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Co nejhezčí prožití vánočních svátků, hodně pohody a dobré nálady
a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů

přeje Město Mariánské Lázně.

foto: databáze města

Konec roku se blíží
je čas na bilancování
Vážení
spoluobčané,

protože značnou část úvodníku lednového
čísla Zpravodaje budu určitě
věnovat hodnocení důležitého zastupitelstva města, které se koná 9.12., rozhodl jsem
se ten prosincový s předstihem
využít ke troše bilancování.
Rok 2019 byl pro město Mariánské Lázně nabitý celou řadou
důležitých událostí a projektů.
Celým rokem se jako spojovací
linie promítá práce mnoha lidí
spojená se snahou o zapsání
skupinové nominace do ro-

RADNICE

Územní plán města
strana 4

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ

diny statků UNESCO. V lednu
letošního roku jsme společně
s 10 dalšími lázeňskými městy
z Evropy podali kompletní nominační dokumentaci. Tím ale
naše snažení zdaleka nekončilo. Kontinuálně probíhají další
schůzky a jednání. Dalšího pomyslného milníku jsme dosáhli na přelomu září a října, kdy
probíhala intenzivní 3týdenní
mise Icomosu, který je poradním orgánem pro UNESCO.
Hodnotitelé postupně navštívili všechna lázeňská města v nominaci a v současnosti se pracuje na závěrečné zprávě, která
má pro konečné rozhodnutí
panelu UNESCO velký význam.

Od začátku prosince je zahájeno
vydávání rezidentních karet pro
jejich držitele i nové žadatele. Rezidentní zóny jsou vymezeny Nařízením města Mariánské Lázně
č. 5/2018. Od 1.1.2019 bylo jižně
od ulic Chebská a Máchova zrušeno vymezení zóny D. V listopadu
se na základě připomínek občanů
rada města zabývala doplněním
zóny D o jednotlivou ulici – Lužickou. Její připojení k zóně před
uzávěrkou zpravodaje nebylo ještě schváleno.
Pokud potřebujete obnovit rezidentní katru beze změny údajů

více na str. 2

ŠKOLY

SPORT

Bazárek GOAML

Krasobruslařský klub
strana 14

strana 10

pro rok 2020, postačí zaslat svoji
internetovou adresu, kam Vám
oznámíme, že Vaše nová karta
je připravena k vyzvednutí. Pro
korespondenci slouží e-mailová adresa info@zaparkujauto.cz
Smlouvu pro nový rok obdržíte
při vyzvednutí a zaplacení karty.
Cena je pro všechny rezidenty
shodná, 1200 Kč. Výdej karet bude
u obsluhy Parkovacího domu na
Pramenské ulici. Vjezd vozidlem
do 20 minut je bezplatný.
Noví žadatelé o rezidentní kartu si mohou vytisknout žádost,
která se nachází na webu Parkovacího domu na adrese www/
zaparkujauto.cz/rezidentni-stani a vyplněný zaslat e-mailem na adresu info@zaparkujauto.cz nebo přímo vyzvednout
a vyplnit v parkovacím domě.
více na str. 3

KULTURA
Advent v divadle
strana 18

Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15.12.2019.
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Konec roku se blíží
je čas na bilancování

dokončení. ze str. 1
Neustále se snažíme naše město zvelebovat a pozvedávat jeho
prestiž. Velký důraz byl v letošním roce v Mariánských Lázních
kladen na zlepšování sportovních
možností pro obyvatele a návštěvníky. Proběhla velká rekonstrukce na zimním stadionu, která nás
stála bezmála 40 milionů korun.
Postavili jsme také nové parkourové hřiště pro vyznavače tohoto
atraktivního rozvíjejícího se sportu. Zmodernizováno bylo i zázemí
plaveckého bazénu a ve spolupráci s TJ Lokomotiva bychom v nejbližších letech rádi ve městě vybudovali dráhu pro in-line.
Důležitá pro návštěvníky a zejména lidi z města je hlavně dopravní infrastruktura. Do oprav
silnic a chodníků jsme letos investovali přes 20 milionů korun.
Úspěch jsme zaznamenali také
ve snaze o modernizaci městské
MHD. Když někdo řekne “Mariánské Lázně“, jistě se mu vedle slavné lázeňské tradice vybaví také
naše trolejbusy. Na nákup 8 nových moderních vozidel jsme obdrželi velkou dotaci a těšíme se
na jejich dodání v průběhu léta
příštího roku. Další dotaci jsme
obdrželi na rekonstrukci měnírny a části trolejového vedení ve
městě. Celkem jsme tedy na dotacích na modernizaci MHD získali
zhruba 120 milionů korun, za což
jsme samozřejmě velmi vděční.
Vedle takovýchto praktických věcí
nesmíme ale také opomenou každoroční bohatou kulturní nabídku,
na kterou jsme nesmírně pyšní.
Za stálice v kalendáři můžeme
označit naše velkolepé zahájení
lázeňské sezóny, které probíhá
vždy o 2. květnovém víkendu
a které každoročně trhá návštěv-

nické rekordy. V letošním roce
jsme oslavili jubilejní 60. ročník
slavného Chopinova festivalu,
který byl po celý průběh beznadějně vyprodán. Mariánské Lázně
se pyšní také vlastním filmovým
festivalem, jehož tradice se pevně
ukotvila v našich kalendářích. Další stálicí je pak náš festival jablek.
Také k nám již dorazila vlna foodfestivalů a návštěvnost toho hlavního je každoročně téměř srovnatelná s návštěvností zahájení
lázeňské sezóny. V letošním roce
byl navíc v Mariánských Lázních
nově uspořádán také festival vína
a od organizátorů mám již příslib,
že se rozhodně nebude jednat
o jednorázovou akci a těšit se na
něj můžeme také v roce 2020. Na
všechny tyto festivaly se tedy můžete těšit také v příštím roce.
Opomenout nelze ani zdejší klubovou scénu, kterou zajišťují
Club Na Rampě, Club na Dvorku
a RC Morrison.
S dovolením si vypůjčím název
zábavního pořadu Miroslava Donutila a musím za Mariánské Lázně říci – pořád se něco děje!
A to bude platit také v prosinci.
Tradiční Vánoční trhy jsou tentokrát v novém, netradičním formátu. Zatímco v minulých letech
šlo o celistvou jednorázovou akci,
v roce letošním nás budou provázet celým adventem od 1.12 až do
22.12. Přijďte tedy třeba na mikulášskou nadílku 5.12. na naší
krásnou kolonádu. Podrobný
program Vánočních trhů a samozřejmě i další pozvánky na důležité akce najdete v tomto vydání
zpravodaje.
Všem Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok.
Váš starosta

Informujeme veřejnost, že každý
nálezce je bez zbytečného odkladu povinen nalezenou věc vrátit
tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud je mu znám. V opačném případě je jeho povinností
odevzdat nalezenou věc příslušné obci. V Mariánských Lázních

ztráty a nálezy přijímá a uchovává pracoviště podatelny městského úřadu na adrese Ruská 155/3.
Informace o věcech nalezených
ve městě je možno získat na telefonním čísle 354922150.
Ludmila Hrdonková
Referentka Podatelna

DOTACE z Ministerstva
pro místní rozvoj
DOTACE z Ministerstva pro
místní rozvoj na Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu v roce 2020
pro podnikatelské subjekty.
Podprogram cílí na podporu
nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro
účastníky cestovního ruchu, tj.
návštěvníky dané destinace,
místa a atraktivity.
V rámci podprogramu budou
stejně jako v minulých letech
podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší,
cyklo, hipo, lyžařská, vodní
turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj
navigačních a informačních
systémů v destinacích, úpravu
lyžařských běžeckých tras, pod-

poru ekologicky šetrné dopravy
návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.
Poskytovaná výše dotace je maximálně 50 % podíl uznatelných
nákladů/výdajů z celkového
rozpočtu akce, maximálně však
5 mil. Kč. Realizace akce je možná v letech 2020/2021. Povinnou součástí projektu je také
propagace výstupu akce.
Lhůta pro podání žádosti:
Platnost výzvy:
05. 11. 2019 – 05. 02. 2020
Podatelna MMR přijímá žádosti dne 05. 02. 2020 pouze do
12:00 hod.
Více informací naleznete na:
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/
Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2020-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury
Ing. Jana Palacká
Odbor RLCR

Město Mariánské Lázně v roce
2019 realizovalo s podporou
příspěvku z Programu regenerace MPZ a MPR částečné odvlhčení vily LIL. V rámci realizace akce došlo k opatřením na
snížení vlhkosti vybrané části
objektu vila LIL. Došlo k opravě anglických dvorků a byla
zřízena vodorovná infuzní clo-

na injektáží obvodového zdiva.
Celkové výdaje projektu činily
1 213.356,91 Kč, příspěvek od
Ministerstva kultury ČR nám
byl poskytnut ve výši 350.000,Kč. Realizace opravy probíhala
v květnu-červenci 2019.

