omezující opatření
budeme zodpovědně dodržovat,
posloužíme nám všem nejlépe.
Prosím, mysleme na to.
Přestože smyslu některých omezení ne tak docela rozumím
a s mnohými způsoby, jak jsou
prezentovány,
nesouhlasím,
přesto je plně respektuji. Jsou
zcela v kompetenci vlády ČR a ta

INZERCE

za tato opatření nese odpovědnost. Nadávat je sice možné, ale
věci to v tuto chvíli nijak nepomůže. Snad jenom vnímat i další
důležité informace z jiných oblastí, které přes každodenní vládní tiskovky ke koronaviru mohou
zapadnout.
Co ale v tuto chvíli potřebujeme
jako společnost nejvíce, je vzájemná ohleduplnost, trpělivost,
klid, rozvaha a laskavost. A soudržnost. To vše je v nás.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jsou v "první linii" - zdravotníkům, lékařům a lékárníkům,
na kterých v současné době leží
ta největší tíha a kteří jsou pod
největším tlakem. Mnohdy – bohužel – jsou nuceni pracovat
i s chybějícími ochrannými pomůckami, bez dostatku respirátorů a doslova tak nastavují svou
vlastní kůži ve službě nám všem.
Poděkování ale patří i dalším složkám integrovaného záchranného

systému, stejně jako obětavým
pracovníkům samospráv. Ti všichni mají můj hluboký respekt. Uvědomuji si, že situace není lehká ani
pro rodiče, kteří zůstávají doma
kvůli uzavřeným školám, stejně
tak pro podnikatele, kterým karanténní opatření znemožnila pracovat. Tato nová situace komplikuje život nám všem – a ještě nějaký
čas komplikovat bude.
Věřím ale, že budeme-li držet při
sobě, zvládneme to.
A ještě krátká poznámka závěrem: Tento text vznikl v pondělí
16. března 2020. A jelikož prožíváme období plné dynamických zvratů, je možné, že při
čtení těchto řádek již nemusí být
všechno zcela aktuální. Děkuji
v tomto směru za pochopení.
Přeji každému z vás dostatek sil
a zdraví.
Miroslav Balatka
senátor
www.miroslavbalatka.cz

Ve dnech 6.–7. 3. 2020 se v budově Hotelové školy M. L. uskutečnila modelářská soutěž „Pohár
Mar. Lázní. V krásném prostředí
Hotelové školy se sešlo 125 soutěžících a to jak mládeže, tak i seniorů. Během výstavy budovou
prošlo kolem šesti set návštěvníků, kteří byli s programem velice
spokojeni. Vystavené modely zaujaly jak veřejnost, tak i soutěžící
modeláře. Během soutěžního dne
byla možnost nakoupit si modely
a různý modelářský materiál na
stáncích prodejců tohoto sortimentu. Přednášky o pilotech
z druhé světové války se zúčastnilo také mnoho modelářů
a návštěvníků. Pan Daniel Švec
se zhostil fundovaně daného tématu a ve dvou sezeních objasnil
vše, co se týkalo pilotů ze západu
Čech. Soutěž byla rozdělena na tři
věkové kategorie - žáky, juniory
a seniory. Mládež jako ceny dostávala stavebnice modelů, diplomy a různý modelářský materiál.
Senioři dostali pohárky s logem,
kalendář ke stému výročí založení letiště Juliem Arigim ve Velké
Hleďsebi a krásné diplomy. Navíc
bylo vyhlášeno 16 speciálních
cen. HLAVNÍ CENU POHÁR MAR.

LÁZNÍ předal starosta města pan
Kalina a vyhrál ji pan Fuxa ze Zdic
s modelem AirbusA 400M Atlas.
Celkem se sešlo na výstavních stolech kolem tří stovek modelů.
Další ceny vyhlásili modeláři
z Kadaně, firma Eduard a Muzeum
letecké bitvy nad Krušnohořím.
Den byl deštivý, a tak se soutěž
v pěkném prostředí a příjemné
atmosféře vydařila.
Mnoho mladých se také zajímalo
o činnost v kroužku plastikových
modelářů při MěDDM Dráček,
a tak možná přibudou další modeláři. Je to činnost, ke které je
třeba veliká trpělivost a také na
chvíli děcka odvede od hraní na
počítačích a mobilních telefonech.
Děkujeme městu Mar. Lázně
a ostatním sponzorům za podílení se na soutěži.
Michael Kaplan

SOUTĚŽ POHÁR MAR. LÁZNÍ
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LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH

