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BLÍŽÍ SE NÁM LÉTO – ČAS ODPOČINKU, KULTURY A SPORTU
Vážení spoluobčané,
květen
roku
2022 je již minulostí. Byl to
měsíc, kterému
bezpochyby
dominovala
jedna nejdůležitější událost
– zahájení lázeňské sezóny v Mariánských
Lázních. Vše včetně počasí vyšlo
na jedničku a výsledkem byla
jedna z nejvyšších návštěvností
v historii. Když jsem ho prosadil, uvědomoval jsem si, že Pokáč
jako hlavní interpret může u některých lidí vzbudit kontroverze.
Za svým rozhodnutím si stojím
a byla to podle mě dobrá volba.
Utvrdilo mě v tom hlavně, když
jsem na kolonádě viděl spousty

dětí, které si spolu s ním zpívaly
většinu písniček. Krásná atmosféra.
U kolonády ještě chvíli zůstanu,
mám pro Vás totiž dvě další zprávy. Tou první je fakt, že se nám
podařilo získat na Karlovarském
kraji dotaci 2 000 000 Kč, z nichž
vedle nových laviček, košů a přístřešků MHD na zastávkách Centrum a Mírové náměstí poputuje
značná část také na opravy městské části kolonády. Bude vyměněn povrch od fontány ke Karolininu prameni a opravena všechna
schodiště od Skalníkových sadů.
K tomu dojde na podzim. Druhá
kolonádní zpráva se týká přímo
června. V sobotu 11. 6. se totiž
na naší kolonádě uskuteční turnaj v basketbalu 3x3. Přijedou některé velké hvězdy a bude to zase
něco nového a neokoukaného.

U sportu ještě chvíli zůstanu,
protože v červnu, přesněji v sobotu 18., se po několikaleté pauze dočkáme opět populární noci
boje, která proběhne tradičně
na městském zimním stadionu.
Jsem za návrat této akce moc rád
a těším se na kvalitní sportovní
výkony.
Červen nebude ale jen o sportu.
Nezapomínáme ani na kulturu
a na děti. Ty se mohou hned v sobotu 4. června těšit na indiánský den na Prelátu. Organizace
v podání naší správy městských
sportovišť bude určitě perfektní
jako vždy.
Příznivci kultury se opět dočkají jazzových lázní, které propuknou 25. června. Jazzové lázně tradičně přinášejí odpolední
koncerty na lázeňské kolonádě
po celý týden. Festival bude za-

hájen koncertem na kolonádě
Ferdinandova pramene. Opět se
tak můžete těšit na pestrou směsici interpretů, kteří vám představí jazzový žánr ve všech jeho
podobách.
Ke kultuře neodmyslitelně patří také literatura. Ke konci července se v Mariánských Lázních
bude opět konat akce “knižní
lázně“. Proč ji tedy zmiňuji již
v červnovém úvodníku městského Zpravodaje? Důvod je jednoduchý… každá kniha má svého
autora. A když v Mariánských
Lázních zmíníte spisovatele, naprostá většina z nás si okamžitě
vybaví pana Vladimíra Párala.
Ten v letošním roce oslaví významné životní jubileum a jeho
zásluhy a nepopiratelný přínos
městu ocenilo zastupitelstvo
na svém květnovém zasedání
více na str. 2

OBČANÉ

KULTURA

ŠKOLY

SPORT

A tak si tady žijeme...

Na dávném severu

„Ukliďmě česko“

OB 2 - „MLOCI“ si
upekli cenu už dopředu

strana 5

strana 24

strana 12

strana 26
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dokončení. ze str. 1
udělením čestného občanství.
Je čas na oddech a relaxaci,
ale je také čas na práci. A město nezahálí. V červnu se bude
konat zápis ukrajinských dětí
do našich mateřských a základních škol a na jeho základě bude odbor školství dále
postupovat. Místostarosta pan
Miloslav Pelc, dlouholetý školský praktik, spolu s odborem
školství a dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko
neustále pracují na hledání
kapacit a personálu a já nemám
pochyb o tom, že se nám podaří
situaci zdárně vyřešit.
V červnu se také začne s opravami silnic. V letošním roce jsme
na ně vyčlenili 8 000 000 Kč. Asi
nejdůležitější bude letos oprava
Palackého od Kovárny k točně
u Antoníčkova pramene, která

Označte a sepište cennosti
– Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte
je pojistit. Poznamenejte si
sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků
apod. Sepište seznam těchto
předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit
dostupnými identi ikačními
metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato
opatření v případě odcizení
předmětů usnadní jejich nalezení a identi ikaci, a ulehčí tak
práci pojišťovně a policii.

to už opravdu potřebuje. Už teď
ale myslím i na příští rok. Karlovarský kraj se chystá k vybudování kruhového objezdu
u Černého mostu (u Jysku) a já
udělám vše pro to, abych představitele krajské správy údržby
silnic přesvědčil k tomu, aby
v rámci této akce rovnou položili nový povrch na celé Plzeňské.
Děje se toho prostě moc a jeden
úvodník měsíčně na to nestačí. Sledujte pravidelně mobilní
rozhlas a o iciální informační
kanály města.
Přeji Vám všem úspěšný červen
roku 2022.

Okolí domu – Na zahradě
nenechávejte volně ležet věci,
jako je např. žebřík, nářadí či
sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.

Ing. Martin Kalina,
Váš starosta

Přehledný prostor před
objektem – Důležité je dobré osvětlení před objektem.
Zloděje odrazuje od pokusu
vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte

EVROPSKÝ DEN PROTI VLOUPÁNÍ
– ZABEZPEČTE SI SVŮJ MAJETEK.

Máme tu červen, a tak můžeme konečně říci, že nastal měsíc vítající letní období a s ním
i čas dovolených a letních radovánek. Krom toho nám však
také přinese Evropský den
proti vloupání, který tento rok
připadá na středu 15. 6. 2022.
Tento den je také připomínkou
toho, aby lidé při svých dovolenkových a letních radovánkách nezapomínali na řádné
zabezpečení svého, na nějaký
čas opuštěného, domova.

a to například automatickým
rozsvěcením světel.

Neupozorňujte na nepřítomnost – O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh
lidí, kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích
o své nepřítomnosti. Dobu
své nepřítomnosti nesdělujte
do telefonního záznamníku,
natož na sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu,
aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala
trávník, pravidelně vybírala
schránku na dopisy apod. Byt
či dům se nebude jevit jako
opuštěný, prázdný.

Proto bychom si měli uvědomit, že je důležité dodržovat
několik základních preventivních rad, které nás mohou
ochránit před nezvanými hosty a vloupáním do našich obydlí. Zloději jsou totiž vynaléza- Chraňte cenné předměty –
ví a využijí každé příležitosti. Nedávejte na odiv, že vlastníte
cenné předměty. Nechlubte se
Řádné uzamykání objektu – před cizími lidmi, co máte doma
Při odjezdu zkontrolujte řád- cenného. Nejdražší cennosti
né uzavření a uzamčení všech ukládejte do sejfu v bance. Pooken i dveří. Neschovávejte kud chcete přechovávat cennosnikdy klíče pod rohožku ani ti doma, nenechávejte je na jeddo květináče. Dnešní moderní nom místě – uložte je na různá,
technologie dokážou navodit těžko předvídatelná místa
zdání, že je uvnitř Vaší nemo- v bytě nebo si pořiďte trezor.
vitosti někdo stále přítomen,
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na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu,
to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře
vhodně prostřihávejte. Díky
lepší viditelnosti mohou tak
i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku
158. Do domu či bytu nevstupujte, může se stát, že pachatel
je stále uvnitř. Pokud do domu
či bytu vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli
byste uklidit i stopy, které
zde pachatel zanechal, a ztížit
nám tak jeho dopadení.
por. Mgr. Lucie Machalová
komisař
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MĚSTSKÝ ÚŘAD MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ, ODDĚLENÍ MÍSTNÍCH
POPLATKŮ INFORMUJE:
SPLATNOST POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD SE BLÍŽÍ!
Oddělení místních poplatků upozorňuje občany, že se
blíží termín splatnosti místního poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
Poplatek platí společenství
vlastníků jednotek, pokud pro
dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech. Výše poplatku je závislá
na objednané velikosti nádoby
na odpad a počtu svozů.
Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6.
2022 musí být poplatek zaplacen nejpozději do 15. 7. 2022
na účet města Mariánské Lázně, č. účtu 301177440/0300,
na variabilní symbol, který
byl každému plátci (poplatníkovi) oznámen, popřípadě ho

učitelů a policistů, na podporu nejpotřebnějším, samoživitelkám a tak
dále. To je nesrovnatelně více, než je
objem peněz spojených s potřebnou
pomocí válečným uprchlíkům. Prosím, mějme toto na paměti.
Na současnou, pro ČR a náš kraj velmi těžkou situaci, se lze dívat z více
pohledů. Ceny stoupají, média jsou
plná negativních a skličujících zpráv,
mnoha lidem klesá životní úroveň, je
období velké nejistoty. V této situaci
je mnohem jednodušší rozdmýchávat nespokojenost, vášně, strašit,
vyvolávat závist a negativní emoce.
Spoustu věcí, například nesmyslnou
chuť agresora dobývat válkou cizí
území, což má obrovské ekonomické
dopady, však neovlivníme.
Procházíme zkouškou, co všechno

lze zjistit v kanceláři místních
poplatků.
Poplatek lze platit trvalým
příkazem u Vaší banky, v hotovosti v pokladně Městského
úřadu Mariánské Lázně, ulice
Příčná 647 – v přízemí nebo
platební kartou v pokladně
a podatelně městského úřadu,
úhradou na poště (složenka
typu „A“). Složenky na úhradu poplatku se nezasílají.
Podrobnější informace k poplatku najdete na www.
muml.cz v sekci JAK SI VYŘÍDIT – POPLATKY.

Miroslav Balatka,
senátor,
www.miroslavbalatka.cz

ZPRAVODAJ – OKÉNKO
MÍSTOSTAROSTŮ – ČERVEN
2022

Ilona Sellárová
vedoucí oddělení
místních poplatků

Vážení spoluobčané, užili jsme si Zahájení lázeňské
sezóny 2022. Myslím si, že
každý mohl najít to „svoje“,
ať už při nákupech u stánků
nebo při poslechu muziky, ale
i na dětských atrakcích. Kdo
nechtěl do roztančené a zpívající kolonády a okolí, využil
svůj čas třeba na zahrádce
nebo na výletě. Blíží se však
nezadržitelně konec školního roku, hlásí se čas prázdnin, odpočinku a všichni se
těšíme na dovolenou. Chceme si každý léto užít naplno,
ať už k relaxaci a načerpání
sil nebo k poznávání nového.
V současné době však řešíme mnoho problémů, které
souvisejí s naším každodenním životem. Nejinak je tomu
i ve školství v našem městě.
Od dubna jsme začali využívat možnosti provozování
adaptačních skupin ukrajinských dětí v našich podmínkách dle metodiky MŠMT.
Tímto krokem realizuje hlavní organizátor, Mariánskolázeňsko,paní Mgr. Jana Čížková a PaedDr. Alena Hálová

A CO NAŠI LIDÉ?