Částečné odvhlčení vily LIL

Martina Baxová
Referentka dotací

Obnova domu Chopin

Ztráty a nálezy
informace pro občany
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Město Mariánské Lázně v roce
2019 realizovalo s podporou
příspěvku z programu Karlovarského kraje na obnovu a využití
kulturních památek, památkově
hodnotných objektů a movitých
věcí v Karlovarském kraji částečnou obnovu domu Chopin.
V rámci realizace akce došlo
k opravě terasy, fasády a střechy
jižního traktu objektu tzv. „Malé
scény“. Celkové výdaje projektu

činily 292.859,93 Kč, přičemž
jsme obdrželi příspěvek z Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje
na obnovu a využití kulturních
památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
ve výši 100.000,- Kč. Realizace
opravy probíhala v květnu červenci 2019.
Martina Baxová
Referentka dotací
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I o adventu nám hrozí
určitá nebezpečí
S blížícím se vánočním časem by
Vám chtěli policisté Karlovarského kraje přinést několik preventivních rad, abyste se nestali obětí
protiprávního jednání, neboť i tato
doba s sebou nese určitá rizika.
V místech s vysokou koncentrací osob, jako jsou vánoční trhy
či přeplněné nákupní domy věnujte zvýšenou pozornost svým
osobním věcem. Právě velké
uskupení osob na jednom místě
je pro kapsáře velkým lákadlem
a místem snadného výdělku.
Skutečnému kapsáři totiž stačí
k odcizení vašich cenností jen
několik málo okamžiků a chvilka
Vaší nepozornosti. Mějte proto
své osobní věci pod neustálým
dohledem a finanční hotovost
noste odděleně od dokladů a platebních karet.
Pozor si také dávejte při placení
platební kartou nebo při výběru
z bankomatu. PIN v žádném případě nezadávejte, pokud někdo
stojí ve Vaší blízkosti nebo narušuje Vaši diskrétní zónu.
Při nakupování nenechávejte svá
příruční zavazadla, kabelky ani

batohy volně položené v nákupních košících. Nepodceňujte ani
moment, kdy ukládáte nákup do
vozidla. Peněženku či kabelku
mějte vždy pod dohledem.
S blížícími se vánočními svátky
také stoupá riziko podvodného
prodeje či nabídek výhodných
půjček. Podomní prodejci a poskytovatelé různých služeb bývají mnohdy velmi neoblomní,
dejte si proto pozor, komu otevřete dveře svého bytu. Nepodlehněte vidině levného nákupu či
zprostředkování na první pohled
výhodných půjček. Ve většině
případů jde totiž o podvody. Pamatujte si, nikdo Vám nedá nic
zadarmo. Nikdy nesdělujte své
osobní údaje cizí osobě.
V případě, že se stanete obětí
protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
Rádi bychom Vám tímto popřáli
klidné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný vstup do
nového roku.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
Krajské ředitelství policie KvK

Město dokončilo realizaci projektu
„Nákup domácích kompostérů“.
Tento projekt byl spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro
regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem projektu byl nákup 300 ks kompostérů pro
občany žijící ve městě a jeho
spádových oblastech, tj. město Mariánské Lázně, Hamrníky, Chotěnov-Skláře, Kladská,
Stanoviště a Úšovice. Zároveň
byl pořízen 1 ks kontejneru na
textil. Cílem projektu je snížit
podíl biologicky rozložitelného
odpadu a textilního odpadu ve
směsném komunálním odpadu.
Kompostéry město Mariánské
Lázně propůjčilo svým občanům zdarma a po 5 letech budou
kompostéry převedeny do majetku občanů. Kontejner na textil je umístěn v areálu sběrného
dvora na adrese U Pily 206/3a,
Mariánské Lázně.
Celkové výdaje projektu činily
1.144.055 Kč. V současné době

se zpracovává žádost o platbu
a po jejím schválení by město mělo obdržet dotaci ve výši
968.044,77 Kč.
Martina Baxová
Referentka dotací

REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ

dokončení. ze str. 1
Podmínkou pro vydání rezidentní karty k vozidlu fyzické osoby je trvalý pobyt nebo
vlastnictví nemovitosti ve vymezené zóně. Druhé vozidlo
pro shodného rezidenta je za
5 000 Kč.
Bohužel v zónách není řešen
výdej rezidentních karet pro
zaměstnance a studenty. V současnosti se projednává vymezení Pramenské ulice pro tento
účel. Pokud máte zájem o takový typ karty, zašlete nám rovněž
žádost s uvedením e-mailové
adresy, kam Vám zašleme upozornění, že nařízení rady bylo
upraveno a výdej karty s cenou
100 Kč za jednotlivý měsíc je
umožněno.
Pro vozidla sloužící k podnikání právnických nebo fyzických

osob, které mají sídlo nebo
provozovnu ve vymezené zóně
města jsou vydávány abonentní
karty. Jejich cena je stanovena
pro první vozidlo na 12 000 Kč
za druhé a další vozidlo k podnikání 18 000 Kč. Přepočtená
cena pro rezidenty je za první
vozidlo cca 3,30 Kč a pro abonenty je 32,90 Kč za den.
Pokud potřebujete vozidlo zaparkovat v hlídaném zastřešeném prostoru parkovacího
domu je pro rok 2020 nabídka
pro smluvní dlouhodobé klienty 12 000 Kč ročně a pro zaměstnance 700 Kč měsíčně.
Více informací o možnostech
parkování získáte na stránkách
www.zaparkujauto.cz
Ing. arch. Miroslav Míka
Předseda představenstva
Parking Centrum a. s.

Mobilní turista je aplikace,
která slouží turistům při jejich
cestách za krásami České republiky. Její databáze čítá více
než 15.000 tipů na zajímavá
místa a trasy nejen pro pěší, ale
také cyklisty, in-line bruslaře
nebo také běžkaře.
Ihned budete mít k dispozici
kompletní turistické informace z dané oblasti. Vždy budete
mít jistý cíl cesty a (červeně)
značenou nejlepší trasu, na
které Vám nic zajímavého neunikne. Aplikace Vám poskytne informace o městech a jejich nejlepších bodech zájmu,
včetně fotografií a kontaktů.
Dále zde naleznete seznam
kulturních akcí a odkazů na
webové stránky či důležitá
telefonní čísla.