JUDO
NIKOLA TOMANOVÁ ZVÍTĚZILA V PLZNI
V Plzni se předposlední únorovou sobotu odehrál velmi
dobře obeslaný turnaj žactva v judu, jehož se účastnilo cca 250 mladých borců
převážně z Karlovarského,
Jihočeského a Středočeské
kraje a Prahy, včetně výprav z BC Mariánské Lázně
a Lokomotivy Cheb.
Soutěž byla zároveň 2. ročníkem Memoriálu Ing. Vladimíra Beneše, judistické legendy,
která stála u počátků tohoto
sportu u nás.
„Vzhledem k úrovni akce jsme
do Plzně vzali tentokrát jenom vyzávoděné typy,“ uvedl
jeden z mariánskolázeňských
trenérů Martin Schuster. „Tři
umístěni na stupních vítězů
a stejný počet čtvrtých míst
považuji za solidní výsledek.“
Jediné první místo vybojovala spolehlivá Nikola Tomanová (U15 do 52 kg), dvě třetí

příčky obsadili Marsel Aidarkeev (U13 do 55 kg) a Ondřej
Schuster a na čtvrtých místech skončili Josef Beneš (oba
U15 do 38 kg), Eliška Vlková
(U15 do 44 kg) a Ondřej Panc
(U15 do 46 kg). Bez umístění
zůstal pouze Jakub Markuzzi
(U15 do 66 kg).
„Do Plzně jsme ale nejeli pouze na závody, neméně podstatným důvodem byl také
dvoudenní, tréninkový kemp
pro stovku žáků z jihozápadního regionu,“ dodal Schuster.
„Začalo se hned po turnaji
dvouhodinovým tréninkem,
zaměřeným na boj na zemi.
V neděli se pak pod vedením trenérů Jakuba Dědečka
a Libora Štěpánka pilovaly
techniky v postojích. Cvičení
to bylo velmi ’výživné’, pokud uvážíme, že při tréninkových soubojích se zápolilo
12 x 3 minuty. Nepochybuji,
že si všichni pořádně mákli.“
Josef Milota

Premiéru si na závodech Českého poháru v LOB odbyl Tomas Placek.

MARIE BARTOŠOVÁ DOJELA
PÁTÁ V HARRACHOVĚ
Vcelku dobré sněhové podmínky v Harrachově dovolily v polovině února uspořádání závěrečných závodů v lyžařském
orientačním běhu, na které přijelo čtyři sta závodníků, včetně
devítičlenné výpravy z Mariánskolázeňského orientačního
klubu MLOK.
Prvním akcí bylo Mistrovství
České republiky na krátké trati.
V něm si z lázeňských lyžařů vedla nejlépe Marie Bartošová, která
dojela na pěkném pátém místě
v kategorii D17, v níž startovaly
tři desítky dorostenek.
Sedmá skončila Jana Bartošová
(D35) a špatná nebyla ani jedenáctá příčka Marka Petruše (H35).
O den později se běžela klasická trať v rámci Českého poháru.
Nejvýše se opět prosadily Marie

(7.) a Jana (5.) Bartošovy. Šestnáctý byl po oba dny Ondřej Petruš (H14A).
Zkušenosti sbírala v Harrachově rodina Plackových. V jejich
případě bylo nepodstatné, že se
její členové umisťovali na hranici
druhé a třetí desítky.
Vzhledem k tomu, že byl bez
náhrady zrušen dvojzávod v Německu, jsou známy i konečné
výsledky Českého poháru v LOB.
Celkově pátá skončila Marie Bartošová. Tím si potvrdila licenci
„A“ pro příští rok. Osmnácté místo a „B“ licenci pak získal Ondřej
Petruš. Sedmý byl rovněž Vojtěch
Bartoš, který si pojistil účast
v elitní skupině hlavní mužské
kategorie H21, stejná příčka
patřila i Janě Bartošové a na
desátém místě byl hodnocen
Marek Petruš.
Josef Milota

Po turnaji přišlo na řadu školení v technikách.

Výprava mariánskolázeňských a chebských judistů na závodech v Plzni.
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LYŽAŘI Z MŠ ÚŠOVICE
Ve dnech 10. – 14. 02. 2020 se
děti naší mateřské školy zúčastnily pravidelného lyžařského
kurzu, který se i letos konal pod
vedením zkušených instruktorů
Yellow Pointu na mariánskolázeňském svahu. Do kurzu se
přihlásilo celkem 18 dětí. Ty
byly rozděleny do družstev, což
zaručovalo individuální přístup
ke každému z nich.
Letos nás trochu potrápily
rozmary počasí. Nejdříve jsme
se obávali, aby byla dostatečná sněhová nadílka a pak
se přihnala vichřice Sabine

a výcvik jsme museli o dva
dny posunout.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat instruktorům za jejich
práci v průběhu celého kurzu,
za ochotu, nadšení, řešení všech
našich požadavků a skvělou organizaci – „děláte to dobře“.
Viděli jsme neuvěřitelné pokroky u všech dětí. Také poslední
den všichni lyžovali na „Krakonošce“ a to bylo tou největší odměnou. Děti byly nadšené a nechtělo se jim ani odejít ze svahu.
Tak zase za rok…
uč. ze třídy Motýlků

Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných Městem Mariánské
Lázně proběhne v termínu 6.4. a 7. 4. 2020 BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.
Zákonní zástupci vyplní přihlášku on -line na webových stránkách své spádové školy.
Bližší informace k přihláškám poskytnou v brzké době základní školy na svých webových stránkách v záložce „Zápis“.

