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Zpět k normálu? Postupně,
ale přece!
Vážení
spoluobčané,
čas se nikoho
neptá,
jestli
má na chvíli
zpomalit, a tak
nám v rychlém
tempu odměřil další měsíc
z roku 2020.
Květen je minulostí a rozhodně nelze říct, že by to byl měsíc,
na který rychle zapomeneme.
Město se pomalu probouzí ze
špatného snu, do kterého bylo
uvrženo okolnostmi. Téměř
každý aspekt našich všedních
životů ovlivňuje pandemie
koronaviru. Pro ty z Vás, kteří nemají možnost pravidelně
sledovat má hlášení v televi-

V Mariánských Lázních je
k dispozici dezinfikomat

zi, na internetových stránkách
městského úřadu nebo na sociálních sítích, bych rád v rychlosti shrnul vývoj posledního
měsíce. Nezačínali jsme právě
optimisticky, neboť koncem
dubna se prokázal výskyt Covidu v mariánskolázeňské nemocnici, kde se nakazila řada
pacientů i zaměstnanců. V jednu chvíli jsme tak v Mariánských Lázních evidovali celkem
59 pozitivních případů. Naštěstí žádný z pacientů nemocnice
neměl těžký průběh onemocnění a řada z nich byla dokonce
zcela bez příznaků. Tento úvodník píšu 20.5. a k dnešnímu dni
je situace mnohem optimističtější. Řada pacientů se z nemo-

Dne 14. 5. byl ve 13:00 v Mariánských Lázních zprovozněn dezinfikomat. Jedná se o prodejní automat,
ve kterém lze aktuálně zakoupit
gelovou dezinfekci na ruce. Nabídka
produktů bude obměňována za další
hygienické potřeby, dle aktuální poptávky občanů.
Nainstalován byl u prodejny O2
na Chebské křižovatce a bude sloužit občanům města a návštěvníkům
po blíže neurčenou dobu (bude záležet na míře využívání přístroje).
Dezinfekční gel DISIN je určen primárně pro dezinfekci pokožky rukou.
Složení je dle receptury WHO s tím,
že veškeré ingredience jsou schváleny pro použití v potravinářství.
Základem je kvasný líh, ne technický
líh či biolíh, aby byl gel maximálně
šetrný k pokožce. Složka peroxidu

více na str. 3
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Zpráva o činnosti krizového
štábu ...

vodíku likviduje viry, včetně koronaviru a díky glycerinu je pokožka hydratovaná.
Občané a návštěvníci města si mohou desinfekci v automatu zakoupit
za cenu 150 Kč za balení o objemu
200 ml.
Přístroj dodává společnost Anilotrade SE a pro město není tato služba spojena se žádnými náklady.
Martin Kalina

KULTURA

Otevření mateřských škol

strana 2

Muzeum opět otevřeno
strana 12

Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15. 6. 2020.
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Zpráva o činnosti Krizového štábu obce s rozšířenou
působností Mariánské Lázně, dne 19. 5. 2020

Je nutné si přiznat, že současnost nahrává důležitosti
významu krizového řízení
a ochrany obyvatelstva, a to
v souvislosti s velkými povětrnostními výkyvy, nečekanými mimořádnými událostmi, haváriemi velkého
rozsahu, zejména však v aktuálním epidemiologickém
významu dopadů pandemie
na obyvatelstvo, výrobu,
služby, infrastrukturu.
Chceme seznámit občana se
základní činností krizového
řízení a ochrany obyvatelstva
v Mariánských Lázních, za doby
trvání krizového stavu v souvislosti s COVID-19. K pochopení
základních pojmů při vyhlášení krizových stavů je zapotřebí
představit krizový štáb kraje
a krizový štáb obce s rozšířenou
působností. Ty lze obecně definovat jako pracovní orgán zřizovatele pro řešení krizových
situací. Obsah jejich činnosti
stanovuje § 12 až 14 nařízení
vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst.
5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Pojem krizové řízení pak
představuje souhrn řídících
činností orgánů krizového

řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci
a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou
kritické infrastruktury.
Krizový štáb obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně byl aktivován dne
13. 3. 2020 na základě
rozhodnutí pana starosty
Ing. Martina Kaliny-předsedy
Krizového štábu obce s rozšířenou působností Mariánské
Lázně, z důvodu usnesení
vlády České republiky č. 194
- Vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním
výskytu COVID-19 na území
České republiky.
Celkem se konalo 16 jednání
Krizového štábu obce s rozšířenou působností Mariánské
Lázně, při kterých se projednávala zejména nová krizová
opatření hejtmana, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR, Úřadu vlády
ČR a dále doporučení a informace z Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jak informovali vedení města
zástupci společnosti Cimex,
jsou zastaveny všechny práce
na projektu Brodway, nejasnosti ohledně budoucnosti
cestovního ruchu vyvolávají
problémy ohledně financování tak nákladného projektu.
Nicméně investor nechce záměr opustit a rád by na podzim pokračoval. Nezbývá
než tomu věřit. V horní části
města tak bohužel přibylo hned několik prázdných,
vyklizených budov, prázdné

výkladce zrušených obchodů
na kráse městu taky nepřidají. Doufejme, že to nebude napořád, nebo na dlouho, jako
v případě několika opuštěných budov a staveb v lázeňském centru.
Město Mariánské Lázně nebude čekat na ,,rozpohybování“ sousední stavby a zahájí
rekonstrukci domu Chopin,
stejně tak projektování rekonstrukce budovy radnice.
Zdeněk Král
1.místostarosta

Hlavní náplní bylo vždy provedení krizových opatření
s ohledem na reálné možnosti města Mariánské Lázně,
včetně poskytnutí maximální
ochrany občanům, zajištění
služeb a funkčnosti infrastruktury za vyhlášené krizové situace.
Občané byli pravidelně informováni o přijatých mimořádných a krizových
opatřeních k řešení nouzového stavu, a to na úřední
desce Městského úřadu Mariánské Lázně, webových
stránkách města, dále prostřednictvím regionální televize, v aplikaci mobilního
rozhlasu a v některých případech též formou hlášení
megafonem Městskou policií Mariánské Lázně.
V souladu s opatřeními byly
rovněž uveřejňovány důležité
kontakty, bylo koordinováno
zprostředkování ochranných
prostředků, zajištěn výdej textilních ústenek a distribuce
dezinfekce na klíčové lokality.
Důraz se kladl zejména
na místa s nejvyšším rizikem, tj. na zajištění činnosti
Domova pro seniory a domu
s pečovatelskou službou
Mariánské Lázně, výpomoc

Projekt Brodway zatím u ledu

Nemocnici Mariánské Lázně a provoz Mateřské školy
Vora pro zaručení činnosti
bezpečnostních sborů a složek Integrovaného záchranného systému.
Krizový štáb se též zasadil
o zřízení informační linky
na pomoc seniorům s nákupy, ty zajišťovali úředníci
Městského úřadu Mariánské Lázně, a to od března až
do současnosti. Krizový štáb
zprostředkoval v neposlední
řadě ubytování pro příslušníky Armády ČR a pro zdravotní
sestry, spolupracoval s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, Hasičským
záchranným sborem Karlovarského kraje, Policií ČR
Územního odboru Cheb a adresoval své požadavky na síly
a prostředky ke Krizovému
štábu Karlovarského kraje.
Činnost Krizového štábu
obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně byla
ukončena dne 17. 5. 2020
ve 24:00 na základě ukončení
nouzového stavu.
PhDr. Vladimír Bervida
Oddělení legislativy
a kontroly-krizové řízení
Městský úřad
Mariánské Lázně