Aplikaci lze do mobilního telefonu stáhnout zdarma přes online distribuční služby Google
Play (pro telefony s operačním
systémemAndroid) a App Store
(pro Apple Iphone)
V aplikaci najdete například:
- stále se rozšiřující seznam
měst přehledně rozdělených
podle krajů a to s informacemi
o místě, fotografiemi a zajímavými body k navštívení
- doporučené stezky a trasy
přehledně vykreslené v mapě
s popisem, grafem převýšení,
jejich náročností a délkou
- seznam akcí, které pořádá spolupracující město
- tipy na výlet (kolo, pěšky, inline, auto).
Ing. Jana Palacká
Odbor RLCR

Město se zapojilo
do projektu MOBILNÍ TURISTA

Nové domácí kompostéry

Všechny kompostéry, které město
získalo v rámci této dotace, jsou
již rozdány a mají svého majitele.
Celkem bylo rozdáno 100 ks kompostérů o objemu 650 l a 200 ks
kompostérů o objemu 1050 l. V hierarchii způsobů nakládání s odpady je v zákoně o odpadech na
prvním místě předcházení vzniku
odpadů, mezi které patří i kompostování, proto nás těší, že byl o kompostéry ze strany občanů zájem.
Věříme, že tento způsob předcházení vzniku odpadů splní
naše společná očekávání.
Silvie Křížova
Referentka odpadové hospodářství

foto: Josef Pavlovic
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Územní plán Mariánské Lázně – etapa NÁVRH pokračování
V článku zveřejněném v minulém
čísle Zpravodaje (listopad 2019)
jsme vás upozornili na skutečnost, že se blížíme do první etapy
projednávání návrhu Územního
plánu Mariánské Lázně. Krátce
jsme popsali, co je vlastně územní plán a proč je důležitý, zmínili
jsme se o nadcházející etapě a jak
bude probíhat a jakým způspbem
se může veřejnost zapojit.
Z toho nejdůležitějšího zopakujeme, že touto etapou je SPOLEČNÉ
JEDNÁNÍ O NÁVRHU, v rámci které bude NÁVRH taktéž doručen
veřejnosti (veřejnou vyhláškou).
Ve veřejné vyhlášce bude stanoven termín, ve kterém bude
moci KAŽDÝ uplatnit k návrhu
své připomínky. Lhůta pro podávání připomínek je dána stavebním zákonem a správním
řádem. Přesný termín se odvíjí
ode dne zveřejnění veřejné vyhlášky a není tedy ještě přesně
znám (předpokládáme ho ovšem
od 7.1.2020 do 20.2.2020). Doporučujeme tedy od začátku ledna
2020 sledovat úřední desku, případně webové stránky a facebook
města. Způsob podání připomínek a další detaily budou popsány
v dalším čísle Zpravodaje.
UPOZORŇUJEME na jednu skutečnost: I v případě, že jste již
svůj požadavek nějakým způsobem na náš úřad podávali (ať
už v rámci sbírání podnětů nebo
projednání návrhu Zadání), je
nutné si navržené řešení nyní
zhlédnout a zjistit tedy, jak bylo
s vaším požadavkem naloženo.
V případě potřeby se nyní můžete do procesu pořizování ÚP
formou konkrétní připomínky
opětovně zapojit.
Jsme si vědomi toho, že prostudování ÚZEMNÍHO PLÁNU vás
může zeneprázdnit na docela
dlouhou dobu a rozhodli jsme se
tedy NÁVRH ÚP na našich webových stránkách zveřejnit dříve
než bude „doručen“ veřejnou vyhláškou, tj. již během listopadu
2019. Současně s ním zveřejníme
i „NÁVOD K PRAKTICKÉMU UŽITÍ ÚP“, ve kterém najdete postup
krok po kroku jak s ÚP pracovat,
tzn. zjednodušeně řečeno, jak
zjistit co mohu se svým pozemkem (stavbou) v budoucnosti
podniknout. V NÁVODU je popsána práce s textovou a grafickou

části, tzv. VÝROKEM (vysvětlení
viz. níže) na modelovém příkladě
dvou pozemků, tak aby bylo pokryto co nejvíc situací, které se
mohou v územním plánu objevit.
Jak již bylo o něco výše zmíněno
VÝROK a ODŮVODNĚNÍ jsou 2
základní části ÚZEMNÍHO PLÁNU. Každá z nich má textovou
i grafickou část. Když tedy mluvíme o „výroku“ nebo „odůvodnění“, vždy mluvíme o textové i grafické části dohromady. Jaký je
v nich rozdíl a kam se tedy dívat?:
VÝROK je tou kratší, ale o to
důležitější částí. Vyskytuje se
v něm pouze to, co je předmětem návrhu, respektive to, o čem
se rozhoduje. Je tedy ZÁVAZNÝ
= ROZHODUJE se dle něj, říká
vlastně, CO, KDE A JAK je možné
umístit nebo jak lze území využít.
Z výkresů č.1-7 a textové části je
tedy možné zjistit: způsob využití
pozemku/plochy (jaký druh stavby tam mohu umístit), podmínky
prostorového uspořádání (třeba
kolik mohu zastavět, kolik musím
ponechat pro zeleň, kolik pater
mohu postavit), zda jsou stanoveny podrobnější podmínky prostorového uspořádání, tj. regulační
prvky (zda je nutné ctít stavební
čáru, uliční čáru, prostupy územím apod.), další omezení jako
například vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, podmínka zpracování územní studie
či to zda zastavění podléhá nějaké
časové posloupnosti - etapizace.
Vždy první otevírám příslušný
výkres a následně dohledávám
v textové části. Výkresy jsou navzájem provázány a nestačí tedy
sledovat pouze jeden z nich.
ODŮVODNĚNÍ je obsáhlejší částí,
neboť popisuje veškeré podklady,
rozbory, analýzy, úvahy atd. díky
kterým zpracovatel k navrženému řešení došel. Vysvětluje vlastně PROČ to tak je. Podle této části
se NEROZHODUJE. Velice zajímavým výkresem je z této části „Koordinační výkres“, ve kterém jsou
znázorněny veškeré limity využití
území v měřítku územního plánu
dohromady s navrženým řešením.
Již tento výkres sám o sobě nám
částečně může objasnit navržené
řešení, nezbytné je ovšem zalistování v textové části, neboť návrh
řešení vychází ze spousty analýz
území, podrobných průzkumů

území, podkladů ve formě generelů a studií, koncepcí ať už
regionálního či nadregionálního
významu, priorit územního plánování na celorepublikové i regionální úrovni, z vazeb na okolní
území apod.
V dalším čísle Zpravodaje se
vám pokusíme přiblížit, JAK,
KDY a KAM podávat připomínky
k NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU.
Pro další informace:
- průběžně sledujte:

www.muml.cz, územní plánování / nový územní plán
- sledujte další díl Zpravodaje
- kontaktujte nás na email:
miluse.liskova@muml.cz,
tel: 354 922 171 nebo osobně
na Mětském úřadě Mariánské
Lázně, Stavební úřad, oddělení
územního plánování, 2. patro,
Ruská 155/3.

Finanční úřad pro Karlovarský
kraj, Územní pracoviště v Mariánských Lázních od roku 2020
přechází do optimalizovaného
režimu. Finanční úřad zde bude
zajišťovat základní činnosti Finanční správy, jako je činnost
podatelny, vydávání tiskopisů,
podávání informací směřujících
především na způsob plnění
základních daňových povinností, pravidel nebo podmínek
jednotlivých druhů řízení, očekávatelných postupů ve vyřizování podání, doporučení a instrukce k placení daní, sdělení
o aktuálním stavu osobního daňového účtu, kontrolu formální
správnosti všech podání, registraci daňových subjektů, vydávání potvrzení o bezdlužnosti
či potvrzení stavu osobního
daňového účtu, přidělování autentizačních údajů a přijímání
podání vztahujících se k agendě
zvláštního režimu dle zákona
o evidenci tržeb. Zároveň zde
zůstane platební terminál na
úhradu správního poplatku
a vymáhaného nedoplatku.
Služby budou standardně poskytovány na stejné adrese
Hlavní 661/140 v úřední dny,
tedy dva dny v týdnu a budou
je zajišťovat alespoň dva pracovníci Finanční správy. V době
podávání daňových přiznání,
případně v dalších důležitých
obdobích, bude činnost územního pracoviště posílena jak
personálně, tak i časově, aby
byly zajištěny plnohodnotné
služby zvýšenému počtu daňových poplatníků. Zabezpečena
bude služba kvalifikovanými za-

městnanci umožňující projednávání potřeb veřejnosti nebo
daňových subjektů v obvyklých
oblastech, jako v dosavadním
styku. V rámci úředních dní se
lze domlouvat i na předávání
výsledků konkrétních daňových
řízení (zejména osobní vyzvedávání doručovaných písemností typu potvrzení).
Finanční správa v rámci zvýšení
efektivity navrhuje tuto úpravu
organizačního zajištění činností
u dalších 32 územních pracovišť, díky které dojde k úspoře
provozních nákladů, aniž by toto
opatření mělo zásadní dopad
na služby poskytované daňové
veřejnosti. Od roku 2016 takto
fungují v Karlovarském kraji
Územní pracoviště v Aši a Územní pracoviště v Kraslicích.
Také na Územním pracovišti
v Mariánských Lázních tak již
nebudou fyzicky vedena daňová řízení a v plném rozsahu
zpracovávána daňová podání.
Správa daňových subjektů i jejich spisový materiál budou
přesunuty na nadřízené Územní pracoviště v Chebu (Hálkova
32, vedle vlakového nádraží
a autobusového terminálu).
V případě potřeby je možno
obracet se s potřebami správy
daní na referenty nebo vedení
tohoto územního pracoviště
(tel. 354 411 111). Bližší informace o garantovaném rozsahu
poskytovaných služeb a ostatních zásadách výkonu činnosti
jsou průběžně k dispozici na
www.financnisprava.cz.
Ing. Miloslava Šourková
Finanční úřad Karlovarský kraj