Čím dál častěji, a nyní i na billboardech u nás v kraji, se objevují názory,
že stát, potažmo vláda, nedělá nic
pro naše lidi, nepomáhá našim lidem
a tak podobně. Náš kraj, z něj pak
okres Sokolov, patří v mnoha ohledech mezi ekonomicky nejméně výkonné oblasti v rámci ČR, mezi oblasti s nejnižšími průměrnými mzdami.
Současné zvyšování cen tak dopadá

jsme schopni zvládnout. Zatím se
držíme velmi dobře. O nejpotřebnější občany je postaráno. Současnou
situaci můžeme také vnímat jako
příležitost. Příležitost se semknout,
vzájemně si pomoci, zvládnout to,
vážit si toho, že nám nad hlavami
nelétají rakety a že se u nás nebojuje. Válka má u nás tuto podobu a je
jenom na nás samotných, jak tuto
situaci zvládneme. Držme si palce
a nenechme se otrávit dalšími pokusy probouzet to negativní v nás.
V nouzi je potřeba si pomáhat, ne
nadávat.

na obyvatele našeho regionu o to silněji. Nízké mzdy v regionu mají své
příčiny a jsou následkem dlouhodobého nepříznivého trendu, ale o tom
někdy příště.
Současná drahota má jeden hlavní
společný důvod. Je jím ruská agrese
na Ukrajině. Protože Ruská federace patří mezi velké dodavatele ropy
a plynu, tato válka a nejistota se
na ceně těchto důležitých strategických komodit odráží. Samozřejmě
jdou výrazně nahoru, což má vliv
na všechno ostatní. Zvýšené ceny
pohonných hmot a elektřiny, která
na ceně plynu závisí, se odráží ve veškerém zboží. Dalším důvodem jsou
také dobíhající inflační vlivy vzniklé
covidovou krizí.
Nicméně na otázku, co naši lidé, je
možné odpovědět tím, že si vydělíme
výdaje státního rozpočtu počtem
dní v roce. A vyjde nám, že naši lidé,
občané ČR, dostávají 5,2 miliard
korun denně. Na důchody, na platy
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se svým týmem, ve shodě
se zřizovatelem, provoz celkem 20 adaptačních skupin
ve věku dětí od 3 do 15 let.
V každé skupině pak působí
minimálně jeden český pedagog a pomáhají zde ukrajinští
dobrovolníci s pedagogickým vzděláním.
Podle plánu proběhl 11.
a 12. dubna zápis našich dětí
do prvních tříd. Od 2. do 13.
května pak proběhl zápis
nejmenších dětí do mateřských škol. Zvláštní zápis
do předškolního vzdělávání
ve školním roce 2022/2023
pro ukrajinské děti je naplánovanýpro mateřské školy
na 2. června. Zvláštní zápis
do základního vzdělávání
ve školním roce 2022/2023
pro ukrajinské děti je naplánovaný pro první třídy 7. a 8.
června a pro žáky do druhých až devátých tříd 9. a 10.
června. Podle těchto údajů
pak budeme v našich školách realizovat vzdělávání.
Budeme dělat vše pro to, aby
nedošlo k omezení kvality
ve vzdělávání dětí v Mari-
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ánských Lázních a abychom
vzniklou situaci vyřešili pokud možno co nejlépe.
Vím, že je situace velice
složitá, od ubytování, přes
pracovní příležitosti, zdravotnictví a nakonec i ve školství. Nemůžeme naplňovat

OBČANÉ

VÍTEČEK POMÁHÁ
I HENDIKEPOVANÝM
UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM

naše třídy nad rámec povolené kapacity, ale musíme nastalý stav řešit podle platné
legislativy v České republice.
Mgr. Miloslav Pelc
2. místostarosta města

Možná to mnozí z vás už zaznamenali ve vysílání České
televize, Primy CCN či regionálních médií – Středisko
sociálních služeb Víteček
v Černošíně pomáhá hendikepovaným dětem ukrajinských
uprchlíků.
Již dvakrát jsme vyslyšeli naléhavé volání ukrajinských
úřadů o pomoc hendikepovaným dětem, které se v obléhaných ukrajinských městech
nemohou účastnit nočních
úprků do podzemních krytů.
Vypravili jsme pro ně a jejich
rodiče dva konvoje sestavené
ze tří vícemístných dodávek
upravených pro přepravu
imobilních klientů a dvou sanitních vozů a poprvé již 9. 3.
2022 přivezli 15 a napodruhé
26. 3. 2022 dalších 21 ukrajinských uprchlíků do našeho Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně. Zde
jim v souladu s Lex Ukrajina
a za pomoci členů Royal Rangers a dobrovolníků poskytujeme základní sociální služby,

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU
DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомленняпроспеціальнийзаписдо
початковоїшколинанавчальнийрік 2022/2023
згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лексУкраїна» - освіта)

Ředitelky základní školy /Директорпочатковоїшколи/
oznamují dobu a místo konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č.
67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Termíny zápisu:

Děti do 1. třídy7. a 8. 6. 2022/14:00–17:00 h./
Žáci do 2.-9. třídy9. a 10. 6. 2022/8:00–12:00 h./
Místa konání:
Mgr. Jaroslava Baumgartnerová
Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459,
příspěvková organizace,
Mgr. Monika Preňková,
Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní nám. 472,
příspěvková organizace.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU
DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомленняпроспеціальнийзаписдодошкіль
ногонавчальногозакладунанавчальнийрік
2022/2023
згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лексУкраїна» - освіта)

Ředitelky mateřských škol /Директордитячогосадка/
oznamují dobu a místo konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č.
67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Termín zápisu:2.

6. 2022
/9:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00 h./

Místa konání:
Mgr. Alena Rubická,
Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, přísp.org.,
Bc. Vladimíra Paločková,
Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, přísp.o.,
Hana Smetáková,
Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, p.o.,
Yvetta Kučerová,
Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518,
p.o.,
Johana Jana Nedvědová,
Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, p.o.
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s pomocí okolních obcí našli
rychlé ubytování a z vlastních
skromných prostředků nyní
poskytujeme nezbytnou dopravu na úřady a k lékařům
i základní potraviny, neboť
z 5.000,- Kč státní humanitární dávky nemohou být celý
měsíc živi. Bohužel, ukrajinští
rodiče vzhledem ke zdravotnímu stavu svých dětí budou
těžko hledat zaměstnání.
V současné době hledáme ještě jedno ubytování pro vysokoškolsky vzdělanou ukrajinskou rodinu s třemi malými
dětmi, ideálně v okolí Černošína nebo v místech, odkud by
děti mohli docházet či dojíždět do školy a jeden z rodičů
do zaměstnání. Případnému
hostiteli pomůžeme s vyřízením příspěvku na ubytování
a garantujeme záruky za ubytovanou rodinu. Pokud můžete, pomozte nám pomáhat.
Ing. Jiří Kalista
Za středisko sociálních
služeb Víteček
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DO KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA ZAVÍTÁ HUMORIÁDA
NA CESTÁCH
Oblíbený zábavný rozhlasový pořad
Humoriáda vyjíždí za svými posluchači.
Ve středu 22. června dorazí
i do Městského divadla v Karlových
Varech. Od 18 hodin uslyšíte v Humoriádě na cestách ty nejlepší historky, vzpomínky a anekdoty v podání
Jiří Krampola, Uršuly Klukové a Ivy
Hüttnerové.
Své kolegy bude zpovídat moderátor
Patrik Rozehnal. Diváci budou mít
příležitost sami hlasováním rozhodnout, které historky od účinkujících
uslyší a jakému vyprávění dají přednost. O hudební program Humoriády na cestách se postará Pavel Vítek
a Jana Chládková.
Ke každé vstupence získají návštěvníci karlovarského divadla knihu
z edice Humoriáda „Klukoviny Uršuly Klukové“. Více informací najdete
na webu www.humoriada.cz, https://vary.rozhlas.cznebo ve vysílání
Českého rozhlasu Karlovy Vary.
Eva Jandáková
specialista komunikace

OBČANÉ

A TAK SI TADY ŽIJEME ...
Práce naší organizace je v plném
proudu. Zájezdy, přednášky, akce
i vycházky jsou na denním pořadu.
V dubnu se konala přednáška „Využívání senior pasu.“ Pan Balcar
nás seznámil s výhodami, které
mohou získat senioři již od 55 let.
V Mariánských Lázních a okolí je
poskytnuto 21 těchto slev. Senioři
ve svém dotazníku napsali, o jaké
služby by měli zájem.
Píši jen některé: lanovka na Krakonoš, vstupné na koupaliště Lido,
půjčovna lodiček, skipas v lyžařském areálu, vstupné do kina,
slevy při nákupu knih, obuvi, elektrospotřebičů, oplatek, klíčů anebo zahradnických potřeb.
A jdeme dál.
Vycházka ke Karlovu Kříži pod
vedením p. Prouzkové se vydařila,
sluníčko nám přispělo k dobré náladě a už se těšíme na další.
Pěkná přednáška byla o dopravě

18. května oslavíme Den matek
v hotelové škole s hudbou, zpěvem a recitací, prožijeme příjemné chvíle.
Výstava v městském divadle „Putování Vysočinou“ známé malířky
Heleny Puchýřové nám přiblíží
přírodní krásy Českomoravské
vysočiny.
Chci připomenout, senioři, kteří
se zajímají o terapeutické cvičení,
hlaste se, probíhalo by každé pondělí od 11 do 12 hodin v klubu.

na železnici. Senioři se zájmem zjišťovali, jak jednoduše cestovat vlakem po celé republice i mimo.
Také pálení čarodějnic má ve světě
dlouholetou tradici. Noc z 30. dubna na 1. května je noc největšího
dění. Dříve se lidé báli kouzel, dnes
soutěží o masku nejlepší čarodějnice. Také my senioři z klubu přispěli
výrobou malých čarodějnic pod vedením Pavly Divišové s kolektivem.
Dospělí i děti prožili krásné odpoledne a 30 malých čarodějnic bylo
páleno (symbolika ukončení zimy),
a tím jsme přispěli k udržení slovanských tradic. Děkujeme vedení
hotelu Krakonoš, že nám připravili
vše potřebné.
V květnu se uskutečnil zájezd,
za krásného počasí jsme navštívili
památník v Pístově, položili kytici
těm, kteří pochod smrti nepřežili .
Také jsme se stavili u staré lípy
v Chodové Plané.