Foto: Josef Pavlovic
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dokončení. ze str. 1
ci již zcela vyléčila a aktuálně
evidujeme v Mariánských Lázních celkem 31 případů. Pěvně
věřím, že ve chvíli, kdy tento
úvodník čtete, je jich opět mnohem méně.
Náš domov pro seniory a dům
s pečovatelskou službou se pod
vedením ředitelky Jany Roubalové díky obětavosti a nasazení
zaměstnanců nemoci vyhnul.
Je třeba jim opět vyjádřit velké
díky za péči, kterou klientům
domova věnují.
Covid-19 nás ale nemůže a nesmí zastavit! Již začátkem
května přivítaly některé hotely
v Mariánských Lázních první
lázeňské hosty a pevně doufám,
že se s postupným uvolňováním
restriktivních opatření nejen
v ČR budou tyto počty zvyšovat. Podle posledních informací
uvažuje vláda ČR ke dni 15. 6.
o otevření hranic s Německem.
Bude ale záležet na samotné
chuti lidí vycestovat za hranice.
Slavnostní zahájení lázeňské
sezóny proběhlo letos vzhledem k okolnostem ve skromné
atmosféře, nicméně jsme důležitým symbolickým aktem svěcení pramenů dali jasně najevo,
že i v tomto roce jsme připraveni přivítat návštěvníky a lázeňské pacienty.
Ani při současné situaci stavební ruch ve městě neutichá.
Na sídlišti Plzeňská dochází
k výstavbě nových parkovacích
stání a probíhá rekonstrukce
stávajících. Opravují se tam
také chodníky a příjezdové
cesty. Opravy probíhají také
na budově městského úřadu
na Chebské. V nejbližších týdnech započne první fáze velké
rekonstrukce domu Chopin.
A asi největší stavba, která
bude několik měsíců ovlivňovat
život ve městě, je rekonstrukce
vozovky a chodníků na Chebské ulici, která odstartovala 27.
května (úvodník píšu 20. května, takže doufám, že kraj tento
termín dodržel).
V květnu proběhlo také zastupitelstvo města. Trvalo téměř
5 hodin a na pořadu jednání
bylo celkem 30 tisků. Z těch
nejdůležitějších jmenuji například potvrzení toho, že se i v letošním roce, byť v omezeném

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

režimu, bude konat Chopinův
festival. Nepřijdete ani o vánoční trhy, na které zastupitelstvo
schválilo uvolnění finančních
prostředků. Potvrdili jsme marketingovou strategii cílenou
na tuzemskou klientelu, kterou
chceme podpořit podnikatele
v cestovním ruchu. Také v letošním roce se zastupitelstvo
města rozhodlo podpořit fotbalový klub Viktoria. Peníze
půjdou mimo jiné na nákup
dresů pro děti. O téměř 2 miliony korun jsme navýšili finance
na opravy komunikací v roce
2020. Schválili jsme i peníze
na pořízení projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci vozovky a parkovacích
míst v Tomáškově ulici, která
je v opravdu špatném stavu.
A z čeho mám opravdovou radost, zastupitelstvo podpořilo
projekt coolanada, jehož realizátoři si dali za úkol vytvořit
systém animačních programů
pro děti. Nehodlají tím podpořit pouze cestovní ruch, ale
programy budou přístupné
také dětem z Mariánských Lázní. Pokud si tedy o prázdninách
budete chtít od svých ratolestí
na pár hodin odpočinout, víte,
kam se obrátit.
Jak jsem psal v úvodu, situace
se během května zlepšovala.
Reagujeme tedy otevřením mateřských škol k 1. červnu. Každá z ředitelek MŠ má právo si
detaily režimu provozu nastavit
individuálně.
V Mariánských Lázních ožívá
také kulturní život. Městské
muzeum opět otevřelo své brány pro návštěvníky již 11. května. Kino Slavia začíná promítat
1. června. Těšit se můžete také
na kolonádní koncerty našeho
ZSO. První proběhne v sobotu
13. června. Více v článku uvnitř
tohoto čísla Zpravodaje. Městské divadlo přivítá první diváky
od 1. července.
Jsem si vědom toho, že úvodník
tohoto čísla byl poněkud delší,
ale děje se toho opravdu mnoho
a pár řádek nestačí.

•
26.04.2020 - Oheň na zahradě
Během dopolední kontrolní činnosti
v městské části Hamrníky hlídka MP
zaznamenala na zahradě u jednoho
z domů oheň u dřevěného přístavku, který nikdo nehlídal. Strážníci
se pokoušeli dozvonit na obyvatele
domu, ale marně. Všimli si, že jsou
zde otevřená vrata, tak se rozhodli
na pozemek vstoupit, neboť hrozilo,
že by od ohně mohlo dojít k zahoření přilehlé kůlny. Po zabouchání
na okna v přízemí vyšla z domu paní
L.V., které uvedli důvody proč zde
jsou. Zmiňovaná o žádném ohni nevěděla a uvedla, že pouze vysypala
popel z kamen na kompost, což bylo
patrně příčinou onoho zahoření.
Strážníci oheň uhasili a paní poučili,
jak pro příště nakládat s popelem.
Včasným zásahem nedošlo k žádným škodám ani újmě na zdraví.
Paní L.V. hlídce následně poděkovala za jejich všímavost a pomoc.

Přeji Vám všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v červnu
roku 2020.
Martin Kalina, Váš starosta
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•
06.05.2020 – Ujel od nehody
V půl šesté ráno hlídka MP zjistila
v ulici Ruská před budovou MěÚ
poškozená dvě vozidla. Jednalo
se o osobní vůz Dacia a Toyota,
do kterých naboural neznámý řidič
a z místa ujel. Zjištěný poznatek byl
předán Policii ČR, která v tomto
směru zahájila šetření.

•
08.05.2020 – Dopravní nehoda
Krátce před třetí hodinou odpolední vyjížděli strážníci na základě
žádosti OO PČR ML na křižovatku
ulic Kollárova a Plzeňská, kde mělo
dojít k dopravní nehodě.
Při příjezdu hlídky MP se na místě
již nacházela jednotka HZS a Rychlá
záchranná služba. Příčinou střetu
dvou osobních vozidel, bylo nedání
přednosti v jízdě.

•
10.05.2020 - Uvězněn na balkóně
V půl jedenácté večer přijal operační MP ML telefonickou žádost
od ženy bydlící v ul. Mladějovského
s tím, že si její soused šel zakouřit
na balkón kde se mu zabouchly dveře a nemůže se dostat zpět do bytu.
Na místě strážníci získali informace, že se v bytě má zdržovat ještě
jedna osoba, ale dozvonit se na ní
nepodařilo. Pro standardní otevření bytu byly vyčerpány veškeré možnosti, a tak přišlo na řadu
přivolání Hasičského záchranného
sboru a Policie ČR. Hasiči odborným způsobem provedli otevření
bytu a vstoupili společně s hlídkou
Policie ČR do bytu, kde osvobodili
uvězněného muže na balkóně. V ten
moment z vedlejšího pokoje vyšla
žena, která celou tuto záchrannou
akci prospala.