Zápis žáků pro školní rok 2020/21
Základní škola
Lesní mateřská škola
V budově hlavní pošty

(vchod z Anglické ulice)

3.4. 16-18 hod.
4.4. 10-12 hod.

Výuka ve škole rodinného typu
Podle programu ZAČÍT SPOLU

Provozovna Zeyerova ul.

1.5. 15-17 hod.
2.5. 10-12 hod.
Celoroční pobyt v přírodě

Základní škola i mateřská škola jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení

www.ctyrlistekml.cz

 778 040 225
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Rada města Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 30 Mariánské Lázně
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích,
a v souladu s usnesením rady města č. RM/135/20 ze dne 03.03.2020

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ředitelky

Mateřské školy, Mariánské Lázně, Křižíkova 555,
příspěvkové organizace, IČ 70997560.
Předpokládaný nástup na pracovní místo je 01.08.2020, a to na dobu určitou 6 let.
Požadavky:
- vzdělání a pedagogická praxe stanovená § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů
- znalost problematiky řízení daného druhu a typu školy
- organizační a řídící schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost práce s PC
- dobrý zdravotní stav
Náležitosti přihlášky:
- přihláška do konkursního řízení (v ní uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladů o dalším vzdělávání
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze
kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení
- strukturovaný životopis
- koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran formátu A4
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele
(ne starší 2 měsíců)
- souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními
doklady.
Přihlášky s výše citovanými doklady zasílejte do 30. 04. 2020 do 12,00 hod.
na adresu:
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor školství, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
Obálku označte textem „KONKURS MŠ NEOTVÍRAT„
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HOTELOVÁ ŠKOLA SE BLÝSKLA VE
SVĚTOVÉ KONKURENCI

aneb olympiáda kuchařů IKA Culinary Olympics – Stuttgart – 2020
Hotelová škola Mariánské Lázně
zastoupená šéfkuchařem panem
Josefem Kratochvílem se v únoru
účastnila Světové olympiády kuchařů v německém Stuttgartu. Olympiády se zúčastnilo 2 000 kuchařů z 50
zemí světa. Výstavu zhlédlo více než
100 tisíc návštěvníků.
Soutěžící v kategorii kulinářské umění
měli připravit a prezentovat pětichodové menu s lázeňskou tématikou.
Odborný učitel hotelové školy připravil pro soutěž toto menu:
• Srnčí panenka v kabátku ze zeleného chřestu,
• roláda z baby kuřátka s pistáciemi,

ANGLIČTINA NÁS BAVÍ
Dne 13. února proběhlo školní kolo soutěže „Angličtina nás
baví“. Zúčastnili se vybraní žáci
čtvrtých a pátých ročníků.
V kategorii 4. tříd se jako první
umístil Robin Rozníček ze 4.A, na
druhém místě Suela Sulejmani ze
4.C a na třetím místě Mia Malúšková ze 4.B.
V kategorii 5. tříd se na prvním

• glazovaná zelenina na másle,
• houbové ragú s lázeňskými noky
a zvěřinovým juicem,
• jalovcová omáčka
Dalším zadáním byla výroba dvou
druhů teplých a studených fingerfoodů pro šest osob, polévka a desert.
Mezinárodní komise složená z předních gastronomických odborníků
vyhodnotila výrobky a celkovou
kompozici výstavní tabule jako třetí
nejlepší z 35 světových konkurenčních
vystavovatelů.
Bronzová medaile je vynikajícím výsledkem dlouholeté odborné činnosti na Hotelové škole v Mariánských
Lázních. Gratulujeme celému týmu
pod vedením ředitele školy Ing. Jiřího Chuma, odborným poradcům
cukrářce Marii Horáčkové, kuchařům Jiřímu Pokornému a Františku
Škůrkovi.
Další detailní informace a zajímavosti naleznete na https://www.
olympiade-der-koeche.com
Ing. Jiří Chum

místě umístila Anna Cimická
z 5. A, na druhém místě Matěj
Bubica z 5.B a na třetím místě Johanka Smrčková z 5. C.
Všem velice gratulujeme a chválíme také ostatní účastníky
soutěže za pečlivou přípravu
a pěkné výkony. Je vidět, že žáky
angličtina opravdu baví.
Mgr. Kateřina Šedinová, ZŠ Jih