A jsme u konce, jen připomenu,
že advokátní poradna JUDr. Veselého již má 15 případů vyřešeno
a můžete i o prázdninách volat
na telefon: 602 470 070.
A domluvit se na každou první
středu v měsíci. Toť vše.
Zdravím všechny čtenáře Zpravodaje a těším se na příště.

Kozlová Marie
Za ZO Mariánské Lázně
12. 5. 2022

STEZKA ČESKEM
SOBOTA 11. ČERVNA 2022
Klub českých turistů Mar. Lázně
Vás zve na mimořádnou turistickou akci pořádanou k výročí
založení KČT 11. 6. 1888. Smyslem akce je připomenutí tohoto
památného dne pěší turistikou
a v jeden den obejít podél hranice
celou ČR. KČT Mar. Lázně zajišťuje dvě trasy se startem na náměstí v Plesné u Chebu, které
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povedou podél hranice s Německem do Lubů a Skalné.
Hlásit se můžete buď přes web
www.stezka.kct.cz nebo u pořadatelů z M. Lázní.
Zdrávi došli!

Milena Ka ková
Za KČT Mar. Lázně

6
Celkem 8,6 km

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

Pořadatelé z KČT
Mariánské Lázně

Zdrávi došli!!!

Kontaktní osoba Milena KAFKOVÁ, 607508740, kafkova.milena@seznam.cz
Růžena BALATÁ, ribaml@seznam.cz, Jiří ČERNÝ, jcerny.ml@seznam.cz

https://mapy.cz/s/ravaloresa

Pamětní list, kovový buton s logem Pochod Stezka Českem.

Město Skalná

Cíl :
Odměna :
Trasy :
Informace :

Celkem 11,4 km

Kontaktní osoba Milena KAFKOVÁ, 607508740, kafkova.milena@seznam.cz
Růžena BALATÁ, ribaml@seznam.cz, Jiří ČERNÝ, jcerny.ml@seznam.cz

https://mapy.cz/s/larucepape

Pamětní list, kovový buton s logem Pochod Stezka Českem.

Město Luby

člen KČT přihlášený přes web 15,- Kč, ostatní 20,- Kč;
na startu člen KČT 20,-Kč, ostatní 25,- Kč (bez záruky odměn)

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

Pořadatelé z KČT
Mariánské Lázně

Zdrávi došli!!!

Cíl :
Odměna :
Trasy :
Informace :

Startovné :

Akce se koná za podmínek dodržení aktuálně
platných hygienických a protiepidemických pravidel!!!

Akce se koná za podmínek dodržení aktuálně
platných hygienických a protiepidemických pravidel!!!

člen KČT přihlášený přes web 15,- Kč, ostatní 20,- Kč;
na startu člen KČT 20,-Kč, ostatní 25,- Kč (bez záruky odměn)

Sobota v 9.00 hodin

Náměstí Svobody v Plesné 11. června 2022

Sobota v 9.00 hodin

Start :

MIMOŘÁDNOU TURISTICKOU AKCI
K VÝROČÍ ZALOŽENÍ KČT 11.6.1888

MIMOŘÁDNOU TURISTICKOU AKCI
K VÝROČÍ ZALOŽENÍ KČT 11.6.1888

Náměstí Svobody v Plesné 11. června 2022

za finanční podpory města Mariánské Lázně
pořádá

za finanční podpory města Mariánské Lázně
pořádá

Startovné :

Start :

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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90. NAROZENINY PANÍ UČITELKY KOLIK NÁS BYLO NA ZAČÁTKU
BLAŽKOVÉ
LEDNA
Paní učitelka Dagmar Blažková
oslavila 4. 2. 2022 své 90. narozeniny, bohužel hospitalizovaná v nemocnici. Chtěla by tímto poděkovat
za všechny gratulace.
Odmala chtěla být učitelkou. Komunistický režim jí to však nedovolil, takže pracovala 9 let jako
prodavačka a úřednice. Po dokončení večerního studia pro doplnění
vzdělání složila v roce 1957 maturitu a také doplňovací zkoušky
z pedagogiky a metodiky. Začala
učit v záři 1957 a až do odchodu

do důchodu v roce 1988 působila
na úšovické škole.
Ve svém vytouženém zaměstnání
se plně věnovala kantořině, za což
byla několikrát oceněna Okresním
úřadem. K 80. narozeninám na návrh bývalých žáků obdržela titul
Zlatý Ámos. V celorepublikové soutěži Babička roku 2020 reprezentovala náš Karlovarský kraj a získala
titul Stříbrná babička roku 2020.

Jako každý rok i letos na konci dubna vydal Český statistický úřad údaje o počtu
obyvatel v obcích ČR k 1. 1.
2022. A stejně jako každý rok
z nich vybírám údaje o Mariánských Lázních a zasílám
je do Zpravodaje města Mariánské Lázně. V posledních
třech letech pro ně místo nebylo, tak snad letos.
Předně je třeba říci, že v údajích k 1. lednu 2022 se pro-

Jaroslav Blažek
Syn

jevily výsledky sčítání lidu
z roku 2021. Tak už to ti statistici prostě mají, že vždycky jednou za deset let udělají
ve svých údajích takovou
inventuru. Zajímavým výsledkem je, že počet obyvatel
ČR za rok 2021 poklesl o 185
tisíc, tedy o 1,73 %. V Mariánských Lázních ve stejném
období ubylo 515 obyvatel,
ve srovnání s lednem 2021
činí tento úbytek 4 %.

VÝLET KARLOVARSKO IX.

Náš průměrný věk opět ros- Mariánských Lázní je stále
tl, tentokrát kopíroval údaje o 3,6 roku starší než průměrza celou ČR a zvýšil se o 0,2 ný obyvatel ČR.
roku, takže průměrný občan

V neděli 1. května 2022 vyrazili členové KČT Mar. Lázně na v pořadí již
9. výlet po zajímavostech Karlovarského kraje.
Cílem byla obec Jindřichovice, kde se
nachází kostel sv. Martina, socha sv.
Jana Nepomuckého z r. 1773, zámek
a mauzoleum, kde jsou pochovány
ostatky 7100 Srbů a 189 Rusů – válečných zajatců z 1. SV. Další zastávkou byla návštěva lesního hřbitova
bývalého zajateckého tábora. Tábor
vznikl v roce 1915 a převážně srbští a ruští zajatci pracovali v rotavských železárnách a na stavbě chemické továrny v Sokolově. Koncem
1. SV pobývalo v táboře na 30 000
osob. Hřbitov byl pietně upraven
v roce 2018.
Nedaleko je bývalý zatopený čedičový lom Kernberg, který si turisté také prohlédli. Po obědě čekala
na výletníky prohlídka stavební památky – bývalých městských jatek
v Kraslicích.
Závěr výletu patřil obci Šindelová.
Poutavý výklad místního patriota
pana Kovaříka u opravené vysoké
pece – památkově chráněné stavby
– všechny nadchl. Na pozemku pana

Vzhledem k pandemii COVID-19 a omezenému rozsahu veřejně dostupných dat
se výsledky uplynulého roku
obtížně interpretují. Je nepochybné, že nadúmrtí, tedy
počet lidí, kteří zemřou jaksi
navíc oproti dlouhodobému
ročnímu průměru, způsobená COVID-19 zasáhla i Mariánské Lázně. Ale protože
průměrný věk stále stoupal,
tak sama o sobě nemohla

Kovaříka si ještě prohlédli meteorologickou stanici, kde denně zaznamenává údaje o počasí od roku
1988.
KČT Mar. Lázně Vás srdečně zve
na turistickou akci:
KRAJEM LÉČIVÝCH VOD – sobota
28. 5. 2022

Milena Ka ková
Za KČT Mar. Lázně
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způsobit tak velký pokles
počtu obyvatel.
Jak tedy ta čísla vysvětlit?
Důvody jsou tři: sčítání lidu,
COVID-19 a bezpochyby
i odchod mladších obyvatel
jinam. Kdo by chtěl vědět
přesněji, jakou částí se uvedené důvody na tomto úbytku obyvatel podílí, může se
obrátit na ČSÚ.
Dušan Vítek

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ČERVEN 2022
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Dne 25.6. 2022 od 14:00 pořá
ádá Hotel Krakonošš s.r.o. v Mariá
ánský
ých Lá
ázníích
krá
ásnou akci: Slavnosti Letníího slunovratu.
Návštěvníci se mohou těšit na nádhernou hudbu v podání kapely Jauvajs
(Irská tradiční hudba s folkovými prvky) a kapely ALISON Kraslice (Celtic & Irish rock).
Letní slunovrat nastává na severní polokouli obvykle okolo 21. června,
je to astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku
největší deklinaci. Slunovraty patřily vždy k největším oslavám měnící se přírody,
letní slunovrat je o rovnováze uvnitř nás. Byl to čas pro vypuštění energie,
která se přes zimu nastřádala.
Naše oslavy nebudou jiné, přijďte se zaposlouchat
do nádherných tónů hudebních nástrojů oslavujících přeměnu přírody v plné síle.
Pro váš maximální relax bude připraveno občerstvení, opékání buřtů nad ohněm,
ale hlavně pohoda vlastní tajemnému prostředí vrchu Krakonoš.
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Dne 12. 7. v 10 hodin bude
zahájen 21. ročník dětské
akce s názvem „Kapsa plná
pohádek“. Jedná se o oblíbenou prázdninovou akci, kterou připravuje pravidelně
město Mariánské Lázně pro
své dětské publikum.
I v letošním roce proběhne
akce v omezeném režimu,
a to z důvodu probíhající rekonstrukce domu Chopin.
Akce se tedy neuskuteční
v průběhu 14 dnů na nádvoří
domu Chopin, ale připraveny
jsou 4 pohádky v Městském

divadle. Divadelní představení budou určena dětem od 3
do 10 let, ale přístup budou
mít samozřejmě i starší diváci. Začátky všech 4 představení budou v 10:00 hodin.
Akce se uskuteční za inanční podpory města Mariánské Lázně. Na děti čekají 4
pohádky, při kterých se pobaví, ale jistě se i mnohému
naučí. Podrobnější informace o programu získáte na
www.divadloml.cz.
Havrdová Alena
za KIS Mariánské Lázně, s.r.o.