•
05.05.2020 – Odkládání odpadu
Po sedmé hodině večerní zaznamenal operační MP na kamerovém systému, jak na sídlišti Vora
ke kontejnerům na tříděný odpad
přijel osobní automobil, jehož řidič zde vyložil pneumatiky na zem.
Tímto počínáním, odložením odpadu mimo místa k tomu určená, se
dotyčná osoba dopustila přestupku
dle zákona o odpadech. Za tento
přestupek může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč. Muž,
který se tohoto jednání dopustil,
byl následně dohledán a věc byla
předána k projednání na Odbor životního prostředí v ML.
Poznámka:
Pneumatiky jsou výrobek, který ze
zákona spadá do režimu zpětného
08.05.2020 – Dopravní nehoda
odběru a ten musí zajišťovat výrobKrátce před třetí hodinou odpolední vyjížděli strážníci na základě žádosti OO P
ce nebo osoba, která je uvádí na trh.
Ladislav Sidorják
na křižovatku ulic Kollárova a Plzeňská, kde mělo dojít k dopravní nehodě.
příjezdu hlídky MP se na místě již nacházela jednotka HZS a Rychlá záchra
Seznam míst zpětného odběru Při
je
Zástupce
velitele
MP v jízdě.
služba. Příčinou střetu dvou osobních vozidel, bylo
nedání přednosti
uveden na stránkách Ministerstva
životního prostředí - https://www.
mzp.cz/cz/odber_pneu.
Místo zpětného odběru pneumatik
na území města Mariánské Lázně:
•
Jindřich Gabriel, Tepelská
606/7 Mariánské Lázně
•
Automotostár s.r.o., tř. Vítězství 3/10 Mariánské Lázně
•
Pneuservis Jiří Dubský, Chebská 666 Mariánské Lázně
10.05.2020 - Uvězněn na balkóně

V půl jedenácté večer přijal operační MP ML telefonickou žádost od ženy bydlíc
Mladějovského s tím, že si její soused šel zakouřit na balkón kde se mu zabouchl
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Počasí nás láká ke
sportovním aktivitám

Sluneční paprsky nás vybízejí
vytáhnout různá sportovní náčiní a vybavení od běžeckých
bot, přes jízdní kola až po kolečkové brusle. Musíme však
myslet na to, že i při použití tohoto sportovního vybavení je
potřeba dodržet určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom
předešli úrazu vás samotných
,či úrazu někoho ve Vašem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je potřeba zejména před
první jízdou ověřit, zda máte
toto sportovní vybavení zcela
v pořádku. Pravidelná kontrola
během celé sezóny je však samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení šroubů
kol, či koleček, ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu kola
či nahuštění pneumatik. Důležité je také mít při všech sportovních aktivitách sportovní
oděv k tomu určený a stejně
tak důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu,
případně aby následky byly co
nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto
doporučujeme užití ochranné
helmy, přestože její užití je povinné jen do pro cyklisty mladší osmnácti let.
Další důležitou součástí vašeho jízdního kola je povinná výbava. Máte vše v pořádku?

HLAVNÍ V DOBĚ KORONAVIRU
Pokročila do viditelné podoby.
Hotový je most přes trať (podjezd pro obchvat). Vlaky projíždějí bez omezení. Teď se staví
překlenutí Kosího potoka. Protože v místě překlenutí potok
na jaře někdy vyběhne z břehu,
vozovka bude na betonových
podpěrách. Ty jsou již vystavěné. Nyní se montují armatury.

Vaše kolo musí mít:
• Dvě na sobě nezávislé brzdy – (jízdní kola pro děti
předškolního věku nemusí
mít ve výbavě přední brzdu,
pokud je na to konstrukčně
uzpůsobeno),
• červenou zadní odrazku,
• bílou přední odrazku,
• odrazky oranžové barvy
musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola
a na obou stranách šlapek,
• páčky brzd a konce trubek
řídítek musí být zaslepeny.
V případě snížené viditelnosti
musí být kolo opatřeno bílým
světlem vpředu a zadním světlem červené barvy v zadní části
kola. Na kole se dále doporučuje
mít např. blatníky, zvonek, zámek
na kolo, reflexní prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být
viděn platí však pro všechny, ne
jen pro cyklisty či sportovce. Proto noste oblečení jasných barev,
nejlépe v kombinaci s reflexními
prvky.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání sluchátek
k poslechu hudby. Muže to být velmi nebezpečné a následky mohou
být mnohdy i tragické.
Při všech sportovních aktivitách
buďte obezřetní a vždy se ve zdraví vraťte domu.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

- Mosty pod železnicí jsou nyní
tři, blízko sebe. A sice původní
klenutý v čtvrti Vysoká Pec. Pak
další původní klenutý přes Kosí
potok. Mezi nimi nový most pro
obchvat. - Další obtížnější úsek
obchvatu je u Drmoulu, tam obchvat podchází silnici do Drmoulu a zařezává se do terénu.
Václav Kohout

Podpěry k překlenutí zátopové oblasti Kosího potoka. Vzadu již zmíněný nový železniční
most. Vlevo vzadu původní most ve Vysoké Peci. - Na stavbě se pracovalo ve svátek
8. května kolem 15:00, kdy jsem pořizoval všechny snímky.	Snímek Václav Kohout

Pohled od trati na překlenutí Kosího potoka. - Potok -jak vidno- příliš neteče,
jsme v období sucha. Na snímku teče směrem ke stavbě mostu.
Snímek Václav Kohout

Podpěry v podhledu. V pozadí nový most. Nyní je nízký stav hladiny Kosího potoka.
Snímek Václav Kohout
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Mariánské Lázně
v době COVID19

Martin
Kalina
Martin
Kalina
starosta
města města
starosta

Vážení spoluobčané,
máme za sebou
další
područí
Coronaviru
vládních a vládních
Vážení spoluobčané,
máme
za měsíc
sebou vdalší
měsíc
v područíaCoronaviru
omezení a nařízení.
se nám Život
do značné
míry
zkomplikoval,
je ale třeba sijestále
omezeníŽivot
a nařízení.
se nám
do značné
míry zkomplikoval,
ale třeba si stále
opakovat nadčasové
heslo
ze Stopařova
průvodce
po galaxii
– po galaxii –
opakovat
nadčasové
heslo ze
Stopařova
průvodce

Nepropadejte
panice! panice!
Nepropadejte

Přečtěte si Přečtěte
celý proslov
si celý proslov
starosty kestarosty
koronaviru
ke koronaviru
https://zpravodajml.cz/2020/0
https://zpravodajml.cz/2020/0
4/vir-nas-v-praci-nezastavi/
4/vir-nas-v-praci-nezastavi/

Zdeněk
Král
Zdeněk
Král
místostarosta města
místostarosta města

Z velké části si s dnešními a budoucími problémy budeme muset poradit
Z velké
části asikde
s dnešními
budoucími
budeme muset poradit
sami. Věřím, že to
dokážeme
naše sílyanestačí,
tak problémy
můžeme doufat
že Panny
to dokážeme
kde naše
tak můžeme doufat
jen na přímluvu sami.
naší Věřím,
patronky
Marie, apokud
se ksíly
ní nestačí,
dokážeme
jen na přímluvu naší patronky Panny Marie, pokud se k ní dokážeme
modlit.
modlit.