Ing. Miluše Lišková
oddělení územního plánování

Organizační změna
finančního úřadu
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´
´ ˇ ´
Marianskolazenske

´ ˇ ´ trhy
vanocni
1.12. - 22.12. 2019

kolonáda
neděle 1.12.

kolonáda

městská tržnice

16:30 vánoční představení MŠ a ZŠ Čtyřlístek

12:00 - 18:00 vánoční jarmark + koledy

pondělí 9.12.

16:00 FONTÁNA - pěvecký sbor, Mar. Lázně
16:55 slavnostní zahájení vánočních trhů
starosta Mariánských Lázní
17:00 rozsvícení vánočního stromu
17:05 STAN & TONY REVIVAL - rock hity, Mar. Lázně

úterý 10.12.

17:00 školkový sbor MŠ Křižíkova
středa 11.12.

16:00 Dance Studio WANTED - děti
18:00 Česko zpívá koledy - u betléma, hotel Krakonoš

pondělí 2.12.

16:30 školkový sbor MŠ Hlavní
17:00 dětský pěvecký sbor ZŠ Úšovice
středa 4.12.

16:30 školkový sbor MŠ Úšovice
čtvrtek 5.12.

16:30 Mikulášsko-čertovská show s Milanem Mudrochem
hudebně zábavný program pro děti
pátek 6.12.

19:00 VOJTA KOTEK & TH!S - rock´n´roll, Praha
sobota 7.12.

čtvrtek 19.12.

12:00 - 18:00 vánoční jarmark + koledy
16:00 Od Adventu do Vánoc - vystoupení dětí
z MŠ a ZŠ v městském muzeu
pátek 20.12.

čtvrtek 12.12.

18:00 THE COVERS - rock hity, Mar. Lázně

pátek 13.12.

14:30 WE ROCK - hardrock/bigbeat hity, Loket
17:30 NORIGINAL - oldies & poprock hity, ML

16:00 vánoční koledy a písně

úterý 3.12.

středa 18.12.

16:30 vánoční představení ZŠ Drmoul
17:15 soubor Valáček ZŠ Valy
18:15 SEMTEX - country folk, Plzeň
sobota 14.12.

14:00 Rozmarýnek - folklórní soubor ZUŠ Mar. Lázně
14:45 Dance studio Wanted - dospělí, Mar. Lázně
15:30 POZOR ZLÝ JAZZ - jazzové combo, Praha
16:15 Dance studio Wanted - dospělí, Mar. Lázně
17:00 TABASKER - gypsy/klezmer music, Plzeň
18:30 CHEERS! - folk punk rock, Plzeň

sobota 21.12.

neděle 22.12.

15:30 JAZZ CAKES - speciální vánoční jazz
17:00 společné zpívání koled s DALIBORKOU

13:00 KVINTETKY - vokální soubor, Praha
14:00 Dechový orchestr mladých - ZUŠ Mar. Lázně
15:00 adventní koncert v kostele Nanebevzetí p. Marie neděle 15.12.
12:30 Canzona - pěvecký sbor ZUŠ Mar. Lázně
Petr Čech, Lenka Čechová
13:30 NBS - jazzové combo ZUŠ Mar. Lázně
16:00 JIŘÍ SCHMITZER - populární herec s kytarou
14:45 PRAŽSKÁ DIXIELANDOVÁ SPOLEČNOST
17:00 SCREWBALLS - rockabilly/rock´n´roll, Praha
17:00 PILSNER JAZZ BAND - jazz, Plzeň
18:30 PIRATES OF THE PUB - celtic rock, ČB
neděle 8.12.

14:00 Marjánek - folklórní soubor, Mar. Lázně
15:30 Junior Dixieland - ZUŠ Mar. Lázně
17:00 KUJME PIKLE O VÁNOCÍCH - písničky z českých
pohádek a filmů (nejen) pro děti, Karlovy Vary

zakončení vánočních trhů

Prodejní stánky
s adventním zbožím,
specialitami
a občerstvením:

12:00 - 18:00 pondělky, úterky, středy a čtvrtky
10:00 - 20:00 pátky a soboty
10:00 - 18:00 neděle

APART HOUSE PLESIA
Akce pořádaná s finanční podporou města Mariánské Lázně

VSTUP ZDARMA
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pozvánka na prodej vína
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na tradiční předvánoční
prodej svařeného vína, který
bude probíhat ve dnech
13. – 22. 12. 2019
v prostorách před
restaurací KEBAB-BERLIN u Chebské
křižovatky.
Lions Club je v Mariánských Lázních činný
již od roku 1991, kdy vznikl za vydatné pomoci našich lionských přátel a patronů z Marktredwitzu. Jedním z hlavních cílů
lionského hnutí je účinně povzbuzovat všechny ochotné sloužit společnosti bez osobního finančního prospěchu. Prosazovat
vysoké etické normy v obchodě,
průmyslu, zaměstnání, v práci
pro veřejnost a v osobním životě.
Mezi hlavní aktivity districtu
122, který sdružuje kluby v ČR
a SR patří zejména vybudování
a podpora nemocnice sv. Cyrila
a Metoděje v Mukuyi-ini v Keni,
dále je to projekt Lví očko, který
představuje screeningová vyšet-

Mistrovství světa 1976
Na naší ploché dráze se jela i mistrovství světa, přesněji finále
dlouhých plochých drah. Z pověření Mezinárodní motocyklové
federace FIM. Tomu odpovídaly
i přípravy a průběh, šlo hodně,
o reprezentaci státu. Dráha a zázemí byly vzorně upraveny. Pro
dostatek ubytovací kapacity zkrátily např. zotavovny ubytování
rekreantů o den. Obchody byly
doplněny zbožím atp…. Největší
návštěvnost města asi vůbec byla
při finále 1983. Pro dobré vyznění
akcí bylo do organizace zapojeno

ření zraku u dětí v předškolním
věku. Lioni jsou rovněž generálním partnerem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v rámci projektu Bílá
pastelka.
Na lokální úrovni se
pak LC Mariánské Lázně zaměřuje zejména
na podporu Dětského
domova v Mariánských
Lázních a Ústavu sociální péče v Mnichově, ale i na
pomoc konkrétním potřebným
lidem. Jednou z vrcholných akcí
roku je pak každoroční lionský
ples, z jehož výtěžku jsou pak
konkrétní příspěvky poskytovány.
Milí přátelé, buďte nám tedy
v našem úsilí nápomocni a pojďme se společně v předvánočním
shonu na chvilku zastavit, poklábosit s přáteli a nasát vánoční
atmosféru za zvuku koled a vůně
cukroví a svařeného vína.
S lionským pozdravem „We
serve“ vás všechny za LC ML
srdečně zve.
Ing. Josef Ledvina
Prezident Clubu

mnoho složek, např. TJ Lokomotiva, ZO automotoklub Svazarmu,
pořadatel ÚAMK Praha a mnohé
další. Také správní složky byly
angažovány (MěNV, ONV, KNV)
i politické (OV, KV KSČ). Prostě
vše muselo klapnout. Pokud jde
o výsledky finále 1976: 1. Mauger,
2. Olsen, 3. Müller. Českoslovenští
závodníci: 5. Štancl, 6. Kudrna. Záběry z filmového týdeníku, které
jsem použil, lze nalézt na: ARCHIV
ČT 24, 522. pokračování.
Václav Kohout