AUTOŘI FILMU LONI
V MARIENBADU BY LETOS
OSLAVILI 100 LET
Jen málokdo z Mariánskolázeňských zná Alaina Resnaise (1922–2014),
režiséra nové vlny, a Alaina
Robbe Grilleta (1922–2008),
představitele hnutí nového
románu. Díky těmto tvůrcům však o Mariánských
Lázních, původně Marienbadu, slyšel ve Francii a filmovém světě téměř každý.
Organizátoři
Marienbad
Film Festivalu ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze připravují
na 7. 7 2022 u příležitosti
zahájení 7. ročníku filmového festivalu oslavu výročí jejich nedožitých stých
narozenin. Poctu oběma
slavným umělcům vyjádří promítnutím filmů Loni

Michal Blecha, experimentální filmařka Anna Kryvenko, výtvarný umělec
a performer Miloš Šejn, ředitelka Viennale Eva Sangiorgi nebo multimediální
umělec a hudební producent Floex.
Areál bývalého hotelu

v Marienbadu (1961) a Stará známá písnička (1997).
Podtitul letošního ročníku
festivalu „Pamatuji si, ale
nevzpomínám si na to“, vypůjčený z básně Petra Kabeše, tak skrze oba snímky a další bohatý nejen
filmový program upozorní
na paměť a rizika ztráty paměti nejen v kontextu našeho města.
Festival letos navštíví další z nadějných začínajících
filmařů z celého světa, ale
i etablovaných kurátorů,
výtvarných umělců a hudebníků, jako například
kurátorka a dlouholetá ředitelka Ceny Jindřicha Chalupeckého Lenka Lindaurová, kameraman a režisér
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Lesní mlýn se tak od 7. 7.
do 10. 7. promění v místo
plné filmu, hudby, výtvarného umění a rozvzpomínání si. Zvýhodněné abonmá lze zakoupit do konce
května na goout.net.
Zuzana Stejskalová
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OSLAVY OSVOBOZENÍ, 77. VÝROČÍ
V pátek 6. května odpoledne
proběhly v Mariánských Lázních oslavy výročí osvobození
města americkou armádou.
Na oslavy bylo zvoleno toto
datum záměrně. Právě v tento
den se v roce 1945 ve městě
objevily první tanky amerických vojáků pod velením generála G. S. Pattona.
Vzpomínková akce začala
ve 14:30 hodin ve Skalníkových sadech za účasti představitelů města, válečných
veteránů a zástupců americké
ambasády. Před samotným
pietním aktem měli návštěvníci možnost prohlédnout si
prezentaci americké historic-

ké bojové techniky v podání
spolku 97. pěší divize. O hudební doprovod se v rámci pietního aktu postarala kapela
35. plzeňského pluku Foligno
v dobových uniformách.
Po
ukončení
programu
ve Skalníkových sadech se
akce přesunula na kolonádu,
kde vystoupilo jazzové trio
Jazz Cakes, a celou akci ukončil
svým vystoupením Dechový
orchestr mladých a mažoretek
z místní Základní umělecké
školy Fryderyka Chopina.
Veronika Borsik
Městské divadlo
Mariánské Lázně

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA
MĚSTSKÉHO DIVADLA PRO
SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ
V úterý 3. května se v mariánskolázeňském Městském
divadle uskutečnila nejenom obvyklá komentovaná
prohlídka Městského divadla s průvodcem, ale také
jedna prohlídka speciální,
kterou navštívili nevidomí
a slabozrací z Mariánských
Lázní a okolí.
Pro tuto skupinu jsme připravili speciální prohlídkový okruh, při kterém jsme
se našim návštěvníkům snažili aspoň trochu přiblížit,
jak takové divadlo vypadá,
a hlavně jak funguje v zákulisí, kam se návštěvníci divadelních představení obyčejně nedostanou. Společně
jsme navštívili jeviště, kde
si přítomní mohli osahat
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protipožární oponu, prostor inspice, divadelní oponu a nákladní výtah. Poté
naše prohlídka směřovala
do horních pater, kde jsme
společně navštívili technickou místnost, ve které se
nachází zvukové a světelné
zázemí našich divadelních
techniků, a prohlídku jsme
ukončili v galerii Městského
divadla, kde se pravidelně
pořádají výstavy umělců
místních, ale i těch ze širokého okolí.
Všem zúčastněným se prohlídka líbila a my moc děkujeme za návštěvu a novou
zkušenost.
Veronika Borsik
Městské divadlo
Mariánské Lázně
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„HISTORIE TKVÍ V PŘÍBĚZÍCH, KTERÉ VYPRÁVÍME.“ VZPOMÍNKY
PAMĚTNÍKŮ Z MARIÁNSKOLÁZEŇSKA A TEPLÉ OŽIJÍ DÍKY AUDIO
A VIDEO REPORTÁŽÍM ŽÁKŮ ZŠ
V pondělí 13. června od 17 hodin se
v Lesním mlýně v Mariánských Lázních uskuteční slavnostní prezentace
projektu Příběhy našich sousedů,
který dětem přibližuje životní vzpomínky sedmi pamětníků z Mariánskolázeňska, jejichž životy ovlivnily
české dějinné události 20. století.

šlechtickému rodu. Další příběh, který děti vyslechly a zpracovávaly, byly
například i životní osudy paní Penky
Štruncové z Mariánských Lázní, která se narodila v Bulharsku a do České
republiky přišla až ve svých 14 letech hledat svého otce, nebo příběh
dlouholetého člena Západočeského
symfonického orchestru Mariánské
Do projektu Příběhy našich sousedů, Lázně, pana Jaroslava Zímy.
který se v regionu Mariánskolázeňsko konal podruhé po několikaleté V rámci slavnostního podvečera ododmlce, se zapojilo celkem sedm borná porota ve složení Jaromír Baržákovských týmů ze šesti základ- toš (ředitel Městského muzea v Maních škol. Pod vedením svých uči- riánských Lázních), Lukáš Květoň
telů a učitelek zaznamenali pamět- (ředitel nově vzniklé karlovarské ponická vyprávění žáci ze ZŠ Jih a ZUŠ bočky Paměti Národa) a novinářka
Fryderyka Chopina v Mariánských Zuzana Rejchová posoudí a ohodnotí
Lázních, ZŠ Velká Hleďsebe, ZŠ Láz- zpracovaná dokumentární díla žáků
ně Kynžvart, ZŠ Dolní Žandov a ZŠ i jejich prezentace před publikem.
v Teplé. V průběhu šesti měsíců žáci Prezentace, kterou bude v Lesním
nejprve natáčeli vyprávění místních Mlýně (Třebízského 204/12, 353 01
pamětníků a dohledávali dokumen- Mariánské Lázně) moderovat známý
tární materiály k jejich příběhům. Ze západočeský slamer Vašek z Aše, je
shromážděných podkladů pak vytvo- přístupná veřejnosti.
řili vlastní dokumentární díla, která
odborné i široké veřejnosti před- O PROJEKTU:
staví právě na červnové slavnostní Cílem projektu je zpřístupnit formou
prezentaci. Mezi pamětníky, jejichž osobních příběhů moderní dějiny co
osudy děti zpracovávaly, je podle nejširšímu okruhu žáků a studentů 8.
regionální koordinátorky pořádající a 9. tříd. Žákovské dokumenty jsou
společnosti Post Bellum Zdeňky Ku- dostupné na webu www.pribehyčerové zajímavý mix osobností s po- nasichsousedu.cz. Projekt inančně
zoruhodnými životními osudy.
podpořil Místní akční plán Rozvoj
vzdělávání na Mariánskolázeňsku
Děti zpovídaly například opata Ka- a město Teplá.
nonie premonstrátů v Teplé Filipa
Mgr. MgA. Zdeňka Kučerová,
Zdeňka Lobkowicze, jehož životní
Regionální koordinátor
cesta k vysněné duchovní dráze, byla
lemována mnoha úskalími, mimo jiné zdenka.kucerova@postbellum.cz,
(+420) 722 901 280
i z důvodu příslušnosti k proslulému

Příběhy
našich sousedů

Příběhy našich sousedů
Mariánskolázeňsko

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní závěrečnou
prezentaci projektu Příběhy našich sousedů

pondělí 13. června v 17 hodin
Lesní Mlýn,
ý , Třebízského 204/12
353 01 Mariánské Lázně
Na setkání s Vámi se těší žáci a pedagogové základních škol z Mariánskolázeňska,
zástupci Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, města Teplá a Post Bellum.

Natáčení 1. týmu (ZUŠ Fryderyka Chopina ML – žáci LDO pod
vedením Aleny Hálové), nahrávací studio Fakulty designu a umění
ZČU Plzeň "Sutnarka"

Jaroslav Zíma
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Kříži (Chodský Újezd) a pak
se vrátil na svou rodnou Moravu. Antonín Vojtek je nazýván „Malířem jižní Moravy“.
Zde se narodil, žije a tvoří.
Je uchvácen místní krajinou,
kterou nekopíruje, ale svým
obrazům vtiskává vlastní nezaměnitelný rukopis. Zaoblené tvary, olivově zelená barva
a neustálé napětí mezi reali-

NA DÁVNÉM SEVERU
V červnu si pro návštěvníky Galerie Goethe připravili žáci výtvarného a keramického oboru
ze Základní umělecké školy Fryderyka Chopina výstavu nesoucí název „NA DÁVNÉM SEVERU“.
Inspirací byla studentům severská mytologie, její bohové, strom
Iggdrasil a jednotlivé mytologické příběhy. Seveřané a jejich
život byl podnětem k ručnímu
vyrábění z různých materiálů.