Přečtěte si celý proslov
si celý proslov
místostarosty ke Přečtěte
koronaviru
místostarosty ke koronaviru
https://zpravodajml.cz/2020/0
https://zpravodajml.cz/2020/0
4/vypnute-mesto/
4/vypnute-mesto/
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Miloslav Pelc
místostarosta města

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
všechna nařízení a doporučení řešení současné nepříjemné situace od vlády až po naše město dobře.
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.

Přečtěte si celý proslov
místostarosty ke koronaviru
https://zpravodajml.cz/2020/0
3/nic-neni-jako-driv-nic-nenijak-byvavalo/

Co pro vás a naše podnikatele udělalo
město Mariánské Lázně?

Co pro vás a naše podnikatele udělalo
město Mariánské Lázně?

Odpuštění nájmů

Zásobení obyvatel rouškami

Předzahrádky

Dezinfekce zdarma

Splatnost nájmů za předzahrádky
a veřejný prostor mají
podnikatelé možnost odložit
až na září. Rada města projedná i
možnost úplného odpuštění
těchto poplatků.

Rada města odpustila u
Zastupitelstvo města schválilo částku Podpořili jsme společnost Sativa
městských nájmů 90% z celkové
400 000 Kč na nákup roušek u
Medical Manufacture, která
částky po dobu 5 měsíců.
společnosti Nová Karna, které byly
rozdávala dezinfekci zdarma,
rozdány obyvatelům města
částkou 50 000 Kč.
zdarma.
(Vyúčtované náklady dosáhly 280 000
Kč včetně DPH)

Coolonáda

Uzavření DPS

Vstup do Živého kraje

KIS Mariánské Lázně připravil
Destinační agentura Živý kraj
online kampaň na přilákání propaguje celý Karlovarský region a
nových hostů. Investována
Mariánské Lázně přispěly částkou
bude částka ve výši 500 000 Kč.
1,3 milionu, aby tato kampaň
měla co největší dosah.

Co pro vás a naše podnikatele udělalo
město Mariánské Lázně?

Co pro vás a naše podnikatele udělalo
město Mariánské Lázně?

Zastupitelstvo města přispělo
Díky ochotě a dobrovolníkům z řad
částkou 200 000 Kč na fungování zaměstnanců Domova pro seniory
projektu Coolonada, který bude
byla nastavena ta nejpřísnější
poskytovat animační služby pro
karanténní opatření tak, aby bylo
děti tak, aby rodiče mohli využít
zabráněno nechtěnému přenosu
rozličné služby města Mariánské COVID19 do domova pro seniory.
Lázně. Soukromé investice v
Všem, včetně ředitelky Jany
tomto projektu jsou
Roubalové, patří velké díky!
ve výši 400 000 Kč.

Marketingová kampaň

Úprava Arniky

Spolupráce s FÚ

Ve spolupráci se společností
Ensana hotels a SMS s.r.o. bude
upravena část města známá pod
názvem Arnika tak, aby tento
prostor poskytoval další vyžití
pro rodiny s dětmi.

Podatelna městského úřadu
byla otevřena bez přerušení
narozdíl od Finačního úřadu ML.
Město tedy umožnilo FÚ umístit
na podatelně MěÚ schránku, do
které mohli občané vkládat
daňová přiznání a další
dokumenty.
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Sociální systém
Město připravilo rychlý
web s odkazy
k usnadnění orientace
občanů
v systému sociální pomoci.

Parking centrum
Město prostřednictvím
společnosti Parking Centrum a.s.
zastavilo fakturaci stálým
klientům, využívajícím
poskytované parkovací služby a
tak jim nezvyšovalo případné
náklady.
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Co pro vás a naše podnikatele udělalo
město Mariánské Lázně?

Co pro vás a naše podnikatele udělalo
město Mariánské Lázně?

Mobilní rozhlas

Rozvoz potravin

Město pravidelně
prostřednictvím internetových
stránek, sociálních sítí a aplikace
mobilní rozhlas informovalo
o aktuální situaci, změnách ve
vládních nařízeních a postupném
vývoji pandemie.

Města sobě

Koronavirus WEB

Již od prvních dnů zákazu
Aktuální informace a odkazy mohly
vycházení jsme zprovoznili
občané najít i na webu
bezplatnou službu rozvozu
muml.cz/koronavirus
potravin ve spolupráci s DPS ML a
Senior taxi.

Spolupracujeme na přípravě
nejvhodnější strategie
s podnikatelským sektorem
prostřednictvím společnosti Firmy
sobě - ta se pokusí navrhnout
nejvhodnější řešení pro
následující měsíce. A protože
naše město mají rádi,
tak zcela zdarma!

Výzkum ZČU
Spolupracujeme na
výzkumném projektu se
Západočeskou univerzitou v Plzni. I
na základě doporučení jejich
kapacit budeme upravovat naše
budoucí kroky.

Pracovní skupina
Návrh nejvhodnější strategie pro
následující měsíce vzejde i ze
spolupráce nové Pracovní skupiny
k době POSTCOVIDOVÉ.

Co pro vás a naše podnikatele udělalo
Co pro vás a naše podnikatele udělalo
Mariánské Lázně?
Co pro vás aměsto
naše podnikatele
udělalo
město Mariánské Lázně?
Mariánské Lázně?
Co pro vás aměsto
naše podnikatele
udělalo
o vás a naše podnikatele udělalo
město Mariánské Lázně?
město Mariánské Lázně?

Živá kultura
Svěcení pramenů
Školka v provozu
Živá kultura
Svěcení pramenů
Školka v pro
Ve spolupráci s Západočeským
I přes zrušené slavnostní zahájení
Město pro zaměstnance kritické
Živá kultura
Svěcení pramenů
Školka v provozu