DESKOVÉ HRY TROCHU JINAK PODRUHÉ

Ve středu 19. února 2020 zasedlo
celkem 24 žáků z 5 škol na Mariánskolázeňsku k deskovým hrám
v prostorách Domova mládeže
ML, aby si vyzkoušeli trpělivost,
štěstí a taky bystrost svých hlaviček. Tentokráte to byli žáci
2. stupně základních škol. Žáci
1. stupně v deskových hrách soutěžili v tomto školním roce již
v říjnu. A v čem přišli soutěžit
nyní? Bylo to Pexetrio, Piškvorky,
Dobble, Vrhcáby, Lodě a jako zcela
dobrovolná aktivita matematická
hra ABAKU (rozvíjí logické myšlení a představivost). To vše připravil tým pracovnic MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku pod
vedením paní Mgr. Jany Čížkové.
Celá soutěž proběhla za pomoci
pedagogických pracovníků, kteří

své týmy doprovázeli. Soutěž přišel podpořit i pan místostarosta
Mgr. Miloslav Pelc. Tentokráte
byla aktivita připravena pro žáky
ze 6. a 7.tříd ZŠ se speciálními
vzdělávacími potřebami. Dopoledne uteklo jako voda a všichni
se po celou dobu opravdu bavili,
všechny týmy hrály s velkou chutí
a sportovním nasazením. A jak to
dopadlo? Na 1. místě se umístila
dvojice ze ZŠ Velká Hleďsebe –
Filip Dvořák a Jan Šplíchal, na
2. místě to byli žáci ZŠ Úšovice –
Lukáš Skala a Mariana Ciroková
a 3. místo obsadila dvojice opět ze
ZŠ Velká Hleďsebe – Sára Chmelařová a Jan Kryštof. Ale nutno
podotknout, že všechny výsledky
byly velmi vyrovnané. Medaili, diplom a malou pozornost si odnesli domů spolu s pocitem příjemně
stráveného dopoledne všichni
ostatní. Na závěr, při krátkém
zhodnocení akce, si žáci odhlasovali, že by takto strávit den chtěli
nejméně ještě jednou!

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE
V ANGLICKÉM JAZYCE
Žáci 2. stupně naší školy se zúčastnili okresního kola soutěže
v anglickém jazyce, která proběhla v prostorách Domu dětí
a mládeže v Chebu 14. února.
V kategorii I.A (žáci 6. a 7. ročníků) si vybojoval ve velmi silné
konkurenci krásné 2. místo Viktor
Palokaj ze 7.A a prokázal tak nadstandartní znalosti angličtiny.

V kategorii II.A soutěžil za naši
školu Lukáš Szitai, a i když se neumístil v první trojici, prokázal,
že je v angličtině velmi dobrý.
Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme
hodně dalších úspěchů ve studiu
angličtiny.

Náš ekotým se přihlásil do
výzvy Ekoškoly “Měníme
školu s IKEA”. Pro rok 2020
má téma LEPŠÍ ŽIVOT PRO
VŠECHNY. I když jsme pro
tento projekt nezískali ocenění, rádi bychom jej realizovali. Chceme seznámit
veřejnost s tím, co patří do
bioodpadu a vysvětlit, proč je
důležité bioodpad třídit – ať

již v kontejneru na bioodpad,
zahradním kompostéru či
domácím vermikompostéru.
Proč? Protože si myslíme, že
třídění plastu, papíru a skla
už se stalo součástí mnoha
domácností, ovšem s bioodpadem tomu tak není. Věřím,
že si plnění této výzvy užijeme!
Zdeňka Gallová, ZŠ Jih

Mgr. Jana Bazalková, ZŠ Jih

NAUČME SE NAKLÁDAT S BIOODPADEM

PaedDr. Alena Hálová
projektový manažer MAP
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ŠKOLA

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE SMYČCOVÝCH
NÁSTROJŮ VE FRANTIŠKOVÝCH
LÁZNÍCH

SPOLEČNÝ KONCERT SOUBORŮ ZUŠ
F. CHOPINA A ZUŠ KRALOVICE
V pátek 14. února 2020 navštívily
naši školu soubory ze ZUŠ Kralovice.
Jednalo se o soubory s názvem Betula a Okteto. Oba tyto soubory vede
ředitel kralovické ZUŠ Luboš Marek,
který působil před svým nástupem
na místo ředitele školy nějaký čas
také jako učitel v ZUŠ F. Chopina.
Luboš Marek je nejen vedoucím souborů, ale veškerý repertoár pro své
žáky také aranžuje. Koncert byl zajímavý netradičním složením vystupujících souborů, které ve výsledku
zněly přirozeně a příjemně. Posliuchači si mohli poslechnout známé
skladby (Korsakov- Let čmeláka, kde
hlavní role byla svěřena akordeo-

nu), ale také originální skladbu od
vedoucího souboru (L. Marek-Kelti
a barbaři). Ve druhé části koncertu
vystoupily soubory ze ZUŠ F. Chopina pod vedením Tomáše Sticha –
Elementární jazzový orchestr a NBS.
V jejich podání zazněly známé kompozice od klasického jazzu 20. století
až po známé filmové skladby. Stejně jako Luboš Marek i Tomáš Stich
je autorem úprav pro své soubory,
Společný koncert byl příjemnou akcí
a těšíme se na reprízu v Kralovicích,
která proběhne v jarních měsících
letošního roku.
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F.Chopina

V pátek 6. března se do Františkových Lázní sjeli účastníci
okresního kola soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje.
Na tuto soutěž vyslala ZUŠ
F. Chopina pět svých zástupců. Obstáli výborně: Houslista Štěpán Koranda získal
3. cenu, houslistky Klára Štefanská, Mia Malůšková a Klaudie Skalková získaly ve svých
kategoriích 1. ceny a postoupily do krajského kola soutěže.
Největší úspěch si zaslouženě
připsal violoncellista Jaroslav
Skalka – nejenže získal 1. cenu