N A

Těšit se můžete na oblečení,
ochranné štíty nebo z keramiky
vyrobené vikingské lodě, trolly
a šperky. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 8. června 2022
v 17:00 hodin. Všichni jsou
srdečně zváni. Výstavu bude
možné navštívit do neděle 26.
června 2022.
Za výtvarný obor ZUŠ
Kristýna Harantová
a MMGML

DÁV NÉ M
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Antonín Vojtek v plenéru.
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KRÁSY JIŽNÍ MORAVY V GALERII
GOETHE
Nádherné obrazy ze svého
ateliéru v Břeclavi přiveze
malíř Antonín Vojtek na výstavu v Galerii Goethe. Pro
Antonína Vojtka – malíře – je
to návrat do Mariánských Lázní po 40 letech. V roce 1982
vystavoval v našem městě
poprvé. Pro Antonína Vojtka – pedagoga – je to návrat

po neuvěřitelných 70 letech.
Roku 1952 začal vyučovat
prvňáčky právě v Mariánských Lázních. V následujícím
roce byl ustanoven ředitelem
na jednotřídce ve Třech Sekerách a ještě ten rok se přestěhoval do Lázní Kynžvart.
Po skončení vojenské služby
strávil dva roky ve Svatém
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tou a ideálem. To jsou obrazy
Antonína Vojtka. Přijďte se
seznámit s obrazy i autorem
na slavnostní zahájení výstavy „ Krajina pod Pálavou“
v úterý 28. června 2022
v 18:00 hodin v Galerii
Goethe.
MMGML
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PŘEHLED KONCERTŮ

ČERVEN 2022






pátek 3. června 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

ABONENTNÍ KONCERT - ABO 8
SCHUBERT – LISZT - MAHLER
Franz Schubert: Symfonie č. 8 h moll „Nedokončená“ D.759
Franz Liszt: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Es dur
Gustav Mahler: Totenfeier – symfonický poem


ȂǡÀȂ


SETKÁNÍ S UMĚLCI – 18.30 hod.



pátek 10. června 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

„80 LET – ANTHROPOID – LIDICE“
Vzpomínkový koncert u příležitosti 80. výročí od Heydrichiády a vyhlazení obce Lidice


koncert se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka


Josef Suk: Pochod “V nový život”
Eduard Douša: Operation Anthropoid
Bohuslav Martinů: Památník Lidicím
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ op. 95


Ȃý



pátek 17. června 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

PAGANINIANA – PAVEL ŠPORCL

„Mount Everest houslového repertoáru“ – komorní koncert
NAHRAZENÝ ABONENTNÍ KONCERT ze sezóny „Hudba léčí“, původní termín - 14. 5. 2021

e ȂǡæȂǤǤ

ŘADA K

pátek 24. června 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

SYMFONICKÝ KONCERT
ve spolupráci s Vysokou hudební školou v Norimberku
Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert


À±ÀæÀǤ 
PŘIPRAVUJEME:

sobota 2. července 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

MNOZIL BRASS
světově proslulý rakouský žesťový soubor s fascinující show GOLD – The Best Of





změna programu vyhrazena!



Západočeský symfonický orchestr o.p.s., Reitenbergerova 95/4, 353 01 Mariánské Lázně, tel: 354 622 141, zso@zso.cz

www.zso.cz
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Kontakt:
Hotel Krakonoš s.r.o.
Mariánské Lázně 660
Tel.: 354622624
e-mail: info@hotelkrako
www: hotelkrakonos

v recepci v hotelu Krakonoš od 9.5. 20222

Vstupné 2220,-- Kč / osoba, vstupenky je možn
né zakoupit

4.6. 2022 od 19,30 hodin s panem režiiséérem Zdeňk
kem Troškou.

Srdečn
ně vás zveme na posezeníí v konferenčn
ním sáále v hotelu Krakonošš

BESEDA S PANEM REŽ
RE
EŽISÉREM ZDE
EŇKEM TROŠKOU

TROŠKA POHODY NA KRAKONOŠI

Vstup volný

Mariánské Lázně 660,, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420354622624
info@hotelkrakonos.eu
ww.hotelkrakonos.eu

Hotel Krakonoš s.r.o.

od 15:00 hodin - beseda na sále v hotelu Krakonoš s panem Romanem Vojtkem

Od 14:30 – 15:00 hodin - odhalení díla

Program:

Patronem díla je známý herec pan Roman Vojtek

v Pohádkovém sochařsskéém rááji u hotelu Krakonošš.

a odhalení novéh
ho díla z čeeskýých bájí

pod vedením pana akad. sochařee Michala Moravce

na slavnostní ukončeeníí sochařsskéého kempu

zve

2.7. 2022 od 14:00 hodin

Hotel Krakonoš s.r.o. v Mar
riánských Lázních
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ELEKTRICKÁ DOPRAVA 120 LET
Počátkem války zanikla autobusová doprava. Údržba
se horšila, stěží se udržoval
provoz. Město se stalo lazaretním. Těsně před koncem
války (1945) byl provoz dokonce krátce zastaven. Větší opravy proběhly v roce
1948. Autobusy obnoveny
v trase Úšovice – Velká Hleďsebe. Ale... koleje opotřebované, vozy zanedbané…

ý(59(1
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Na tehdejším Krajském národním výboru v Karlových
Varech rozhodli, že místo
rekonstrukce tramvaje dostane město dotaci na trolejbus. Tím bylo rozhodnuto o konci tramvaje k roku
1952.
Texty Václav Kohout
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Smutný obrázek. Tramvaje 7 a 8 odjíždějí z města. Budou sloužit
v severních Čechách, přesněji Teplicích a Mostě. Mezi tramvajemi
a trolejbusem je výhybna pro tramvaje (u dnešního Bati), viditelné dva
sloupy s dlouhými výložníky. Za nějaký čas vše po tramvajích zmizí…
(Pozdější historici budou smutní, že se dochovalo tak málo...)

-XUVNêVYČW1DGYOiGD

Poslední období tramvajové dopravy bylo provozně vypjaté. Před
nádražím nabírají dva motorové vozy, každý s vlekem, nápor od rychlíku z Prahy. Vlevo přejíždí tramvaj z města na odjezdovou kolej.
Mimo je ještě jedna tramvaj, snad ve městě nebo v remíze. Snímek
by mohl být kol 1950.

'
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KERAMIKA – každé úterý
od 17:00 do 19:00
Již osmým rokem probíhá oblíbená keramická dílna s keramičkou Kateřinou Strádalovou.
Ve špičkově vybavené dílně si
můžete vyzkoušet nejrůznější
techniky a svobodně tvořit podle své fantazie. Vstupné za lekci 150 Kč pro dospělé, 100 Kč
pro děti (materiál v ceně).
EXKURZE
Návštěvníkům nabízíme speciální exkurze, a to v úterý
až sobotu od 10:00 do 17:00
hodin a v neděli od 11:00
do 17:00 hodin:
„Poklady devíti staletí“ jedinečná komentovaná exkurze
do reprezentačních 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 160
Kč/os.
„Po stopách rytíře Hroznaty“
speciální dětská prohlídka
Doba trvání prohlídky: cca 60

Snímek z poválečné doby. Na tramvaji je vidět flikování laku.
Na výhybně (u dnešního Bati) se míjí sedmička z města s osmičkou
do města. V pozadí dům Tristan (v něm dnes trafika). Problém
křižování byl, pokud tramvaj na trati měla poruchu či zpoždění. Pak
řidič nevěděl, pokračovat, či vyčkat?

POZVÁNKA Z HROZNATOVY
AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
NA ČERVEN 2022:
TEPELSKÝM
KLÁŠTEREM
S OTCEM AUGUSTINEM
V sobotu 18. června 2022 si
můžete prohlédnout interiéry
Kláštera Teplá ve společnosti
otce převora Jana Augustina
Kováčika. Navštívíte atraktivní
prostory barokního konventu
včetně konventní kaple a závěrem budete mít možnost společně pobesedovat o řeholním
životě současnosti. První návštěva začíná v 10:00 a druhá
ve 14:00 hodin. Doba trvání je přibližně 90 minut. Sraz
účastníků v recepci Hroznatovy
akademie. Vstupné 180,- Kč/os.
Vzhledem k omezenému počtu
míst ve skupině doporučujeme
rezervaci.
Tato akce je součástí projektu
Monastýrování, na kterém spolupracujeme s kláštery v Plasích, Kladrubech, Zlaté Koruně
a Oseku.

hrádce Duo Beautiful Strings –
housle a harfa Moniky Urbanové a Hedviky Mousa Bach.
Na programu je C. P. E. Bach, A.
Vivaldi, A. Dvořák, P. de Sarasate, J. Suk a další. Vstupné 250 Kč.
V případě nepříznivého počasí
se koncert uskuteční v Modrém
sále kláštera.

VÝSTAVA
Zveme vás na výstavu obrazů
a artefaktů, které spojuje textilní
materiál. Uvidíte nejen soubor
prací na téma Pražské Jezulátko a kolekci inspirovanou Japonskem, ale i mnoho dalšího
od autorek: Zuzana Dolínková,
Naďa Harbichová, Lada Charvátová, Andrea Landovská, Helena
Ouředníková, Hana Pražáková
a Ludmila Vachtenhejmová.
Výstava Textilní obrazy v Klášteře Teplá bude přístupná
po celý červen v Galerii Čeledník.
Otevřeno denně kromě ponděKONCERT
lí od 10:00 do 17:00, v neděli
V sobotu 11. června od 20:00 od 11:00 do 17:00 hodin.
hodin vystoupí v opatské za-

Duo Beautiful Strings
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minut, vstupné: děti 100 Kč,
dospělí 150 Kč/os.
„Barokní štolový systém“
speciální exkurze do podzemí
kláštera.
Doba trvání prohlídky: cca 60
minut, jednotné vstupné 150
Kč/os.
Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, doporučujeme
telefonickou rezervaci na tel.
353394463 nebo e-mailu
info@klastertepla.cz. Vstupenky zakoupíte na recepci
Hroznatovy akademie (budova s průjezdem 50 m vpravo
od klášterního kostela).
V otevírací době lze navštívit
také sklepy pod prelaturou, kde
bez průvodce můžete zhlédnout výstavu archeologických nálezů. Jednotné vstupné
50 Kč/os.
Podrobnosti
naleznete
na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/
aktuality.
INFORMACE A REZERVACE
VSTUPENEK NA VŠECHNY
AKCE: recepce Hroznatovy
akademie, tel. 353394463,
e-mail: info@klastertepla.cz.
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LÁZEŇSKÁ SEZÓNA 2022
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH BYLA
ZAHÁJENA
Město Mariánské Lázně ve dnech
13.–15. května 2022 otevřelo prostřednictvím naší společnosti KIS
Mariánské Lázně, s. r. o., další sezónu. Společně jsme tak mohli prožít jarní víkend plný hudby, tance
a dobré nálady v nádherně rozkvetlých Mariánských Lázních.
Tentokrát naši snahu podpořilo
i počasí a sluníčko krásně rozjasnilo
kolonádu i tváře přítomných. Bylo
patrné, že si návštěvnici akci užívají a na krátkou dobu zapomínají
na všechny starosti, které je trápí.
Snažili jsme se sestavit program
napříč generacemi a doufáme, že si
v něm každý našel to své oblíbené.
Naším cílem bylo zajistit tuto akci
důstojně, ale i rozmanitě, a to ke spokojenosti všech zúčastněných.
Zvláštností letošního ročníku byla
prezentace repliky prvního lázeňského trolejbusu z roku 1908,
jehož tvůrci poskytovali po celý
sobotní den informace, ale také
zážitky z jízdy po kolonádě, o které