symfonickýmVeorchestrem
lázeňské sezóny
proběhlo
infrastruktury
státu (Policie,
Hasič
spolupráci jsme
s Západočeským
I přes2020
zrušené
slavnostní
zahájení
Město
pro zaměstn
zprostředkovali
koncerty
svěcení
pramenů
za sezóny
účasti
pana
záchranáři ainfrastruktury
některé
složky
Ve spoluprácivám
s Západočeským
I orchestrem
přes zrušené
slavnostní
zahájení
Město
proproběhlo
zaměstnance
kritické dalšístátu
symfonickým
jsme
lázeňské
2020
(P
Živá kultura
Svěcení pramenů
Školka v provozu
včetně
zahajovacího
koncertu
k koncerty
opata
Záznam
držela
v(Policie,
provozu
jednu mateřsko
symfonickým
orchestrem
jsme
lázeňské
sezóny
2020Lobkowitze.
proběhlopramenů
infrastruktury
státu
Hasiči,
zprostředkovali
za účasti
pana
záchranáři
a některé
ultura
Svěcenívám
pramenů
Školkasvěcení
v provozu
letošníkoncerty
lázeňské
sezóně.
můžete
shlédnout
napro
Facebooku.
aby
kritický
zůstal
vám
zprostředkovali
svěcení
pramenů
účasti
pana
záchranáři
a školku
některé
další
složky)
e spolupráci
s Západočeským
I přeszahajovacího
zrušené
slavnostní
zahájení
Město
zaměstnance
kritické
včetně
koncertu
k za
opata
Lobkowitze.
Záznam
držela
vprovoz
provozu
jedn
dostupný
pro
občany
města.
včetně
zahajovacího
koncertu
k
opata
Lobkowitze.
Záznam
držela
v
provozu
jednu
mateřskou
ymfonickým
orchestrem
jsme
lázeňské
sezóny
2020
proběhlo
infrastruktury
státu
(Policie,
Hasiči,
Západočeským
I přes
zrušené
slavnostní
zahájení
Město
pro
zaměstnance
kritické
letošní lázeňské sezóně.
můžete shlédnout na Facebooku.
školku aby kritický p
https://www.youtube.com/watch?
www.facebook.com/muml.cz/vide
letošní koncerty
lázeňské
můžete shlédnout
na Facebooku.
aby
kritický
provozdostupný
zůstal
vám
zprostředkovali
svěcení
pramenů
za
účasti
pana
záchranáři
některé
další
složky)
chestrem
jsme
lázeňskésezóně.
sezóny
2020 proběhlo
infrastruktury
státu
(Policie,aškolku
Hasiči,
pro obča
v=Us6XaUtlcPw
os/245528473319263
dostupný
pro občany města.
četně
zahajovacího koncertu
opata
Lobkowitze.
Záznam
držela vdalší
provozu
jednu mateřskou
ovali koncerty
svěcení kpramenů
za účasti
pana záchranáři
a některé
složky)
https://www.youtube.com/watch?
www.facebook.com/muml.cz/vide
https://www.youtube.com/watch?
www.facebook.com/muml.cz/vide
letošní
lázeňské
sezóně.
můžete
shlédnout
nadržela
Facebooku.
aby
kritický provoz zůstal
cího
koncertu
k
opata Lobkowitze.
Záznam
v provozuškolku
jednu
mateřskou
v=Us6XaUtlcPw
os/245528473319263
v=Us6XaUtlcPw
os/245528473319263
dostupný
pro občany města.
ské sezóně.
můžete shlédnout na Facebooku.
školku aby kritický
provoz zůstal
tps://www.youtube.com/watch?
www.facebook.com/muml.cz/vide
dostupný pro občany města.
v=Us6XaUtlcPw
os/245528473319263
ube.com/watch?
www.facebook.com/muml.cz/vide
UtlcPw
os/245528473319263

Co pro vás a naše podnikatele udělalo
město Mariánské Lázně?

MHD

Dezinfekce MHD

Dezinfekce města

Od pondělí 16.3.2020 bylo MHD
zdarma a to až do 1.5.2020.
Z důvodu bezpečnosti řidičů byl
povolen nástup pouze
prostředními dveřmi.

Ve vozech MHD byla opakovaně
použita širokospektrální
dlouhodobá dezinfekce všech
vozidel odbornou firmou s
účinností až 14 dnů. Dále byly
vozy pravidelně čištěny za pomoci
ozónu.

TDS prováděla postřik a očistu
kritických míst za pomoci
speciálně upraveného vozu na
používání dezinfekce.
Díky obětavosti pracovníků byl
zajištěn provoz svozu bez
přerušení.
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Jaké
Jakéjsou
jsoudalší
dalšíplány?
plány?

atele udělalo
Lázně?
ělalo
INVESTICE
INVESTICE

Jakéjsou
jsoudalší
dalšíplány?
plány?
Jaké
Jaké
jsou
další
plány?
Jaké jsou další plány?
Jaké jsou další plány?

Protože
sese
neustále
mění
vládní
opatření,
zatím
nemáme
Protože
neustále
mění
vládní
opatření,
zatím
nemáme
vyhodnoceny
kompletní
dopady
nana
fungování
města.
Zatím
nebyla
vyhodnoceny
kompletní
dopady
fungování
města.
Zatím
nebyla
pozastavena
žádná
významná
investice,
aleale
víme
dobře,
žeže
budeme
pozastavena
žádná
významná
investice,
víme
dobře,
budeme
muset
přehodnotit,
které
jsou
naprosto
nezbytné
a které
mohou
muset
přehodnotit,
které
jsou
naprosto
nezbytné
a které
mohou
počkat.
Odhadujeme
dopad
nana
městské
finance
veve
výši
mezi
3030
ažaž
počkat.
Odhadujeme
dopad
městské
finance
výši
mezi
6060
miliony.
miliony.

INVESTICE
INVESTICE
INVESTICE
Protože
se neustále
mění
vládní
opatření,
zatím
nemáme
Protože
Protože
seseneustále
neustále
mění
mění
vládní
vládní
opatření,
opatření,
zatím
zatím
nemáme
nemáme
INVESTICE
INVESTICE
ŽIVOT
VE
MĚSTĚ
ŽIVOT
VE
MĚSTĚ
ní zahájení
Město pro
zaměstnance
kritické
vyhodnoceny
kompletní
dopady
na fungování
města.
Zatím
nebyla
vyhodnoceny
vyhodnoceny
kompletní
kompletní
dopady
dopady
nanafungování
fungování
města.
města.
Zatím
Zatím
nebyla
nebyla

menů

Školka v provozu

kolka v provozu

Protože
se
neustále
vládní
opatření,
zatím
nemáme
Protože
seinvestice,
neustále
mění
vládní
opatření,
nemáme
proběhlo
státu
(Policie,
Hasiči,
Život
veinfrastruktury
městě
semění
nám
začíná
vracet
do
"normálu"
avýznamná
tak
začínají
pozastavena
žádná
významná
investice,
ale
víme
dobře,
žezatím
budeme
Život
ve
městě
se
nám
začíná
vracet
do
"normálu"
a tak
začínají
pozastavena
pozastavena
žádná
žádná
významná
investice,
ale
alevíme
víme
dobře,
dobře,
žežebudeme
budeme
vyhodnoceny
kompletní
dopady
na
fungování
města.
Zatím
nebyla
vyhodnoceny
dopady
na
fungování
města. Zatím nebyla
účasti
pana
záchranáři
a některé
další
složky)
otevírat
restaurace,
hotely
i zavřené
obchody.
Školky
jsou
vám
k kkompletní
muset
přehodnotit,
které
jsou
naprosto
nezbytné
a které
mohou
otevírat
restaurace,
hotely
i zavřené
obchody.
Školky
jsou
vám
muset
muset
přehodnotit,
přehodnotit,
které
které
jsou
jsou
naprosto
naprosto
nezbytné
nezbytné
a akteré
které
mohou
mohou
pro zaměstnance
kritické
pozastavena
žádná
ale
víme
dobře,
žekterá
budeme
pozastavena
významná
investice,
ale
dispozici
odod
1.6.2020
byťbyť
vinvestice,
mírně
omezené
kapacitě,
jena
dána
počkat.
Odhadujeme
dopad
nažádná
městské
finance
ve mezi
výši
mezi
30
dispozici
1.6.2020
v jednu
mírně
omezené
kapacitě,
která
je
dána
počkat.
počkat.
Odhadujeme
Odhadujeme
dopad
dopad
na
městské
městské
finance
finance
vevevýši
výši
mezi
30
30ažvíme
až aždobře, že budeme
Záznam
držela
vvýznamná
provozu
mateřskou
uktury
státu
(Policie,
Hasiči,
přehodnotit,
které
jsou
naprosto
nezbytné
aotevírány
kterémuset
mohou
přehodnotit,
současnou
situací.
Školy
(1.
stupeň)
budou
otevírány
odod
pondělí
25.5.
60
miliony.
současnou
situací.
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DÍKY VÁM VŠEM!