SOUTĚŽE MLADÝCH KYTARISTŮ –
PRAGUITARRA 2020

Dne 29. února 2020 pořádala
Konzervatoř v Teplicích „Soutěžní přehlídku mladých talentů
hry na kytaru“. V hudebním sále
konzervatoře se porotě složené
z pedagogů teplické konzervatoře
představili dva žáci ze třídy Tima
Honzírka ze ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních: Marek Brštiak
a Mael Mikyska. Oba porotu zaujali a získali ocenění za mimořádný
soutěžní výkon.
S velkým úspěchem skončila pro
kytaristy soutěž s mezinárodní

účastí „PRAGuitarra clásica“, pořádaná pod záštitou profesora Štěpána Raka. V letošním roce se konala
ve dnech 5. - 7. března. Mezi osmdesáti mladými kytaristy se soutěže účastnili tři žáci ze třídy Tima
Honzírka.
V koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy se porotě složené z profesorů
z HAMU a konzervatoří představil
v 0. kategorii Mael Mikyska, v I. kategorii Michal Strnad a ve II. kategorii Marek Brštiak.
Všichni tři získali za své výkony
v silné konkurenci ocenění: Marek
Brštiak čestné uznání, Michal Strnad 2. místo, Mael Mikyska 1. místo a cenu publika.
Svým umístěním byl Mael Mikyska
zařazen také do programu „Koncertu vítězů“, během kterého poslední den soutěže společně s vítězi ostatních čtyř kategorií zahrál
publiku svůj soutěžní repertoár.
Úspěšným žákům i jejich učiteli
gratulujeme!!!
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F.Chopina
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a postup do kraje, ale maximálním bodovým ziskem 25 bodů
od všech porotců se stal absolutním vítězem celé soutěže.
Všem úspěšným soutěžícím
i jejich učitelům gratulujeme!!!
ZUŠ
Fryderyka
Chopina
má svá „želízka“ i v dalších
soutěžích, které byly prozatím odloženy. Nezbývá
než si přát šťastné vyřešení současné situace a návrat
a k normálnímu životu.
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F.Chopina
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INZERCE

KULTURA

Nabídka pomoci v boji proti koronaviru
Sociální středisko Víteček Černošín ve spolupráci se Záchrannou službou Royal Rangers

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu je muzeum pro
návštěvníky do odvolání uzavřeno. V této situaci je těžké plánovat, kdy budeme moci provoz obnovit, a proto
prosíme o shovívavost. Promítání festivalu Expediční kamera bychom rádi uskutečnili v náhradním termínu, který byl distributory prodloužen do konce měsíce května.
Stejně tak prozatím prodlužujeme i výstavu Klubu výtvarníků v Galerii Goethe do konce měsíce dubna. O veškerých změnách Vás budeme neprodleně informovat na
našich webových a facebookových stránkách.
Muzeum je dočasně uzavřeno, přesto bychom chtěli
zprostředkovat pohled do našich sbírek, i když pouze
virtuální. Na facebookových stránkách muzea Vás budeme pravidelně seznamovat s některými zajímavými
předměty z depozitáře muzea.
Marie Plešáková

ve spolupráci s

Vzhledem k vývoji v České republice – vyhlášení nouzového stavu, si všem
seniorům, lidem s chronickým onemocněním a všem ohroženým skupinám
dovolujeme nabídnout pomoc se zásobováním potravinami, léky
a nejnutnějšími potřebami. Chceme tím přispět k minimalizaci kontaktů
ohrožených skupin. Dovoz potravin, léků a nejnutnějších potřeb se poskytuje za
paušální symbolickou úhradu 100,- Kč.
Kontakt v případě potřeby:
Mgr. Zuzana Kovandová (Záchranná služba Royal Rangers) tel. 725 738 386
Bc. Nikola Kučerová (Sociální středisko Víteček Černošín) tel. 702 049 854
Za sociální středisko Víteček a Záchrannou službu Royal Rangers
Tomáš Rusňák, ředitel

AMATÉRŠTÍ VÝTVARNÍCI V GALERII GOETHE
KULTURA
Turistické informační centrum
Dům Chopin, Hlavní 47/28
353 01 Mariánské Lázně

Novou výstavní sezónu v Galerii
Goethe zahájil Klub výtvarníků
Mariánské Lázně v úterý 3. března 2020. Vernisáže se účastnili
všichni vystavující výtvarníci,
a tak jsme měli během večera dostatek příležitostí k osobnímu setkání, které doufám bylo pro místní výtvarníky povzbuzením k další
tvorbě. Tento rok nás zaujaly svou
pestrou barevností obrazy pana
Vladislava Trávníčka. Ke stálicím,
jejichž obrazy jsou dokladem velkého talentu, píle a zaujetím pro
zachycované jsou pánové Petr
Nedbal, Petr Petřík a František
Pavel Kunert. Posledně jmenovaný tentokrát představil i několik
svých linorytů, jež zaujmou i svou

Na základě rozhodnutí vlády České republiky je
Turistické informační centrum Mariánské Lázně
s platností od 14. 3. 2020
UZAVŘENO DO ODVOLÁNÍ
Personál infocentra bude k dispozici
denně od 9 do 17 hodin
na telefonu a emailu.