Infocentrum pořádá tematické komentované prohlídky
každý čtvrtek a sobotu. Erudovaní průvodci Vám prozradí nejen historické milníky
našeho města, ale také pikantní detaily o osobnostech
tehdejší 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.

byl extrémní zájem. Věřím, že tato
atrakce (mohu-li to tak nazvat)
zviditelní Mariánské Lázně i daleko za hranicemi státu.
Za zmínku jistě také stojí nedělní
průvod Dechového orchestru mladých a mažoretek, tentokrát věnovaný oslavě Dne rodiny. Celých
rodin se zde sešlo hodně, a to jsme
opravdu rádi. V průvodu rodiny
doprovodili Šviháci a jejich tradiční cyklojízda.
Při pořádání takovéto akce bychom se zcela jistě neobešli bez
laskavé inanční podpory mnoha
štědrých sponzorů, kterým je potřeba za jejich vstřícnost velice
poděkovat. S poděkováním nelze
zapomenout ani na mariánskolázeňské společnosti, bez jejich spolupráce si přípravu této akce neumíme ani představit. Těm všem
patří náš vřelý dík.
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Vstupenky lze koupit v infocentru, v kalendáři akcí
na webu marianskelazne.cz
nebo si je objednat dopředu
na emailové adrese info@
marianskelazne.cz.
Pokud se chcete dozvědět
něco nového, zajímavého, pikantního či tajemného z historie Mariánských Lázní, nenechte si prohlídky uniknout.
TIC Mariánské Lázně
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JAZZOVÉ LÁZNĚ LÁKAJÍ NA JAZZ,
ALE I NA JIHOAFRICKÉ BLUES
21. ročník hudebního festivalu
Jazzové lázně v Mariánských Lázních se koná od 25. 6. do 1. 7. 2022.
Kromě českých jazzových kapel
vystoupí i slovenští Longital nebo
jihoafrický bluesman Gerald James
Clark.
Festival odstartuje v sobotu 25. 6.
od 15:00 Dixieland Planá z Mariánských Lázní. Zkušený místní soubor
hraje převážně hity klasického jazzu, traditional, shuf le, dixie, boogie, marching z první poloviny 20.
století.
Poté se festival přemístí na kolonádu Ferdinandova pramene, kde
proběhne vystoupení slovenského

VYDEJTE SE S INFOCENTREM
PO NĚKDEJŠÍCH ZOTAVOVNÁCH
ROH
Ve čtvrtek 9. 6. si pro Vás Turistické informační centrum
v Mariánských Lázních připravilo premiéru komentované prohlídky na téma ZAŠLÁ
SLÁVA ODBORÁŘSKÉ REKREACE aneb LÁZNĚ PATŘÍ PRA-

CUJÍCÍM. Nostalgické putování po někdejších zotavovnách
ROH, které zažily slavné zlaté
časy, kdy za dobrou práci byl
pracující odměněn rekreací.
Prohlídku zakončíme posezením v kavárně Lesní mlýn.

20

dua Longital. Hudební světoběžníci Daniel Salontay a Shina pochází z kopce nad Dunajem, který
se kdysi jmenoval Longital, dnes
Dlouhé Díly. Dvojice patří mezi stálice slovenské nezávislé scény, mají
za sebou dvanáct alb, dvě hudební
ceny a nespočet vystoupení po 12
zemích celé Evropy, Americe a Kanady.
Od neděle pokračuje série koncertů
opět na hlavní kolonádě každý den
od 15:00 až do pátku. V neděli 26.
6. to bude vystoupení romské kapely Le Čhavendar. Synové hudebníků ze známých Kale spolu hrají
od svých pubertálních let a jejich
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hudba vychází z romského folkloru
obohaceného o jazz, latinu a lamenco. V rytmu swingu se kolonáda rozezní v pondělí 27. 6., svůj
repertoár zde představí pěvecký
kvartet Vocal Band Quartet za doprovodu kapely pianisty Henryho
Volfa. Na úterý 28. 6. je připravena
lahůdka pro milovníky písní Raye
Charlese, Eddieho Vinsona či Bogaloo Joe Jonese. Své umění ukáže
jeden z nejlepších českých hráčů
na Hammondovy varhany Jakub
Zomer se svým triem. Středa 29.
6. bude patřit stálicím festivalu, kapele Jazz Cakes v čele se zpěvačkou
Lucií Víškovou, ta se zaměřuje jak
na jazzové standardy, tak populární hity v novém jazzovém hávu.
Ve čtvrtek 30. 6. přijede zpěvák
a bluesový písničkář Gerald Clark
až z jihoafrického Johannesburgu.

ŠKOLA

Na svých koncertech oslovuje fanoušky blues, rocku nebo jazzu a je
jedním z předních představitelů jihoafrické bluesové scény. Na svém
kontě má již sedm alb a jeho album
s názvem Black Water získalo velký mezinárodní ohlas a videoklip
ke stejnojmenné písni byl nominován na evropskou cenu MTV.
V pátek 1. 7. festival uzavře talentovaná zpěvačka Petra Brabencová za doprovodu těch nejlepších
muzikantů nově nastupující české
jazzové generace.
Vstup na akci je zdarma, ale vše
něco stojí. Návštěvníci si proto můžou zakoupit symbolickou vstupenku na stránkách www.marianskelazne.cz v hodnotách 150, 300,
500,– Kč, a podpořit tak festival.

NOVÁ POČÍTAČOVÁ UČEBNA
SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
V pondělí 2. 5. těsně před 10. hodinou přestřihla paní ředitelka školy
Mgr. Jaroslava Baumgartnerová
za účasti zástupkyně a ekonomky
červenou pásku ve dveřích nové počítačové učebny. Ta vznikla z výklenku chodby v přízemí staré budovy
a jsou v ní nové počítače ASUS s Windows 11 pořízené z dotace MŠMT

Jakub Vohnout

z podzimu loňského roku. Učebna
se budovala postupně od ledna 2022
a nyní již slouží svému účelu – výhradně 1. stupni. Doufáme, že učebna
bude dlouho plnit své poslání a žáci
nebudou zařízení ničit.

Ing. et Mgr. P. Knížák
ZŠ Jih

ŠKOLA

„JEDNIČKY MÁ PAPOUŠEK“
– UŽ 55 LET!
Ahoj všichni přátelé,
dnes to bude veselé.
55 let je to, kdy jsme do Hleďsebe jezdili,
v kulturáku zkoušeli a to divadlo předvedli.
Kdo MĚL všechny JEDNIČKY?
Přece ten náš PAPOUŠEK,
a proto na školáky nezbyly.
Tak si pro ně jezdili z Mariánek i z okolí.
A my se dobře bavili a celý týden v červnu ze školy se ulili
a vlastně – v ní pořád byli.
Moc to za to stálo,
když se divadlo hrálo.

A nakonec i pro nás velká jednička:
1. místo v okrese – to tehdy
jsme vyhráli,
za odměnu do Ostrova a Prahy odjeli.
Byla to hezká doba,
bohužel nevrátí se znova.
Proto aspoň vzpomeňte,
staré fotky si vyndejte.
Ing. et Mgr. P. Knížák

PODĚKOVÁNÍ
Rodiče Aničky a Lucinky Leskovjanových by chtěli poděkovat
za pěkný školní rok 2021/22
ve škole Jih – zejména pí. uč. Kohoutové a pí. as. Malúškové z přípravné třídy, pí. uč. Mgr. Hurtové
a pí. as. Svobodové z 2. C a ve škol-

Za členy dramatického kroužku z úšovické školy Papoušek
Hana
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ní družině: pí.vychovatelce Hrdé,
Polákové, Zdrhové, které připravily zajímavý program pro děti.
DĚKUJEME a dáváme VŠEM 1*.
Marcela a Jiří Leskovjanovi
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3. A V EKOCENTRU CHEB

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina,

Dne 22. 4. jsme navštívili
Ekocentrum Cheb, kde byl
pro nás připravený výukový
program "Mléko není jenom
mléko".
Žáci se seznámili se základními druhy zvířat, které
chováme pro mléko. Naučili jsme se, z čeho se mléko
skládá, jaký má význam pro
lidské zdraví a jaké výrobky
se z něj dají vyrobit. Děti si
vyzkoušely zpracování mléka

Lužická 412, Mariánské Lázně, příspěvková organizace

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ
pro školní rok 2022/2023

*PŘIHLAŠOVAT SVÉ DĚTI MŮŽETE:
Pouze elektronicky na webových stránkách www.izus.cz – v levé části vyberete
"PŘIHLÁŠKA" a postupujete podle návodu. V abecedním seznamu si najdete naši školu
"Mariánské Lázně - Základní umělecká škola Fryderyka Chopina“.
Nezapomeňte si vybrat termín, kdy na zkoušku přijdete.
Vyplnění přihlášky nezakládá nárok na přijetí do ZUŠ. Rozhodující bude výsledek talentové
zkoušky/pohovoru a kapacitní možnosti školy.

*TALENTOVÁ ZKOUŠKA:

a domů si odnesly vlastnoručně vyrobený čerstvý sýr.
Celé dopoledne se nám věnoval pan Januška, který děti
nejdříve zaujal svou prezentací a pak vlastní výrobou.
Děkujeme za příjemné dopoledne v Ekocentru Cheb.
Mgr. Ludmila Pirošíková,
ZŠ Jih

Obor hudební – instrumentální a pěvecká výuka (od 5 let), soubory a orchestry
21. –23. 6. 2022, 14:00–18:00 hod., v učebně č. 307.
Obor výtvarný – výtvarná tvorba (od 5 let), keramická tvorba (od 7 let), multimediální
tvorba (od 9 let)

21. –23. 6. 2022, 14:00–18:00 hod., v učebně č. 401.
Obor taneční – tanečně pohybová průprava, taneční soubory (od 5 let)
21. –23. 6. 2022, 14:00–18:00 hod., v tanečním sále.
Obor literárně-dramatický – divadelní průprava, slovesná a literární tvorba (od 9 let)
22. 6. 2022, 14:00–16:00 hod., v učebně č. 301.
*Informace:
*Další informace o naší škole a o jednotlivých oborech najdete na webových stránkách školy
(www.zus-ml.cz).
*V případech potíží (kupř. nemáte možnost přístupu na internet, nedaří se přihlášku odeslat
nebo vytisknout, nemůžete v daném termínu zkoušku vykonat atd.) nás kontaktujte na tel.
733 198 615.