ZDROJE pro grafiku: www.flaticon.com; www.freepik.com,
Autor prezentace: Josef Pavlovic
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boj s koronavirem

Vážení občané našeho města,
dovolte mi hned začátkem tohoto sloupku poděkovat všem,
kteří v uplynulých dvou měsících stáli v první linii boje s koronavirem a umožnili, aby život
všech ostatních mohl fungovat.
Nejen zdravotníci, IZS a bezpečnostní složky. Ale také všichni,
co se podíleli na dobrovolných
činnostech - šití roušek, tisk štítů, ale i pomoc seniorům.
S podobnou situací se asi dosud
nikdo z nás nesetkal a ačkoli
nouzový stav není vyloženě válečný, virus je nepřítelem, který
je neviditelný a nedá se s ním
vyjednávat.
Nejen Mariánské Lázně, ale
i celý Karlovarský kraj má situaci o to víc ztíženou díky ohromné závislosti na lázeňství a cestovním ruchu.
Lázeňství je skutečně jedním
z našich národních klenotů
a v tuto chvíli je bohužel likvidováno dopady koronavirové
epidemie a mnohdy i nečinností
státu. Proto jsem už v samotných
začátcích pandemie navrhoval
ve sněmovně usnesení, které by
zavazovalo Vládu ČR, aby se k lázeňství postavila čelem a vytvořila opatření, která by nám pomohla překlenout tuto nelehkou
dobu. Bohužel vláda toto usnesení smetla ze stolu a obrátila
se k nám zády. Ačkoli posléze se
k tématu vrátila formou některých prohlášení, a to i na základě
tlaků kolegů z kraje.
Proto nám nezbývá, než si
v mnohém pomoci sami. Děkuji všem místním podnikatelům,
kteří nepřestali inzerovat pobyty v našem městě a také KISu,
který připravil marketingovou
kampaň cílenou na naše město.
Stejně tak i autorům projektu
Coolonada, který se snaží dostat
do města rodiny s malými dětmi,
pro které chystají animační programy.
Do kampaně za naše lázně se

Přijdou Mariánské Lázně
o další peníze?

ale můžeme zapojit my všichni,
pozvěte své známé ať přijedou
do našeho města, aby se mohli projít v našich nádherných
parcích a ochutnat skvělé mariánskolázeňské prameny a navštíví během svého pobytu restaurace a hotely, kteří je velmi
rádi přivítají.
Velmi dobře si uvědomuji, že sociální dopady nejen na naše město budou velké. Proto i na úrovni
sněmovny předkládáme mnoho
návrhů, které upravují například ošetřovné, pomoc podnikatelům, nebo i osobám pracující
na dohody. Celkem jsme podávali pozměňovací návrhy k 19 zákonům. Za celou opozici to pak
bylo v součtu přes 100 návrhů
na řešení ekonomických a dalších dopadů.
Stejně tak jako na lázeňství
a cestovní ruch dopadá uzavření
státních hranic, tak i cestování
za prací do blízkého příhraničí
je v našem regionu významným
příjmem mnoha rodin. Snažíme
se tedy také, aby vláda ulehčila
život pendlerům.
Digitální
technologie
mají
ohromný potenciál pro zvládání
takových krizí, avšak na rozdíl
od Asie není u nás plně využíván.
Proto se snažíme vládě navrhovat řešení, která mají být v prvé
řadě chytrá a lokálně zaměřená,
na místo plošných zákazů.
Veškerá opatření i do budoucna musí být vždy rozumným
kompromisem mezi ochranou
lidského zdraví a zmírněním
hospodářských dopadů na společnost, které mohou být v konečném důsledku také fatální.
Mnoho z těchto věcí, včetně apelu na urychlenou elektronizaci
českého zdravotnictví jsme představili v dokumentu “Budoucnost
řešíme teď”.
Nezapomínejme, že jedině společně to zvládneme!
Díky vám všem za podporu!
Petr Třešňák
poslanec Parlamentu ČR
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Co vy vlastně jako senátor děláte pro svůj region? To je častá
otázka, kterou v rámci své senátorské práce dostávám. O Senátu
bohužel není v médiích tak slyšet, a i když se snažím o všem
podstatném informovat na sociálních sítích, ne ke všem se to
touhle cestou dostane. Není tedy
divu, že lidé chtějí vědět, nakolik
jsme my jako senátoři pro ně užiteční. V dnešním článku bych rád
tuto otázku ilustroval na jednom
konkrétním případě.
13. května jsme během schůze
Senátu řešili z mého pohledu
nejzásadnější novelu tohoto jednání. Jednalo se o zákon o kompenzačním bonusu
v souvislosti s krizovými opatřeními. Paní ministryně financí
Schillerová v médiích tvrdila,
že Senát je proti tomuto zákonu, což ale není pravda.
Souhlasíme beze sporu s nutností vyplácet kompenzační bonus potřebným, ale máme jiný
názor na to, komu prostředky
na jeho vyplacení stát vezme.
Jak se říká, stát vám nemůže dát
nic, co by vám před tím nevzal.
Nebo někomu jinému. A naše
vláda, jako obvykle chce i teď
tak trochu rozdávat z cizího.
V tomto případě z obecních
a krajských rozpočtů, které chce
tímto zákonem velmi zatížit.
S tím prostě nemůžu souhlasit.
Pro hrubou představu – podle
vládního návrhu budou na každých 1000 obyvatel všechny
obecní a městské rozpočty sníženy o cca 1,1milion korun. A kraje přijdou společně o zhruba
4 miliardy. Tento výpadek se
bude sčítat s dalšími ztrátami,
kterým budou obecní a krajské
rozpočty v souvislosti s COVID-19
čelit. Budou chybět peníze na investice, kterými by se dalo pomoci tolik potřebnému nastartování
regionální ekonomiky.
Pro něco takového jsme s dalšími nemohli zvednout ruku.
O návrhu vlády jsme debatovali
hodně dlouho ze všech stran,
zvažovali pro a proti a nakonec
jsme přijali pozměňovací návrh,
který plně vyplácení tohoto bonusu nechává na státním rozpočtu, a rozpočtů obcí a krajů se