Všechna představení v divadle s termínem do 17. 4. 2020 se ruší bez náhrady (výjimky viz
níže).
Koncerty ZSO, koncerty v kostelích, muzeu a Casinu jsou zrušené. Vstupenky vracejte
v infocentru.

O případném náhradním termínu pro představení „Kočka v oreganu“ a „Můžem i s mužem“ bude
informovat vedení Městského divadla v pondělí 16. 3. 2020. Sledujte naše webové stránky a FB profil.
Vracení vstupenek
 vstupenky vracejte v místě zakoupení
 pokud to není možné (provozovna je již uzavřena), můžete vstupenky vrátit v infocentru ML
do 13. 3. 2020 do 19 hodin
 vstupenky bude možné vrátit i později po skončení nouzového stavu
 vstupenky můžete zaslat poštou na adresu infocentra společně se jménem, adresou a číslem
účtu. Vstupné vám bude vráceno na účet.
 vstupné za vstupenky koupené na internetu bude automaticky vráceno zpět na účet
 vstupné za vstupenky na cizí akce (tj. portály Ticket Art, Ticket Portál, Ticket Stream, apod.)
se bude vracet až po skončení nouzového stavu a dle rozhodnutí pořadatelů
 předprodej vstupenek na květen se prozatím posouvá z 1. dubna na 17. dubna 2020
KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Bc. Barbora Tintěrová
jednatelka

T: +420 354 622 474
M: +420 777 338 865

info@marianskelazne.cz
www.marianskelazne.cz

www.marlazne.cz
www.mariankyvmobilu.cz
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duchovní hloubkou, podobně jako
obraz „Eternity“ od paní Marty
Nyklesové. K mladší generaci členů klubu patří slečna Luiza Kazi,
na jejích dílech vidíme, jak se její
technika kresby každý rok zdokonaluje. Jana Rygolová se nechala ve
svých obrazech inspirovat zážitky
z cest. Obdivovali jsme i večerní
ulici, jejímž autorem je Zbyněk
Moravec, která jako by vyzařovala i atmosféru poklidného večera.
Ewa Winter sama vyrobila loutky
k pohádce O Červené karkulce a se
svou ojedinělou technikou opět
zaujala Marie Andršová. Letní žár
vyzařoval obraz Marie Hrůzové.
O hudební doprovod se postarali nadaní žáci ze třídy pana Tima
Honzírka. Za fotografickou dokumentaci vernisáže děkujeme panu
Ivanu Coufalíkovi. Všem, kteří přispěli k výjimečné atmosféře tohoto večera, srdečně děkujeme.
Marie Plešáková

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •DUBEN 2020
KULTURA

KLÁŠTER TEPLÁ – AKCE
VHROZNATOVA
DUBNU
2020
AKADEMIE,
Klášter Teplá – duben 2020
V návaznosti na opatření Bezpečnostní rady státu se Klášter premonstrátů v Teplé až do odvolání uzavírá pro
veřejnost. Zrušeny jsou prohlídky kláštera a veškeré další aktivity. Děkujeme za pochopení. Pro případ otevření
kláštera informujeme o plánovaných aktivitách v dubnu.
Aktuálně sledujte na stránkách: www.klastertepla.cz/aktuality

APRIL 2020

PROHLÍDKY BAROKNÍ ČÁSTI
Od 1. března jsou opět zpřístupněny barokní prostory kláštera. Prohlídky Život v barokním klášteře s průvodcem probíhají...odod r. 1821
pondělí do soboty od 10.00 do 15.00, a v neděli od 11.00 do 15.00. Na objednávku nabízíme též prohlídku štolového systému
a speciální dětskou prohlídku „Pro malé dobrodruhy“. Zpřístupněné jsou také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně - přehled koncertů
zhlédnout výstavu archeologických nálezů.

pátek 3. dubna 2020 – Společenský dům Casino, Mariánské Lázně – 19.30 hodin

ABONENTNÍ KONCERT – ABO K5 „HVĚZDY V LÁZNÍCH“

VÝSTAVA „JEŽÍŠOVA KŘÍŽOVÁ CESTA
Od 1. března do 29. dubna 2020 probíhá v prostorách bývalého čeledníku postní a velikonoční výstava obrazů Hany B.
Novákové Ježíšova křížová cesta. Vystavený soubor čtrnácti akrylů na plátně, původně určený pro kostel Všech svatých
v Boněnově, přináší expresivní, nepodbízivou formou zamyšlení nad cenou lidského života a Kristovy oběti. Otevřeno denně od
10.00 do 16.00, v neděli od 11.00 do 16.00

JISKŘIVÉ SMYČCE ZSO SE PŘEDSTAVUJÍ

W. A. Mozart: Divertimento D dur pro smyčce KV 136
Koncert pro housle č. 3 G dur KV 216
P. I. Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur op. 48

housle - Matteo Hager (vıt́ě z Akademie Vá clava Hudeč ka 2019)
dirigent - Chuhei Iwasaki (Jap.)