Pohled k městu z místa pro filmaře. Zleva (mimo obraz) plně obsazená tribuna, dále
věž pro organizátory, novináře atp., zcela zaplněný svah pro stojící diváky. Pěkně je
vidět start / cíl. - Počátkem 50. let minulého století se zde ploška hodně jezdila,
poté ruch ustal. K další renesanci došlo v 70.letech. (Zdroj: čs. filmový týdeník)

Den otevřených dveří
v Hotelové škole

Start. To je velké napětí. Vyjet o zlomek času dříve než soupeř je výhodné. Motory
řvou, aby odpich byl co nejlepší. Razantní záběr spojky často zvedne motocykl. Někdy
netrpělivý závodník vyjede i do pásky, start se opakuje. (Zdroj: čs. filmový týdeník)

Své dveře otevřela Hotelová škola 13. listopadu zájemcům o studium, jejich rodičům i veřejnosti.
Téměř 200 jich využilo možnosti,
podívat se do učeben na výrobky
teplé i studené kuchyně připravené žáky s jejich učiteli. Vyzkoušet
si skládání ubrousků, poznávat

koření, byliny, sklenice na nápoje, zdobit perníčky či flambovat
palačinky. Akce se velmi vydařila
a splnila svůj účel, někteří žáci
ze základních škol se chystají, že
sem půjdou studovat.

Finále bylo dosti vyrovnané. Snímek je z jedné rozjížďky, výjezd z druhé zatáčky.
Chumel drží ještě pohromadě, závodníci zvětší odstup v dalších kolech
(Zdroj: čs. filmový týdeník)

Ivan Coufalík
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Sloupek poslance
Petra Třešňáka

OSLAVY PRVNÍHO VÝROČÍ
STUDIJNÍHO CENTRA BASIC
U příležitosti prvního výročí otevření Studijního centra BASIC v Mariánských Lázních se v sobotu 2. 11.
konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Pro návštěvníky bylo připraveno
pohoštění s přípitkem, pro děti
navíc malý dárek. Všichni si mohli
vyzkoušet zábavný test, prohlédnout učební materiály, zahrát si
různé výukové hry nebo se případně registrovat na doučování.
Rodiče se zase dozvěděli informace o naší studijní technologii
a také si mohli přečíst ohlasy
našich klientů na doučování, tzv.
„JAKÉ TO BYLO“.
Malý výběr z našich ohlasů:
„Tak na otázku „JAKÉ TO BYLO“
mám jednoduchou odpověď.
ÚŽASNÉ, SKVĚLÉ! Když to shrnu,
tak od první třídy do čtvrté Mireček neměl dobré známky. Nešla
mu čeština a čtení. Nerad chodil
do školy a občas se tak vystresoval, že dostal teploty. Od té doby
co navštěvuje BASIC, se vše změnilo. Do školy se těší, ale hlavně
se velmi zlepšil v češtině a ve čtení. Dá se říct, že během pár měsíců mám jiného syna.
P.S. Děkujeme, že Basic se dostal
až k nám do Mariánských Lázní.
Díky Adltová“
paní A., syn Miroslav 11 let

„Za nás rodiče velká spokojenost.
Vašík se k Vám těšil, bylo vidět, že
ho to hodně baví díky přístupu
a tou soutěžní formou, při které
má motivaci získávat body. V počítání je svižnější, než byl, bylo
dobře, že mu bylo vše důkladně
a v klidu vysvětlováno, a myslíme
si, že to moc pomohlo. Budeme
se těšit na případné pokračování.
Rodiče Vašíka…
pan S., syn Vašík 10 let
„Moc se mi to líbilo, i když jsem si
ze začátku myslela, že to nebude
zábavné. Paní učitelka je trpělivá,
hodná a milá. Vždy mi vše vysvětlila, a když jsem to nepochopila,
řekla to tak, abych tomu rozuměla. Hodiny vždy běžely tak rychle,
že to až nebylo možné…“
Terezka A., 14 let.
Pokud Vám časové vytížení nedovolilo navštívit naše studijní
centrum na Den otevřených dveří
a měli byste o prohlídku zájem, stačí zavolat a domluvit termín. Stejně
tak je možné dohodnout si termín
bezplatné konzultace na doučování na telefonu 605 136 736.
Ing. Lenka Suchánková
BASIC Mariánské Lázně

Vánoce s Marjánkem
v Lesním mlýnu
Předvánoční čas a soubor Marjánek patří neodmyslitelně k sobě
a nebude tomu jinak ani v letošním roce. Koncert „Cesta k Betlému“ se uskuteční v sobotu, 21.
prosince 2019 od půl třetí, a pokud o tuto výjimečnou kulturní
akci nechcete přijít, měla by Vaše
cesta vést právě k oranžerii v hotelu Lesní mlýn.
Marjánek ve spolupráci s vedením hotelu Lesní mlýn a za podpory města Mariánské Lázně připravil program plný vánočních
zvyků, českých koled a krásných
kostýmů. Přijďte si s Marjánkem připomenout, proč krájíme
jablíčko a někteří z nás nevidí během Štědrého dne zlaté prasátko.
V druhé části programu se můžete těšit na živý betlém. Nakonec
se všichni potkáme u Ježíška

a společně si zazpíváme.
Přijměte naše pozvání a nalaďte
se vánočně s Marjánkem už i 8.
prosince od 14. hodiny na mariánskolázeňském vánočním trhu.
Budeme se na Vás těšit!

Průběh celého vánočního
programu:

1. Přivítání čj + nj (Zuzka, Bára)
2. Tanec Barborky
3. Text Barborky
4. Zpěv + hra, Anežka + Adélka
5. Text Lucky
6. Tanec Lucky
7. Text Vánoce
8. Vánoční pásmo
9. Text koledy
10. Zpěv koledy – české, chodské,
německé.
11. Text závěr
Sandra Vápeníková, M. A.
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Poslanecká sněmovna přijímá
zákony, které ovlivňují životy
nás všech. Rád bych vám přinesl aktuální zpravodajství z posledních měsíců, abyste měli
přehled o tom co se děje a jak
sněmovna ovlivňuje směřování
našeho regionu.
Emisní povolenky měly být jedním
z nástrojů mající za cíl motivovat
znečišťovatele ke snižování emisí
oxidu uhličitého a zlepšit tak životní prostředí i v globálním měřítku.
Názory, zda skutečně přinesly kýžený efekt, jsou nyní různé.
Jsou sice postaveny na regulaci
jen jedné, avšak nejvíce diskutované, složky vypouštěných emisí
- CO2, a ačkoli ten nezná hranic
krajů ani států, s čistým svědomím můžeme říci, že dopad těžby
a spalování uhlí má dopad právě
v konkrétních regionech, Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. A to nejen na
životním prostředí, ale i ekonomický a sociální. A poslední dva
zmíněné se mohou ještě prohloubit s příchodem útlumu těžby.
Proto jsem navrhl také podporu
regionů postižených těžbou a spalováním uhlí. Tedy, aby z modernizačního fondu, který bude naplněn částkou přibližně 100 mld.
Kč, byly upřednostněny a více
ohodnoceny projekty z těchto tří
krajů a byl rozšířen i okruh odvětví, které lze financovat. To bohužel
vláda odmítla, nicméně se tento
návrh stal inspirací pro obdobný
návrh poslance Schillera, který
využil část týkající se vyššího hodnocení takových projektů. Návrh
včetně finální verze zákona jsme
podpořili, lze očekávat, že alespoň
část finančních povolenek v kraji
skutečně skončí.
Dále jsem podal k novele pozměňovací návrh, díky kterému by
bylo možné z prostředků z výnosu z emisních povolenek podpořit
ekologickou dopravu v elektrické