nedotkne. Zůstanou tak finančně
samostatnější, než chtěla vláda,
a navíc obce a kraje nebudou
muset o své peníze na investice
žádat a "žebrat" u vlády, když jim
je vláda nesebere. Takže jsme
návrh vrátili zpátky do sněmovny. A jako senátor informuji také
starosty v obvodu, aby věděli, co
se připravuje a aby poslancům
z našeho regionu mohli říci svůj
názor na tuto věc.
V době, kdy si čtete tento článek,
již budeme vědět, jak se s naším
pozměňovacím návrhem poslanci popasovali. Tento bod programu je totiž zařazen na jednání
sněmovny na 26. května. Pevně
věřím, že i oni nakonec pochopí,
proč jsme původní návrh změnili. Že je to kvůli našim krajům
a obcím, kde žijeme a na kterých nám záleží. A tím se vracím
na samý začátek článku. Tohle je
malý střípek toho, co jako senátor dělám pro svůj region. Něco,
o čem se moc nepíše a ani neví.
Ale je to velmi důležité. V Senátu se snažíme korigovat nepříliš
povedené vládní návrhy a posuzovat je z hlediska našich měst
a obcí. Výše uvedený příklad
brání městské rozpočty před
dalšími ztrátami. Stejně jako
rozpočet našeho kraje.
Velice nerad bych totiž přihlížel
tomu, jak náš region přijde o další peníze, které naopak nezbytně
potřebuje. Na nastartování lokální ekonomiky, pro znovuoživení
cestovního ruchu a lázeňství,
a pro řešení problémů v souvislosti s útlumem těžby hnědého
uhlí na Sokolovsku.
Miroslav Balatka, senátor - www.
miroslavbalatka.cz
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Kulturní ozdravení na
kolonádě Ferdinandova
pramene

Muzeum opět otevřeno
Všem přátelům a podporovatelům Městského muzea Mariánské Lázně a Galerie
Goethe bychom rádi oznámili, že od pátku
15. května 2020 je možné muzeum opět
navštívit. Otevřeno máme v omezeném
režimu a to zatím pouze ve dnech pátek
- neděle, vždy od 9:30 do 17:30 hodin.
Prosíme návštěvníky, aby vstupovali
do muzea pouze s ochranou dýchacích
cest a v pokladně muzea si povinně
vydezinfikovali ruce před vstupem
do expozic. Veškerá tato opatření se řídí
nařízením vlády a mohou být upravena
podle aktuálního znění.

Přístupné jsou všechny expozice muzea
a výstava Klubu výtvarníků Mariánské
Lázně v Galerii Goethe. Výstavu místních
výtvarníků prodlužujeme do neděle
28. června 2020. Výstavy, které byly
připraveny na měsíce duben, květen
a červen jsme zrušili a pokusíme se je
uskutečnit v náhradních termínech tento nebo příští rok. Do odvolání nebudeme promítat film o historii Mariánských
Lázní. Děkujeme za pochopení. Budeme
se těšit na Vaši návštěvu a všem přejeme
mnoho zdraví.
MMML

Připravovaná výstava v Galerii Goethe
nás přenese do časů rakousko-uherské monarchie, kdy byla lázeňská
města centry společenského, kulturního i politického dění Evropy. Dobu
dávno minulou, kdy do lázní mířily
významné osobnosti z celého světa,
po promenádách se procházeli elegantní lázeňští hosté a vše pulzovalo
zábavou a navazováním přátelství
i romantických známostí, nám připomenou snímky tehdejších fotografů
– Rudolfa Brunera-Dvořáka, Františka
Fridricha, Jana Langhanse, Františka
Beneše nebo Ernsta Pflanze. Jednotlivé fotografie tu vyprávějí své příběhy
a návštěvníka galerie přenesou nejen

do Karlových Varů, Františkových Lázní
a Mariánských Lázní, ale také do Luhačovic, Dubí, Bechyně, Lázní Sedmihorka
nebo do Lázní Bílinská Kyselka. Autorem
výstavy a publikace „Lázně za císaře
pána“ je historik fotografie se zaměřením na epochu monarchie pan Pavel
Scheufler. Pavel Scheufler spolupracoval
s naším muzeem na uspořádání výstav
a vydání publikací zaměřených na historickou fotografii. Na vernisáž výstavy,
která se uskuteční v úterý 30. června
2020 v 18:00 hodin, zveme všechny,
kteří se chtějí, alespoň na chvilku ponořit
do atmosféry starých lázní. Výstavu bude
možné navštívit do neděle 2. srpna 2020.
MMML

Koncerty, filmy, přednášky, výstavy,
místo k setkávání – takové bude léto
na Ferdinandce.
Mariánskolázeňský spolek Švihák se
vrací na místo činu. “Chceme opět
nabídnout obyvatelům Mariánek
i návštěvníkům místo, kde si můžete
dát kávu, poslechnout si dobrou hudbu, zajít na přednášku, na film nebo
vzít děti na pohádku,” vysvětluje
předseda spolku Švihák Tomáš Prinz.
První kulturní ozdravnou kúru uspořádali šviháci v roce 2014, kdy se
z původně plánovaného měsíčního
festivalu stalo celé festivalové léto.
Podobný koncept by šviháci letos
rádi zopakovali. Kulturní léto odstartuje první červencový víkend
festival miniKOK, který byl původně plánovaný na květen. Šviháci
v dalších letních víkendech chystají například knižní festival Knihex,
který na lázeňskou kolonádu v parku u Ferdinandova pramene zavítá
poprvé. Setkání nakladatelů a čtenářů proběhne 18.července. Kromě

Lázně za císaře pána

prohlížení a nakupování knih zabaví
návštěvníky i jejich děti doprovodný literární program. Během léta se
na “Ferdinandku” vrátí i pravidelná
hudební platforma Full Moon Forum,
kterou Švihák připravuje s hudebním
magazínem Full Moon. Ve spolupráci
s Marienbad Film Festivalem se chystají také filmové projekce pod širým
nebem. Šviháci by v létě rádi uspořádali i další z pravidelné série večerů
PechaKucha Night, kterou přerušila
pandemie.
Pro to, aby mohl Švihák “Ferdinandku” oživit, musí přizpůsobit chátrající
levé křídlo s menším klasicistním sálem svým plánům. To zatím zajišťuje
spolek dobrovolnicky a svépomocí
během víkendů. V květnu a v červnu
Švihák rozjede crowdfundingovou
sbírku na portálu Hit Hit. Finance
chce využít na technické vybavení
nebo pokrytí nákladů spojených s organizací šviháckého kulturního léta.
Autor: Markéta Monsportová
http://www.svihak.net/

ZSO opět začíná hrát!
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Již v měsíci červnu pro Vás bude opět
hrát Západočeský symfonický orchestr.
Přehled jednotlivých termínů koncertů:
Kolonády:
• sobota 13. června v 10:30 a 15 hod.
• neděle 14. června v 10:30 a 15 hod.
• sobota 20. června v 10:30 a 15 hod.
• neděle 21. června v 10:30 a 15 hod.
• středa 17. června v 15 hod.
Dechové kvinteto ZSO
• středa 24. června v 15 hod.
Dechové kvinteto ZSO
Koncerty:
• pátek 19. června 19:30 hod. Společenský dům Casino
• Program: C.M. von Weber - Čarostřelec, předehra k opeře
• S. Prokofjev - Koncert pro klavír
Des-dur