TRADIČNÍ ZDOBENÍ VAJÍČEK S MIRKOU DERKOVOU
Přijďte si v sobotu 4. dubna od 15.00 hodin s dětmi ozdobit velikonoční vajíčka do dílen Hroznatovy akademie, kde Vás Mirka
Derková naučí tradiční technice voskové batiky. Poplatek za účastníka je 80 Kč/děti a 120 Kč/dospělí. Přednost mají rezervovaní
návštěvníci.

pátek 10. dubna 2020 – Společenský dům Casino, Mariánské Lázně – 19.30 hodin

VELIKONOČNÍ KONCERT

SUCHÁ JEHLA – CELODENNÍ GRAFICKÝ KURZ S LENKOU SÝKOROVOU
V sobotu 18. dubna od 10.00 do 17.00 hodin si v naší dílně pod vedením velmi zkušené plzeňské grafičky a malířky Lenky
Sýkorové vyzkoušíte efektní grafickou techniku „suché jehly“. Vhodné pro začátečníky i pro pokročilejší výtvarníky. Cena 450 Kč
za účastníka. Materiál, menší občerstvení a teplé nápoje v ceně. Doporučujeme rezervaci.

W. A. Mozart: Requiem d moll KV 626

soprá n - Eva Mü llerová , alt - Sylva C� mugrová ,
tenor - Aleš Vorá č ek, bas - Daniel Klá nský, pě vecký sbor C� erchovan Domaž lice
dirigent - Marek Vorlıć̌ek

FOTOGRAFOVÁNÍ BEZ NÁVLEKŮ
V sobotu 25. dubna 2020 od 13.00 do 16.00 otevře budova barokního konventu v Klášteře Teplá dveře všem milovníkům
fotografování. V rámci této akce vás provedeme historickými interiéry. Budete mít možnost užít si též volného pohybu a
fotografování v prostorách, kam se běžný návštěvník nedostane. Každý fotograf si zde určitě najde to své. Architekturu, zátiší a
nebo hru světla a stínů. Cena je 300 Kč za účastníka. Doporučujeme rezervaci.

pátek 17. dubna 2020 – Společenský dům Casino, Mariánské Lázně – 19.30 hodin

MISTŘI KLASIKY

W. A. Mozart - Don Giovanni - předehra
F. V. Kramář - Koncert pro hoboj a orchestr F dur op. 37
J. Haydn - Symfonie č.45 fis moll "Na odchodnou"

KONCERT CANTILO v.i.p. 25. dubna 2020 od 19.00
„Pater Noster“ Jiřího Laburdy
Pěvecký soubor z Mariánských Lázní letos přijede s mimořádným programem, světovou premiérou díla „Pater noster” Jiřího
Laburdy. Skladbu napsal uznávaný český skladatel přímo pro Cantilo v.i.p.
Vstupné dobrovolné.

hoboj - Veronika Faglicová
dirigent - Martin Peschık
́

pátek 24. dubna 2020 – Společenský dům Casino, Mariánské Lázně – 19.30 hodin

PRAVIDELNÉ KROUŽKY HROZNATOVY AKADEMIE
Keramická dílna s Kateřinou Strádalovou – každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 19.00, cena 150 Kč dospělí, 100 Kč děti
Výtvarná dílna pro děti s Cyrilem Kozákem – každé pondělí od 15:30, cena 100 Kč
Kurz kreativního psaní s lektorkou Eliškou Radovou - každou středu od 17.00, cena za lekci (120 min.) je 100 Kč
Temná komora otevřená – každou 1. středu v měsíci od 17.00 do 19.30, cena 200 Kč

ABONENTNÍ KONCERT ABO 8 „HVĚZDY V LÁZNÍCH“

BEETHOVEN

L. van Beethoven: Leonora č. 3 – předehra
Koncert pro klavír č. 3 c moll op. 37
Koncert pro housle a orch. D dur op. 61

Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a další akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

housle - Jan Mrá č ek
klavıŕ a dirigent - Luká š Klá nský

Na základě opatření bezpečnostní rady státu byl dne
12. 3. 2020 i tepelský klášter až do odvolání uzavřen pro
veřejnost.