trakci - tedy kromě vlakové dopravy například i provoz trolejbusů,
což se značně dotýká našeho města.
Navzdory tomu, že během projednání v hospodářském výboru
tento návrh získal podporu, a to
i včetně vládních poslanců, během třetího čtení na plénu se však
již vláda postavila proti. Tím tak
propásla jedinečnou možnost, jak
systémově přispět životnímu prostředí v ČR a dokonce tím naplnit
i vlastní energetickou koncepci,
protože by tak mohla snížit podíl
ropných paliv v dopravě.
Na podvýboru pro Zdravotnické
záchranné služby jsme diskutovali obecně provázanost dispečinků
IZS. Zde jsem otevřel i téma využívání defibrilátorů u městských
policií (mimochodem má je k dispozici i naše Městská policie). Rád
bych, aby do budoucna dispečinky IZS častěji kontaktovali i právě
městské policie v jednotlivých
městech, například v případech,
kdy by mohl být dojezd zdravotnických záchranářů z různých důvodů o několik minut delší.
Pokud jsou vozidla městských policií již nyní dostatečně technicky
vybavená, a to včetně proškolení
příslušníků patřičnými odbornými kurzy, může být park poskytnutí první pomoci velice efektivní
a zachránit tak nejeden život.
V říjnu a listopadu jsem se účastnil také zasedání podvýboru pro
kulturu. Mé dotazy směřovaly
k návrhu státního rozpočtu, konkrétně položce “Podpora stálých
profesionálních
symfonických
orchestrů”. Rád bych, aby se stát
přihlásil k podpoře tohoto významného kulturního dědictví
a zvýšil množství financí, kterými
symfonické orchestry podporuje.
Ministr kultury p. Zaorálek přislíbil, že na příští rok zapojí na
podporu orchestrů a živé kultury
dalších 150 mil. Kč.
Jak vidíte, tak v rámci sněmovny
se toho děje opravdu hodně co
ovlivňuje život i občanů v Mariánských Lázních. Proto máte-li
podnět, nebo zajímá-li vás, co se
aktuálně ve sněmovně řeší, zastavte se za mnou v poslanecké
kanceláři na adrese Skalníkova
471, Mariánské Lázně. (Vedle řeznictví Kroupa)
Ing. Petr Třešňák
Poslanec Parlamentu ČR
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Listopadová káva
Na Kávu se starostou přišel 4.
11. tucet občanů a také, jako
obvykle, i ředitel TDS pan Javůrek. V úvodu, aby se neplýtvalo
časem, nám poskytl pan starosta vytištěné odpovědi na otázky položené minule, některé
doplnil či okomentoval a sdělil
i novinky.
Komisaři pro Unesco poslali po
své návštěvě Mariánek několik
písemných otázek a už jim bylo
odpovězeno. Festival jablek na
kolonádě byl úspěšný, také počasí se vydařilo. 28. 10. šel od
Cristalu na kolonádu lampionový průvod. Přes nepřízeň počasí
byla účast veliká. Připravuje se
rozpočet na rok 2020, snaha je,
aby byl vyrovnaný, což vyžaduje škrty, protože požadavky na
výdaje výrazně překračují příjmy. Na opravu domu Chopin se
vynaloží 20 milionů, v plánu je
nové veřejné osvětlení v Úšovicích, opravy komunikací a chodníku na Hlavní. Pro zřízení zastávky MHD u Lesního mlýna
se zjišťují náklady. Posledního
října skončil provoz v kavárně
pana Navrátila v Poštovní ulici. Nátěr zábradlí v Pramenské
ulici bude příští rok dokončen,
budou-li na to peníze. Pokud
u Tesca někdo ruší noční klid,
lze zavolat policii. Lavičky od
radnice zmizely proto, že je někdo ukradl. Špatný stav propojky od zastávky MHD ke hřbitovu
řeší Odbor životního prostředí. Návrh na řešení problémů
s parkováním v ulicích Tyršova,
Lužická, Dvořákova a Pramenská připravuje místostarosta
pan Král. V (bývalém) lesoparku
u Lesního pramene budou příští
rok vysekány traviny a nálety,
uschlé stromky nahradí nové.
U Lesního mlýna se bude kácet asi 25 stromů napadených
dřevomorem kořenovým. Od
5. listopadu je v městském muzeu výstava „30 let svobody“,
6. proběhla celorepubliková
stávka učitelů. Oslavy Dne boje
za svobodu (17. 11.) se v Mariánkách uskutečnily v pátek 15.
11. Vánoční trhy budou letos od
2. do 22. prosince, tentokrát nejen na kolonádě, ale i na tržnici
u Chebské křižovatky. Od ledna
budou ve městě nové sběrné nádoby - na tuky.

Slovo senátora

V diskusi zazněla stížnost na to,
že o Dušičkách pokutovali policisté řidiče u hřbitova za údajné
parkování na trávníku v místě,
kde nebyla tráva, ale štěrk, louže a spadané listí. Prý přijeli na
žádost TDS, což ale pan Javůrek
popřel. Sázejí se ve městě nové
stromy? Ano za každý pokácený.
U Lesního pramene byl prý porušen lesní zákon, velmi necitlivě bylo vykáceno velké množství stromů. Zboží prodávané na
místních trzích je předražené.
Kdy se budou rušit ostrůvky na
Chebské ulici? - Příští rok. Silnice z Hamrníků do Drmoulu
snad bude otevřena do konce
roku. Životní prostředí se snaží přimět občany, aby ještě více
třídili odpad. Za 3 měsíce, od
července do září, to sice bylo
téměř 200 tun (papír 87, sklo
56, plast 51), ale někteří stále
tyto recyklovatelné suroviny
vyhazují do směsného odpadu.
V Anglické ulici chybí zábradlí,
hrozí nebezpečí pádu ze srázu.
Na silnicích s novým povrchem
chybí vodorovné značení míst
pro invalidy a vyznačení míst
pro stání. Při namalování čar
pro parkování podle norem, se
tam ale vejde méně aut. Po plánovaném kácení stromů podél
Chebské ulice, až do 20 metrů,
(směrem na Hleďsebi - k mostu)
aby nemohly spadnout na trolejové vedení a silnici, hrozí, že
obnažené stromy budou ohroženy. Co bude se starou radnicí?
Petice zapůsobila, bude se opravovat. Na jaře se vystěhují poslední úředníci a začnou práce
na projektu. Kavkaz - nic nového. Ve Finančním úřadu zůstane jen podatelna, vše ostatní se
přemístí do Chebu. Do uvolněných prostor se nastěhuje Pracovní úřad. Má město nějakou
ubytovnu (pro bezdomovce)?
Ano - u Pily. Bezdomovci nad Zayerovou ulicí neustále obtěžují
a znečišťují své okolí - vyřeší to
někdo? Přihlásil se nějaký nový
zubař? Jedná se s jedním, který
by zatím na pár dní v týdnu dojížděl z Prahy. V Tyršovce je příliš mnoho kontejnerů. Čí je, už
dlouho opuštěná Jizera?
Příští Káva se starostou bude
v pondělí 2. prosince.
Ivan Coufalík