• A. Dvořák - Slovanské tance op.46
• klavír - Lukáš Klánský dirigenti studenti HAMU Praha
• sobota 27. června 19:30 hod. kolonáda Mariánské Lázně
• Zahajovací koncert 2. ročníku festivalu Lebendes Grenzland - Živé
pohraničí
• BENEFIČNÍ KONCERT pro Nemocnici Mariánské Lázně
• Antonín Dvořák - Mše D-dur
"Lužanská"
dirigent - Martin Peschík Pěvecký sbor
Čerchovan Domažlice sbormistr - Marek Vorlíček
Těšíme se, že naší hudbou budeme
moci opět přinášet radost občanům
Mariánských Lázní.
Milan Muzikář, ZSO
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HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – červen 2020
S radostí oznamujeme, že jsme
od 25. 5. opět zpřístupnili zdi kláštera veřejnosti.
Naše hosty zveme na oblíbenou prohlídku Život v barokním klášteře,
která představuje obytné prostory
kláštera a cenné reprezentativní
sály. Otevřeno od pondělí do soboty od 10.00 do 17.00 h, v neděli
od 11.00 do 17.00h. Rodiče s dětmi zveme na oblíbený „vodní svět“
a expozici v bývalém mlýně. Přístupné jsou také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete
zhlédnout výstavu archeologických
nálezů. Pro malé skupinky dětí na-

bízíme na objednávku speciální prohlídku „Pro malé dobrodruhy..“.
1. června společně oslavíme Mezinárodní den dětí PREMIÉROU nové dětské
prohlídky Po stopách rytíře Hroznaty.
Prohlídka začne ve 13 a v 16 hodin,
je vhodná pro děti ve věku 4 – 11 let
v doprovodu rodičů.
Náš výstavní sál bude také opět
v provozu. Těšíme se na výběr z pastelů Pavla Picha, který se ve svých
pracech zaměřuje na krajinu Západních Čech. Výstava bude přístupná
od 1. do 30. června, pondělí až sobota od 10.00 do 17.00 h, v neděli
od 11.00 do 17.00h.

V červnu Vás opět uvítají naši lektoři: Kateřina Strádalová na keramickém kroužku (každé úterý a čtvrtek
od 17.00 a Cyril Kozák na grafickém
kroužku pro děti (každé pondělí
od 15.30h).
Pro milovníky hudby pořádáme
20. června 2020 od 20.00 v Modrém sále kláštera KONCERT, na kterém vystoupí Miloš BOK, Václav
KRAHULÍK a Iveta ŠINDELÁŘOVÁ.
Na programu jsou díla Miloše Boka,
Johanna Sebastiana Bacha, Ludviga
Van Beethovena a Frederica Chopina. Po loňském úspěšném vystoupení Miloše Boka se k nám tento

skladatel a klavírista vrací, tentokrát s programem „dvourecitálu”,
kdy ho na pódiu doplní duo umělců
(V. Krahulík, piano a I. Šindelářová,
vibrafon), hrajících vlastní tvorbu
na pomezí klasiky a jazzu. Pro velký zájem doporučujeme rezervaci
vstupenek!
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality

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

ŠKOLY

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně
www.zus-ml.cz, e mail: chopin@zus-ml.cz telefon: 354 625280

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ
pro školní rok 2020/2021

*Přihlašovat své děti můžete:
Od 18. 5. 2020 pouze elektronicky na webových stránkách www.izus.cz - v levé

části vyberete "PŘIHLÁŠKA" a postupujete podle návodu.(V abecedním seznamu vyberete naši
školu "Mariánské Lázně - Základní umělecká škola Fryderyka Chopina". )
V mimořádných případech (kupř. nemáte-li možnost přístupu na internet nebo se nedaří
přihlášku odeslat) nás kontaktujte na tel. 603 926 888.
Vyplnění přihlášky nezakládá nárok na přijetí do ZUŠ. Rozhodující bude výsledek talentové
zkoušky /pohovoru a kapacitní možnosti školy.

*Talentová zkouška:
Termín talentových zkoušek nelze v tuto dobu stanovit a bude určen i zveřejněn, jakmile
to vývoj mimořádné situace dovolí.
*Informace:

Další informace o naší škole a o jednotlivých oborech najdete na webových stránkách školy (www.zus-ml.cz)
a rádi vám poradíme na tel. 603 926 888.
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„I když dál, jsme si blíž!“
Člověk je bytost sociální
a příroda ho obdařila navíc
i mluvou, a tak toho co nejvíce využívá. Někteří lidé
jsou i velmi kontaktní, mají
potřebu se scházet, povídat
si a sdělovat informace. Pro
někoho je sdělování dokonce
životně důležité. A jak pravila
jedna moje velmi dobrá známá, informace, která se nedá
posunout, není informace.
Proto se stalo naším hlavním
mottem v této „koronavirové
době“ – SDÍLENÍ.
Realizátoři MAP II Vzdělávání na Mariánskolázeňsku se
tohoto úkolu zhostili rychle
a domníváme se, že efektivně.
Našli jsme společné médium
pro SDÍLENÍ a nabídli ředitelkám a ředitelům škol a všem
aktivním členům pracovních
skupin MAP sdílet své dojmy
a zkušenosti, jak pracují se
žáky v době uzavřených škol.

Otevření mateřských škol
v Mariánských Lázních

V dubnu a květnu 2020 bylo
uskutečněno celkem 8 videokonferencí na nejrůznější témata, kterých se zúčastnilo
celkem 65 pedagogů ze škol
Mariánskolázeňska. Společně jsme zjistili, že tato doba
přinesla i svá pozitiva. Rozhodně se jednotlivci – pedagogové i ředitelé takzvaně
„posunuli“ směrem sami
k sobě a naučili se soustu
nových věcí, a také zjistili, že
některé věci nejsou tak důležité a jiné naopak.
Ale nejdůležitější ze všeho
je, že všechna naše „setkání“
byla spontánní a zcela dobrovolná! I když jsme relativně
daleko od sebe, jsme si určitě
blíže. A to je na celé věci tak
krásné!

1. června 2020 se znovu otevřou všechny mateřské školy,
které mají zřizovatele Město
Mariánské Lázně.
Mateřské školy jsou otevřeny
pro omezený počet dětí z důvodu bezpečnostních a hygienických opatření.
Rodiče dětí, které nastoupí do mateřské školy, vyplní a odevzdají škole čest-

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

Hana Javorská, odbor školství

Alena Hálová,
manažer MAP II Vzdělávání
na Mariánskolázeňsku

MÁTE ZÁJEM VYDAT ČLÁNEK?
■■

né prohlášení (dle pokynů
MŠMT), které bude ke stažení na webových stránkách
školy.
Každá mateřská škola zveřejní na svých webových stránkách provozní podmínky,
hygienické požadavky a další
informace pro rodiče.

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

354 922 111

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

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

CENA

1 Strana

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 6; Evidováno pod MK ČR 22342 		
Periodický 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. 6. 2020; Uzávěrka inzerce: 15. 6. 2020
Za správnost článků, jejich obsah a vypořádání autorských práv k fotografiím zodpovídá autor článku.
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