PAMÁTNÍK FRYDERYKA CHOPINA

Zahájení sezóny Památníku F.Chopina a vzpomínka na 210 výročí
narození skladatele se uskuteční
v domě Chopin 4. května 2020

v neděli od 14 hodin. Přijďte letošní sezonu zahájit s námi.
R.Knedlíková, A.Kotounová,
Společnost F.Chopina

ŘADA K

ŘADA A

neděle 26. dubna 2020 – Chrám Sv. Mikuláše, Cheb – 17.00 hodin

KONCERT K 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

A. Copland: Fanfare for the Common Man
A. Dvořák: Kantáta Americký prapor, Te Deum

soprá n - Karolın
́ a Z� molık
́ ová , tenor - Petr Strnad, baryton - Daniel Klá nský
pě vecký sbor C� erchovan Domaž lice, sbormistr - Marek Vorlıć̌ek
dirigent - Martin Peschık
́
Předprodej vstupenek:

www.zso.cz
Milé dámy, vážení pánové, naši skvělí abonenti
a příznivci Západočeského symfonického orchestru
Změna programu vyhrazena!
Mariánské Lázně,

MĚSTSKÉ INFOCENTRUM – dů m Chopin, Hlavnı́ 47, Mariá nské Lá zně , tel. 354 622 474, CK Cup Vital – tel: 354 546 217,
INFOCENTRUM KOLONÁDA - koloná da Mariá nské Lá zně , tel. 354 655 510
nebo hodinu před začátkem koncertu u večerní pokladny ve Společenském domě Casino v Mariánských Lázních

Zá padoč eský symfonický orchestr o.p.s., Hlavnı́ 47, 353 01 Mariá nské Lá zně , tel: 354 622 141, Fax: 354 625 641, zso@zso.cz, www.zso.cz

srdečně vás všechny zdravíme a vzhledem k okolnostem, které jsou všeobecně známé, musí náš orchestr s lítostí zrušit všechny koncerty do 10. dubna 2020 včetně.
Nemějte strach, o žádný z koncertů, které jsou nyní zrušeny, nepřijdete!
Najdeme náhradní termíny ve spolupráci se sólisty, dirigenty a s předstihem vás budeme informovat o náhradních termínech koncertů, které v tyto chvíle nemohou
proběhnout.
Prosíme vás všechny, opatrujte se, buďte maximálně
obezřetní, abychom se s vámi všemi mohli opět setkat ve
Společenském domě Casino při nádherných uměleckých
okamžicích!!!
Pevné zdraví a mnoho štěstí v následujícím období vám
všem přeje a za vaší přízeň děkuje celý
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
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KULTURA

DUBEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

VOLNÝ, přednášková místnost, 1. patro.

21. dubna úterý v 16,00
hod. – DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA
na jarní téma plné sluníčka
Srdečně vás zveme na posezení v konferenčním sále v hotelu Krakonoš

Neváhejte a přiveďte své ratolesti (předškoláky a malé
školáky) k nám do dětského
oddělení knihovny a my se
o ně hodinku smysluplně poMilí čtenáři Zpravodaje, v dub- staráme. Budeme společně
nu si knihovna pro vás připra- tvořit a číst si. VSTUP ZDARMA, dětské oddělení, 1. patro.
vila následující program:

3.4. 2020 od 20 hodin s panem JUDr. Ivo Jahelkou.
Vstupné 200,- Kč / osoba, vstupenky je možné zakoupit
v recepci v hotelu Krakonoš od 10.3. 2020
Kontakt:
Hotel Krakonoš s.r.o.
Mariánské Lázně 660
Tel.: 354622624
e-mail: info@hotelkrakonos.eu

16. dubna čtvrtek v 16,30 29. dubna středa v 17,00
hod. – Přednáška „Bacho- hod. – CESTOVATELSKÁ
vy esence – první pomoc PŘEDNÁŠKA Ing. Petra Bořila
pro duši“
Pravidelná
cestovatelská
Přednáší Stanka Miková (te- přednáška s úžasnými fotorapeutka a koučka). Přijďte grafiemi neúnavného cestokonzultovat, jak si umíme vatele a bývalého pedagoga
poradit s poruchami sou- gymnázia. VSTUPNÉ 40Kč,
středění, strachem, vyčer- studovna.
páním, oslabenou imunitou,
úzkostmi,
sebevědomím, Přejeme vám příjemné prožiagresivitou, žárlivostí při tí velikonočních svátků a těšínarození sourozence a mno- me se na vás!
hými jinými strastmi dětVaše MKML
ské i dospělé duše. VSTUP

www.hotelkrakonos.eu

NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
SE AKCE RUŠÍ. O NÁHRADNÍM TERMÍNU VÁS BUDEME
INFORMOVAT.

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

■

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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 fotografie a obrázky ve formátu jpeg.
nebo pdf. v co nejlepší kvalitě o velikosti alespoň 1Mb.
Fotografie 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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nemocnice Mariánské Lázně
354 474 261
DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov v Plané
374 718 183

354 922 111

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

9.000 Kč

1/2 Strany

4.500 Kč

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč
bez DPH

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

Vydalo: město Mariánské Lázně; Náklad 2000 ks; Zdarma; Ročník 5, číslo 4; Evidováno pod MK ČR 22342
ický tisk územního samosprávného celku
Adresa redakce: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061
Tisk: AZUS Březová, s.r.o.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 4. 2020; Uzávěrka inzerce: 15. 4. 2020
Za správnost článků, jejich obsah a vypořádání autorských práv k fotografiím zodpovídá autor článku.
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