ZUŠ F. Chopina - Lužická 412, 353 01 Mariánské Lázně
tel./fax 0042-354625280 / e-mail: chopin@zus-ml.cz / www.zus-ml.cz
IČO: 47721472 / bank.spoj.: KB Cheb 7930331/0100

ŽÁCI ZUŠ F. CHOPINA ZÍSKALI OCENĚNÍ NA KRAJSKÉ SOUTĚŽI
VE HŘE NA BICÍ NÁSTROJE
Dne 8. 4. 2022 proběhlo
v sokolovském Kině Alfa
krajské kolo soutěže ZUŠ
v sólové a souborové hře
na bicí nástroje. Atmosféra soutěže, stejně jako při
okresním kole v Ostrově,
byla skvělá a organizace
bezproblémová. Do krajského kola se přes školní
a okresní kolo dostali tři
nominovaní žáci navštěvující hodiny hry na bicí
nástroje v ZUŠ Fryderyka
Chopina. Žáci na soutěži
předvedli excelentní výkony a přivezli si kromě
zážitků také krásné diplomy a hezké ceny. Jan

Skočík získal ve své kategorii skvělé první místo,
přičemž mu jen o pár desetin bodu unikl postup
do ústředního kola. Radim
Adam a Ondřej Petruš se
umístili v opravdu silné konkurenci krajského
kola na druhém a třetím
místě. Všem soutěžícím ze
srdce blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci
naší umělecké školy. Žáci si
zasloužili nejen mé uznání, ale také vysoké hodnocení odborné poroty, která
k nám přijela z mnoha míst
celé České republiky.
Věřím, že i v budoucnu se

bude žákům oddělení bicích nástrojů dařit, alespoň tak jako doposud,
a budeme se těšit na nové

Jan Skočík
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bubenické tváře třeba už
v září tohoto roku.
Jiří Černý
Dipl. Um.
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TANEČNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

„NOC S ANDERSENEM“
UŽ ZASE NAŽIVO

Ve čtvrtek 21. dubna se
do Městského divadla v Mariánských Lázní sjeli tanečníci a tanečnice z uměleckých škol v Karlovarském
kraji. Jednalo se o sólistky
a taneční skupiny, které
přes okresní kola postoupily do
krajského kola
soutěžní taneční přehlídky
tanečního oboru. Soutěž
pořádala ZUŠ Fryderyka
Chopina Mariánské Lázně
za finanční podpory města Mariánské Lázně. V ZUŠ
měli tanečníci po dobu celého dne také zázemí.
O ocenění a případný postup do ústředního kola
soutěže soutěžily 2 sólistky
a 18 tanečních skupin, celkem 140 soutěžících. Také
ZUŠ Fryderyka Chopina
měla na soutěži zastoupení. Do krajského kola postoupily 2 taneční skupiny
ze třídy Karin Wintrové,
v krajské soutěži se jedna
z těchto skupin umístila
ve stříbrném pásmu a druhá v bronzovém pásmu.
Svěřenkyně Ireny André
(dvě taneční skupiny) se
umístily v bronzovém pásmu. Soutěžícím i jejich uči-

V pátek 1. 4. 2022 se v 19:00
hodin sešlo 15 dětí žáků literárně dramatického oboru ZUŠ Fryderyka Chopina
Mariánské Lázně, v Městské
knihovně Mariánské Lázně.
Žáci tam společně strávili
noc, která se už 22 let spojuje
se jménem Hanse Christiana Andersena. Koná se vždy
v blízkosti jeho narozenin
(2. 4.) Tento známý dánský
pohádkář se narodil v roce
1805. Napsal 156 pohádek,
kterými se dodnes baví děti
z celého světa. A pohádkami
se bavili celý večer i žáci LDO,
a to nejen těmi od Andersena. Kromě zábavných testů,
křížovek a cesty v archivu,
který se tento večer změnil
v tajemné bludiště, žáci společně procvičovali pohádku
Michala Čunderleho „Už ni-

telkám gratulujeme! Poděkování za finanční podporu
patří městu Mariánské Lázně. Další poděkování patří
pracovníkům
Městského
divadla Mariánské Lázně pod vedením paní Aleny Havrdové za vynikající
spolupráci v rámci celého
provozně i technicky velmi
náročného soutěžního dne.
Soutěže s velkou účastí dětí
by bylo velmi obtížné bez
této podpory uspořádat.
Taneční obor tuto podporu
potřeboval obzvlášť, protože uplynulé období s covidem bylo pro tanečníky
velmi obtížné – tanec se
prakticky online nedá učit.

kdy nebudu spát v rákosí“
– tu si chtějí zahrát na konci
školního roku. A pak dlouho
diskutovali a diskutovali uloženi mezi regály s knihami.
To bylo asi to nejlepší. A na to
se nejvíce těšili. Po společné snídani se rozešli. Domů
si odnesli kromě pamětního
listu a sladkostí také jistě
mnoho vzpomínek a zážitků. Děkuji touto cestou paní
Janě Lazebníčkové (oddělení
pro děti a mládež) a paní ředitelce Mgr. Taťáně Baťkové,
že nám poskytly krásné prostory knihovny a umožnily
dětem hezké chvilky mezi
spoustou knih a s knihami.
Děkujeme a těšíme se již
na ročník 23.
Alena Hálová
vedoucí LDO

Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F. Chopina

KAM DOSPĚLI DOSPĚLÍ
Tak se jmenovala výstava
výtvarných prací dospělých
žáků – účastníků výtvarných
kurzů ZUŠ Fryderyka Chopina. Dospělým výtvarníkům a výtvarnicím se věnuje
MgA. Kristýna Harantová,
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která vede výtvarné oddělení
školy. Výstava výtvarných prací účastníků výtvarných kurzů
se konala v galerii Městského
divadla Mariánské Lázně. Byla
zahájena vernisáží 5. dubna
2016. Vernisáž uvedla paní
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Eva Smejkalová, která výstavy v divadelní galerii pořádá.
O hudební program vernisáže
se postaral klarinetový soubor ZUŠ F. Chopina. S prací
ve výtvarném oddělení seznámila návštěvníky vernisáže
vedoucí kurzu a výtvarnice
Kristýna Harantová. Noblesní
prostor divadelní galerie přispěl k hezkému zážitku z vý-

Zastávka město děti objevily odrostlé mládě puštíka,
které nebylo schopné odletět, proto jsme opět zavolali
na Odbor ŽP. Ti kontaktovali záchrannou stanici, kteří
pro puštíka přijeli, vysadili

stavy, která byla velmi pestrá
a různorodá. Umění do našeho města neodmyslitelně patří, zájem návštěvníků výstavy
je toho důkazem. Pořadateli
výstavy patří za tuto práci poděkování.
Mgr. Petr Čech
ředitel ZUŠ F. Chopina

Mgr. M. Bledá,
ZŠ Jih

„UKLIĎME ČESKO“
Dne 12. 4. 2022 se celá Základní škola Vítězství Mariánské Lázně vydala na akci
s názvem „Ukliďme Česko“,
kde jsme nasbírali veliké,
ale opravdu veliké množství
odpadků. Počasí nám přálo,
a tak všem šlo čištění našeho
širokého okolí školy velice
dobře.
Přibližný odhad sesbíraného materiálu: 44 kg plastů,
38 kg papíru, 83 kg skla, 17 kg
různých kovů, 10 kg elektra,
190 kg pneumatik.
Kromě toho učitelé narazili

5. A – ÚKLID MĚSTA KE DNI ZEMĚ
22. dubna si každoročně připomínáme Den Země, tak se
třída 5.A rozhodla alespoň
malým dílem přispět sbíráním odpadů a úklidem parků a okolí města. Ochotní
rodiče žáků nám připravili
velké pevné pytle na odpad
a nakoupili krabice gumových rukavic, někteří žáci
si přinesli i pevné pracovní

jej do koruny stromu a posléze se mu podařilo odletět,
jak nás telefonicky informovali, což děti velmi potěšilo.

rukavice ke sbírání střepů.
Vysbírali jsme park před naší
a hotelovou školou, parky
u malé kolonády, u malého
nádraží ML město, stráně
u tratě nad Teplou, dále park
u obchodního střediska Dyleň, u Vory, dostali jsme se
až k oddechovému parku
za městem, pak už jsme se
po 4 hodinách úklidu museli
vrátit do školy. Děti naplnily
5 největších modrých odpadních pytlů, dále chlapci
navršili ke sběrnému místu nalezené staré koberce
a části vnitřků aut. P. Křížová
z odboru životního prostředí
s p. Javůrkem z Technických
služeb ML nám zajistili odvoz
nasbíraného odpadu. Žáci
měli radost z dobře odvedené práce.
Na dětském hřišti u nádraží
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i na mršiny zvířat (ovce, pes).
K těmto necitlivě vyhozeným
kosterním pozůstatkům děti
přístup neměly.
Neměl by se každý z obyvatel
okolí městské části Hamrníky
(a nejen těch) zamyslet nad
tímto množstvím vyhozených
věcí a neustálým vytvářením
černých skládek? Uvědomme
si, že životní prostředí nekončí naším plotem.
Marcela Knedlíková
Za všechny pedagogické
pracovníky školy
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Z ČINNOSTI KLUBU
PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
MAR. LÁZNĚ
V měsíci dubnu konkrétně 22.–
24. 4. jsme se zúčastnili evropské soutěže Moshon Magyar
– soutěž stavitelů plastikových
modelů. Tato oblíbená a prestižní soutěž se konala po dvou
letech odmlky z důvodu coronaviru. Takže jsme byli natěšení a v pátek 22. 4. jsme vyrazili
po vlastní ose na soutěž do Maďarska. Naši modeláři v počtu
sedmi lidí plus řidič absolvovali cestu dlouhou přes šest set
kilometrů a do místa konání
soutěže dorazili v odpoledních
hodinách. V celé oblasti soutěže nebylo ani jedno místo
k zaparkování. Důvod byl jasný – přes dva tisíce modelářů,
kteří se zúčastnili soutěže
s více jak 2600 modely. Ještě
ten den jsme modely uložili
na vyhrazená místa. Sobota
byla určena k setkání modelářů z celé Evropy a světa. Zúčastnili se modeláři z Malajsie,
Thajska, Izraele a dalších zemí.
Vyhlášení proběhlo v neděli