me, má nesmírný dopad, ať už
dobrý, nebo špatný, to je jen na
nás. Mějme na paměti, že právě
dobré vztahy v rodině, stejně
jako ve společnosti jsou tím
nejdůležitějším, a měli bychom
o ně pečovat. Respekt k druhým
a ochota naslouchat jsou tím,
bez čeho se přitom neobejdeme. Nenechme se ovlivnit konfrontační atmosférou ve společnosti, která je někdy uměle
vyvolávána a mluvme spolu.
Nenechme se rozdělit leckdy
domnělým strachem, který
mnozí z nás cítí, nevysmívejme
se mu a snažme se ho pochoSvátky, vztahy a rodina
pit. Využijme společné chvíle
Adventní doba a Štědrý den jsou
k tomu, abychom si popovídali
obdobím, na které se někdo těší
o obyčejných věcech, které nás
a někdo se ho obává. Pro leckotrápí, využijme náš čas k tomu,
ho z nás jsou Vánoce každoročabychom rozdali trochu lásky,
ně poklidným svátečním setkáklidu a porozumění. Pokusme
ním rodiny plným pohody, pro
se najít v sobě vzájemnou pokojiné zase zdrojem stresu z „poru, velkorysost a odpuštění. Ona
vinného“ setkání s příbuznými,
láska k bližnímu, jakkoli může
které zrovna nemusí. A pro nětoto křesťanské slovní spojení
které znamená toto období poněkomu znít zastarale a vyvacit samoty a opuštěnosti. Jsou
nutě, je tím podstatným, co drží
to lidé, na které příbuzní zaporodiny, ale i celou naši společmněli, nebo jim odešel nedávno
nost pohromadě. A to je podle
někdo blízký. Vánoce jsou zkrátmne hlavním poselstvím Vánoc.
ka plné emocí, od radosti, lásky
Nebojme se probudit v sobě to
a štěstí až po pocity marnosti,
lepší v nás. I jedno odpoledne
závisti, osamělosti a zloby. Jsou
věnované osamělému člověku
jakýmsi „koncentrátem“ pocinebo pár korun do sbírky může
tů, které nás provázejí celý rok.
leccos změnit. A to nejenom
Právě v době Vánoc si je ale uvěv době vánočních svátků.
domujeme hlouběji a ostřeji.
Chtěl bych vám popřát krásné
S mnoha věcmi a okolnostmi nea klidné vánoční svátky plné ramůžeme udělat nic. Ale mnohé
dosti, mnoho štěstí, zdraví a pomůžeme sami změnit, a to velmi
rozumění v novém roce.
výrazně, aniž se to třeba může
Miroslav Balatka, senátor za
na první pohled zdát. Všechno,
obvod
č. 2 – Sokolov
V
nabídce
i
s
individuálním
poradenstvím
v ZOO
Iguana,
co děláme, říkáme a jak jedná-

PREVENCE, REGENERACE
a MINERALIZACE
kostí a kloubů Vašich zvířecích miláčků

OBNOVA SRSTI,

vhodné též jako doplňková léčba
při zánětech kloubů, šlach a úponů

Ing. Klára Jandová, Nákladní 522, Mar. Lázně, tel. 775 916 666

INZERCE

SKELEVET

Zdravý pohybový aparát - klouby, šlachy, vazy, obnova a výživa srsti
i kůže. Další veterinární produkty pro Vaše zvířecí miláčky u poradkyně Energy /nabízí řízenou prevenci, regeneraci a terapie na míru/
Ing. Klára Jandová ,Trstěnice u Mariánských Lázní
Tel.: 775916666, zooiguana@seznam.cz, konzultace dle dohody
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PORADENSTVÍ, OCHUTNÁVKY A PRODEJ
nabízíme po celý měsíc

v Mariánských Lázních v Léčivých bylinách, Tyršova 1, p. Bradová
a ZOO Iguana, Nákladní 522, Ing. K.Jandová
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PROHLÁŠENÍ
V roce 2018 vstupovala Pirátská
strana do volební kampaně s fotografií Martina Kaliny a motem
„Klíčové otázky řešíme s Vámi“.
Piráti se stali volebním vítězem,
p. Kalina starostou. Nyní můžeme sledovat, jak s námi řeší klíčové otázky.
V roce 2018 byla podána petice
občanů proti rozšiřování zony
D. Zastupitelstvo města uložilo
v dubnu 18 radě města zapracovat relevantní připomínky do
projektu parkovacích zón. Zjistili
jsme, že zpracovatelé projektu
nejednali s jediným ředitelem ze
tří škol v této zóně, že nesbírali
požadavky občanů, obchodníků,
penzionů atd. Po mnoha jednáních byl nalezen kompromis,
který byl mj. na tomto jednání
vyslechnut a potvrzen p. Kalinou
(zvukový záznam k dispozici).
Po mnoha měsících jednání výsledek, který vyústil v Nařízení

města č. 5/2018, pro které hlasovalo všech sedm radních.
Nařízení bylo realizováno přelepením dodatkových tabulek.
Zjišťujeme, že žádný z odborů
neučinil úkon k realizaci nařízení. Naopak, zadal (únor-březen
19) a objednal u f. EDIP rozšíření zóny D. EDIP tuto objednávku
realizoval č.zák 19-07, v březnu
19. Z uvedeného je zřejmé, jaký
respekt k rozhodnutí rady mají
úředníci MÚ.
Dne 26/7/19 dospěl odbor investic a dotací k názoru, že musí
navrhnout odboru dopravy rozšíření zóny D. Zřejmě se zdála
legální cesta předložením radě
města neprůchodnou, tak předložil svůj návrh na odbor dopravy. V rozporu se zněním Zákona
č. 13/1997 o pozemních komunikacích, kde se uvádí v §23, odst.
1, že „na území obce může obec
v nařízení obce vymezit oblasti…

atd. Také zákon o obcích uvádí
v příloze, že zákonnou úpravou
pro vymezení oblastí s placeným
stáním je nařízení.
Ve snaze prosadit tuto změnu,
vydává 30/8/19 odbor dopravy Veřejnou vyhlášku – návrh
opatření. Přestože text uvádí, „že
dotčené osoby jsou vyzvány…“,
nenašli jsme jediného obyvatele,
podnikatele, který by byl vyzván
k podání připomínky. Za podstatné považujeme, že tento „návrh“ sděluje „…podávat připomínky nebo námitky ve lhůtě 15
dnů od zveřejnění návrhu“. Podle
tohoto znění - uplynula lhůta dne
14/9/19. Dne 30/10/19 vydal
odbor dopravy Veřejnou vyhlášku, v odůvodnění je uvedeno
„dne 17/10/19, kdy uplynula
30denní lhůta pro podání námitek…“. Skutečností, že veřejnost
nebyla v návrhu řádně a jednoznačně informována, jsme byli

kráceni na právu podání námitky, když platnou je 30 denní
lhůta od sejmutí, nikoliv lhůta 15
dnů od vyvěšení.
Chystá se realizace veřejné vyhlášky, která má právní nedostatky. Chcete uvést dopravní
značení do rozporu s platným
nařízením rady.
Alarmující je způsob, jakým jsou
prosazovány nějaké zájmy. Jak
mohou občané cítit, že je to Naše
město, když v tak zásadním rozhodnutí není zájem, ani snaha
o veřejnou diskusi. To vše v obavě, že skuteční obyvatelé dotčeného území mohou mít jiný názor. Ano, není to Naše město, je to
Vaše město a prosazujete si své
zájmy. Takto vypadá arogance
moci v praxi. Takže ještě jednou
„Klíčové otázky řešíme s vámi“,
že pane starosto.

Dobrý den.
Nedělám to často, ale v tomto
případě musím využít práva na
článek zareagovat.
Tento článek došel na redakční
mail v pondělí 11.11. a to 4 dny
poté, co proběhlo o systému parkování jednání na městě. Tomuto
jednání byli z petičního výboru,
nyní nově zapsaného spolku, přítomni pan R. Míka a pan Hulena.
Na jednání bylo usneseno, že re-

zidentní parkování v zóně D zůstává v původní podobě nařízení
města č.5/2018 (zóna ukončena
Chebskou křižovatkou) s jedinou výjimkou – ulice Lužická
bude nově smíšenou zónou, kde
bude povoleno parkování rezidentní + hodinové na kotouč.
K tomuto kroku jsme přistoupili
po řadě stížností občanů z bytových domů v ulici Lužická. Ke
slovním obratům typu “arogance

moci“ nebo “vlastní zájmy“ se
nemá cenu vyjadřovat. Na tento
typ komunikace od zmíněného
spolku jsem již zvyklý. Přesto mi
neustále vrtá hlavou, jaký vlastní
zájem bych mohl mít na tom se
již přes rok stále dokola zabývat
jednou a tou samou problematikou. Snad nějaká forma masochismu? Nejsem si vědom toho,
že bych něčím podobným trpěl.
Do problematiky parkování jsem

zmíněnými pány neustále znovu
zatahován, a to i přesto, že jsem
jim již nesčíslněkrát vysvětloval,
že v novém složení vedení města
není v mé gesci. Ostatně nebylo
v mé gesci ani v předchozím volebním období. O čistě osobních
zájmech v této věci by se dalo
napsat mnohé, ale ničemu bych
rozebíráním věci nepomohl.