Tadeáš Javořík

24. 4. ve 14:00. Naši modeláři
nezklamali a odnesli si čtyři
zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové medaile. Také speciální
ceny jsme obdrželi za některé
modely. Tato akce se vydařila
a je vidět, že modeláři z našeho
klubu můžou směle konkurovat i zahraničním modelářům.
V sobotu 7. 5. se čtyři naši členové zúčastnili soutěže v Čáslavi, kde obsadili přední místa
v několika kategoriích.
Na dny 24.–25. 6. se připravuje
soutěž MR mládeže a Pohár Mar.
Lázně. Zveme všechny na výstavu soutěžních modelů v sobotu
25. 6. od 10:00. Místo konání –
Kulturní dům Velká Hleďsebe.
Vyhlášení výsledků proběhne
v 15:00–17:00.
V době konání soutěže budou
různé doplňkové akce pro nejmenší a pro další návštěvníky.
Michael Kaplan

Anička Němcová
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PROJEKT „ÚDRŽBA
LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS
V OKOLÍ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ“
V ZIMNÍ SEZÓNĚ 2021/2022
I v letošním roce byly příznivé sněhové podmínky a upravené běžecké trasy přilákaly
do okolních lesů milovníky
bílé stopy ze širokého okolí. Město Mariánské Lázně
obdrželo z rozpočtu Karlovarského kraje z programu
"Podpora budování a údržby
lyžařských běžeckých tras
v Karlovarském kraji" příspěvek ve výši 150 tis. Kč na budování a údržbu lyžařských
běžeckých tras během zimní
sezony 2021/2022.
Cílem projektu byl rozvoj,
oprava a údržba lyžařských
běžeckých tras Mariánských
Lázní v délce cca 58 km stop,
včetně značení i zajištění jejich provozu za účelem spoluvytváření systému lyžařských tras v Karlovarském
kraji a tento cíl byl naplněn
beze zbytku. Na většině míst

nec vyšplhal také Jan Sklenář
(H80), jemuž se někteří soupeři
diskvali ikací či nenastoupením
kvůli zranění vyautovali. Zkušený lázeňský veterán si tak díky
spolehlivým výkonům dokráčel
pro stříbro.

Josef Milota

byly po dobu vhodných sněhových podmínek k dispozici
dvě upravené běžecké trasy
na klasické lyžování a na vybraných místech byla i jedna
trasa pro lyžování volným
způsobem.
Celkové způsobilé výdaje
na projekt činily 484.224 Kč
a realizace projektu probíhala
od 1. 9. 2021 do 30. 4. 2022.
www.kr-karlovarsky.cz
Jan Sklenář ve skalách

Bc. Martina Baxová
referentka dotací

Jan Sklenář (vlevo) v cíli

OB 2 – „MLOCI“ SI UPEKLI
CENU UŽ DOPŘEDU
Ve zcela novém, dosud nikdy
nenavštíveném terénu u Libé
na Chebsku se konalo dvojkolo žebříčku západočeské
oblasti v orientačním běhu.
Členové Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK
přijeli v počtu tří desítek borců a získali v sobotu na krátké trati několik umístění
na stupních vítězů. Jediné
první místo bral Samuel Janoch (H18), druzí byli Hana
Kožíšková (D35), Stanislava Opavová (D65) a Jan Pivec (H18) a bronz vyběhli
Hana Fišáková (D35), Helena Tenglerová (D55), Ondřej
Herman (H14), Jan Sklenář
(H65) a Jan Fišák (H75).
V nedělním totálně propršeném závodu na klasické trati,
jenž byl zároveň přeborem
oblasti na této distanci, se
kromě bodů do žebříčku bojovalo navíc o klubovou trofej
Ašský štít. Do této soutěže se
ale započítávaly pouze výsledky z kategorií DH10 až
DH21 do šestého místa, čili

OB 1 – SKLENÁŘ A MILOTA
USPĚLI VE SKALÁCH
Víkend před velikonočním pondělím se v Jestřebí na Českolipsku odehrály tradiční třídenní
závody v orientačním běhu Prague Easter, které už po 24. uspořádal oddíl Kotlářka Praha.
Po dvouleté odmlce způsobené
covidem se na start dostavilo
1400 běžců nejen z Česka. Početné výpravy přijely z Německa,
Polska, Švýcarska nebo Skandinávie. Chybět nemohli ani
členové Mariánskolázeňského
orientačního klubu MLOK, kteří
v minulosti nejednou obsadili
v celkovém hodnocení místa
na stupních vítězů.
Běhalo se v kopcovitém terénu,

Špatně se nevedlo ani dalším
„mlokům“. Sedmou příčku obsadila Radmila Miturová (D55),
osmý byl Jan Fišák (H75) a 13.
skončila Lucie Fišáková (D14).

v minulosti již prověřeném, se
spoustou skalnatých a kamenitých útvarů. Zvláště druhá etapa,
kdy se řešily rébusy v pískovcových soutěskách, se líbila.
Do závěrečného hendikepu se
startovalo podle časů nasbíraných v první a druhé etapě.
Nadějně to vypadalo pro Josefa
Milotu v kategorii H60, který
vybíhal jako druhý, avšak pouze
s několikasekundovým náskokem před Finem Routsim. Ten se
sice nepodařilo udržet, nicméně třetí místo je určitě úspěch.
V této kategorii zvítězil Urválek
z Tesly Brno.
Na medailovou pozici se nako-
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ne veteráni.
Přestože „mloků“, kteří si
na závod pomalovali obličeje klubovou zkratkou, bylo
o deset víc než v sobotu, když
některé mladší veteránky navíc startovaly v hlavní kategorii žen, na zisk Ašského štítu, jenž nakonec vyhráli běžci
z Ostrova, to nestačilo. Třetí
místo ale není špatné. Mariánskolázeňští ale neponechali nic náhodě a již s předstihem upekli cenu v podobě
dortu pro svoji mládež bez
ohledu na to, jak závod dopadne.
První příčky obsadili Janoch,
Nikolas Placek (H10) a Jana
Sklenářová (D55), stříbro získali Pivec, Sklenář a František
Kováč (H20) a třetí doběhli
Fišáková (D45), Tenglerová, Herman, Břetislav Milota
(H20) a Marek Beneš (H45).
Josef Milota
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vali závodníci, kteří se do cíle
vraceli s notně promáčenými
a zabahněnými botami, tedy
minimálně. Zkušený veterán
Milan Borovička z Prahy svůj
boj se živlem popsal takto:
„Při překonávání jedné dost
široké i hluboké melioračky mě to vcuclo až po pás.
Po odhození mapy, buzoly
a čipu jsem se pak z bažiny
vyplížil po čtyřech.“ Nutno
dodat, že nebyl jediný. V cíli
si pak takto postižení stěžovali pořadatelům, na což tito
zareagovali prohlášením, že
budou navíc vybírat lázeňský
poplatek za bahenní lázně.
V hlavní kategorii mužů si
první tři místa rozdělili Křivda (Choceň), Ritter (Ostrov)
a Despetovic z Německa.
V ženách zvítězila Ryšavá
(Praga Praha) před Hanáko-

Líčení před závodem

Vlastní dort za třetí místo v soutěži družstev

OB – V LESÍCH U RÁJOVSKÉ
MYSLIVNY JE DOSTATEK VLÁHY
Druhý květnový víkend
uspořádal Mariánskolázeňský orientační klub MLOK
35. ročník vícedenních závodů Jarní trojúhelník. Aspoň
jednu ze tří etap si zaběhlo
téměř pět set běžců.
Začínalo se v pátek v podvečer parkovým sprintem,
jehož první část se odehrála
v nově zmapovaném prostoru sídliště v jižní části Úšovic kolem ulic Franze Ka ky
a Kubelíkova. Uzlový přechod
před školou byl kvůli možné
dopravě hlídaný městskou
policií. Pak se dění přesunulo
do školních areálů, zástavby
v ulicích Na Průhonu a dobíhalo se od školní družiny
na plochou dráhu.
Dvě lesní etapy měly stejné
centrum jako loni na okraji
obce Rájov. Na start i z cíle

to bylo pokaždé asi 1,5 km.
Lesy severně i jižně od Rájovské myslivny jsou natolik
orientačně pestré, že v nich
lze stavět zajímavé závody
opakovaně. Nebylo divu, že
v hlavní mužské kategorii
H21 zvítězili pokaždé s přehledem Matěj Kamenický
z Pardubic a v ženách Barbora Šiková, resp. Karolína
Kamenická z Plzně, všichni
členové výkonnostní skupiny Elita. Do celkového pořadí
ale tito tři nepromluvili, neboť absentovali v úvodním
sprintu.
Nejvíce se do paměti zapsala
závěrečná krátká trať ve zcela rovinatém lese, kde to však
bylo na pohyb dost náročné.
Ochránci přírody by jistě zajásali, že se v lesích daří zadržovat více vláhy, což doklado-

Anna Petrušová, Foto: Stanislava Kváčová

Anna Petrušová, Foto: Josef Milota
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vou (Kralovice) v celkovém
součtu časů o pouhé dvě
sekundy. Třetí byla Lepšíková (Jičín).
Domácí oddíl reprezentovala
vesměs mládež. První příčky
vyběhli Anna Petrušová (kat.
D10F) a Jan Beneš (H12)
a bronz získali Marie Benešová (D10) a Miroslav Kváč
(H14). Obtížná třetí etapa
pak odsunula z medailových
pozic na nepopulární čtvrté místo Ondřeje Hermana
(H14) a Ondřeje Petruše
(H16).
První v kategorii H55 byl Karel Pilař z Aše, jenž jako jediný
dosud nevynechal ani jeden
ročník Jarního trojúhelníku!
Tomu se říká věrnost.
Josef Milota
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MARTIN A MÍRA KVÁČOVI JSOU VÍTĚZI PŘEBORU ŠKOL
V ORIENTAČNÍM BĚHU CELÉHO KARLOVARSKÉHO KRAJE
Ve středu 18.5. pořádal oddíl orientačního běhu MLOK
Mariánské Lázně spolu se
ZŠ Úšovice krajské kolo
Přeboru škol v orientačním
běhu. Zúčastnilo se 13 základních a středních škol
Karlovarského kraje a více
než 160 závodníků, kteří

soutěžili v 10 kategoriích
rozdělených podle věku.
Naši žáci výborně reprezentovali školu, získali jsme
dvě bronzové medaile díky
rychlosti Aničky Petrušové (1.C) a Daniely Pelákové
(4.A). Martin (5.A) a Miroslav (7.B) Kváčovi dokázali

ve svých kategoriích zví- třídy. Postup do celostátnítězit a vybojovali oba zlaté ho kola nám v této kategorii
medaile. Jejich výkony, ale unikl jen o 12 bodů!
i vynikající nasazení ostatních našich závodníků, vyMgr. Hana Fišáková
neslo bronzové poháry pro
naši školu v kategoriích
prvního stupně a stříbrný
pohár pro závodníky 6.–9.

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!
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