Ahoj děcka,
Pramencova stezka sice skončila s posledním říjnem a všichni Pramencové se už odebrali
k zimnímu spánku, ale domluvili jsme se, že každý měsíc bude
jeden z nás držet stráž a pečlivě
pro vás ze svého úkrytu sledovat
zajímavé události a akce v Mariánkách i celém Karlovarském
kraji. A zrovna v prosinci jich nebude málo!
Vánoční atmosféra se pomalu
jistě vkrádá pod fousy i tomu
největšímu morousovi a světýlka
na domech prosvěcují poletující

sníh. Vydejte se s rodiči na nějakou z předvánočních akcí a těšte
se na Ježíška! Než mu napíšete
dopis, zkuste se podívat na již
napsaná přání dětí, které můžete sami obdarovat – KRABICÍ
OD BOT (www.krabiceodbot.cz).
Dělat dobré skutky se o Vánocích
vyplatí! Tak se do toho pusťte!
Šťastné a veselé přeje
Ferda Pramenec!
Mariánské Lázně
30.11-22.12.2019
ML Vánoční trhy
1.12.2019
Rozsvícení vánočního stromu

reakce pana starosty

5.12.2019
Mikulášsko-čertovská show s Milanem Mudrochem na kolonádě
8.12.2019
Kujme pikle o Vánocích
1.12.2019
Putování za vánoční hvězdou
(Městské divadlo)
1.12.2019
Bruslení veřejnosti
5.12.2019
Mikuláš z Domečku (vyprodáno)
5.12.2019
Mikulášská afterparty – dětské
disco v Garden restaurant
7.-8.12.2019
Bruslení veřejnosti
11.12.2019
Česko zpívá koledy
14.12.2019
Mrazík (Městské divadlo)
15.12.2019
Bruslení veřejnosti
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Spolek Mariánský z. s.

Martin Kalina

21.12.2019
Dobrostánek pro Domeček
24.12.2019
Putování za zvířátky aneb čekáme na Ježíška
25.12.2019
Zahájení provozu Skiareálu Mariánky (případně dle počasí dříve)
Karlovarský kraj
30.11.-23.12.2019
Ježíškova dílna Cheb
5.12.2019
Čertovský rej Cheb
7.12.2019
Ježíškovy Vánoční trhy Boží Dar
14.12.2019
Ježíškova cesta Tachov
30.11.-26.12.2019
Chebské Vánoční trhy
30.11.2019-24.1.2019
Kluziště na náměstí v Chebu
Další tipy najdete na marianskelazne.cz/kalendar a na zivykraj.cz.
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Připomenutí 17. listopadu
v ZŠ Úšovice

30. výročí událostí 17. listopadu jsme si na ZŠ Úšovice připomněli plakátovou výstavou
1989 - Rok zázraků. Výstava přibližuje rok 1989 v Československu v mezinárodním kontextu
a dotýká se i problému emigrace. Jak to vypadalo v roce 1989
v našem městě jsme se dozvěděli
z filmu Vzpomínka na 17. listopad v Mariánských Lázních.
Žáci osmých a devátých tříd se
zapojili do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách.

Ekotým – ZŠ JIH

Na film Největší přání, který byl
sestřihem výpovědí mladých lidí
před rokem 1989 a ze kterých vyplynulo, jaký byl stav společnosti
v socialistickém Československu,
navázala beseda s paní Janou
Drahokoupilovou a paní Janou
Vítkovou. Obě si velmi rychle
získaly žákovské publikum díky
své schopnosti bezprostředně se
podělit o své životní zážitky, ale
i odpovídat na zvídavé otázky.
A tak i díky nim jsme objevovali příběhy z nedávné minulosti,
které by neměly být zapomenuty.
Děkujeme jim i touto cestou za
ochotu a spolupráci.
Besedou jsme navázali na práci tří
skupin našich žáků, kteří již v závěru uplynulého školního roku
zpracovávali životní osudy našich
spoluobčanů v projektu Příběhy
našich sousedů. Výsledky jejich
snažení je možné shlédnout na
výstavě v Městském muzeu Mariánské Lázně do 1. prosince.
Mgr. Dana Čížková

Expresní jízdenka
na vysokou
Základní škola
Vysoká škola

Gymnázium a obchodní akademie
Mariánské Lázně,příspěvková organiazce

Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně
www.goaml.cz
goaml@goaml.cz

Uchazeči
5. třída
9. třída
9. třída

Dny otevřených dveří

pátek 6. 12. 2019
sobota 7. 12. 2019

14:00 - 18:00
8:30 - 12:00

Přijímací zkoušky NANEČISTO

sobota

25. 1. 2020

Zažij GOAML

8:30

pouze pro uchazeče z 9. tříd

říjen 2019 - leden 2020

Platnost:

gramu Recyklohraní, kde byla
vyhlášena podzimní sběrová
kampaň se soutěží a také soutěž
„Věnuj mobil a pojeď do ZOO!“.
Tento rok jsme přibrali nové
členy, aby bylo zajištěno pokračování ekotýmu. Snažíme
se pokračovat v tom, v čem
jsme skončili minulý rok a zároveň navázat na roky předchozí. Tímto bychom také rádi
poděkovali paní učitelce Cafourkové za zkrášlení „chodníčku“ na dvoře školy a paní
ředitelce Baumgartnerové za
podporu.
Za Ekotým ZŠ Jih Lada Piskáčková, Lenka Szitaiová, Klaudie
Kováčová a Jan Vízner

Dne 25.10. se v tělocvičně pořádal Halloween, který připravili
žáci 9.B pro 1. stupeň. Program
začal v 9 hodin, kdy se žáci rozdělili do skupinek a plnili úkoly.
Na každém stanovišti dostali
odměnu a pokračovali dál. Poté
se tancovalo a nakonec se vyhlásily 3 nejlepší kostýmy v každé

třídě. Po páté vyučovací hodině
se žáci rozloučili s poslední třídou, a následovalo uklízení.
Žáci 9.B by moc chtěli poděkovat žákům z prvního stupně,
kteří dorazili v kostýmech.

Halloween

GOAML 2020

Studijní obory
79-41-K/81 gymnázium
79-41-K/41 gymnázium
63-41-M/02 obchodní akademie

Naše škola je zapojena do mezinárodní vzdělávacího programu Ekoškola.
Jeho cílem je vést žáky ke snižování a zlepšování ekologického dopadu školy na životní
prostředí a zlepšování životního
prostředí školy a jejího okolí.
Probíhá v 52 zemích a více než
25 000 škol.
Máme 2 základní témata, která
se snažíme udržovat: odpady
a prostředí školy.
Náš tým se snaží vylepšit školu
tím, že jsme zavedli například
popelnice na třídění odpadu,
zalévání rostlin na chodbách
a pořádek ve škole i okolo školy.
Naše škola je zapojená v pro-

do maturity
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Lenka Szitaiová
a Lucie Vrbatová, ZŠ Jih
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MĚSTSKÁ POLICIE

„O myšce, která se nebála“

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
• 17.10.2019 – noční

Pohádku s tímto názvem autora Petra Horáčka předvedli žáci
Literárně dramatického oboru
(LDO) ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních v úterý 22. 10.
2019 v Městské knihovně ML.
Bylo to jejich první veřejné vystoupení. Literárně dramatický
obor byl v ZUŠ po dlouhé době
znovu otevřen a jeho první ročník
navštěvuje v tomto školním roce
celkem 16 žáků ve věku 9 – 13 let
ve dvou skupinách. Skupina mladších žáků zahájila svoji spolupráci
s Městskou knihovnou ML právě
touto pohádkou v rámci Dětské čítárničky, která se koná pravidelně
každý měsíc. Pracovnice dětského
oddělení knihovny zde představu-

V půl deváté večer vyjížděla
hlídka MP na základě telefonického oznámení do ulice Luční,
kde by se měly nacházet injekční stříkačky.
Na místě bylo nalezeno pouzdro s několika použitými inzulínkami. Materiál byl uložen do
přepravního boxu a předán do
infekčního odpadu v městské
nemocnici.

jí nejmenším čtenářům zajímavé
knihy a autory. Skupina pěti dívek
ve složení Lydie Baxová, Amelie
Bervidová, Ella Haladová, Simona Kocourková a Mia Malúšková
se zhostila svého hereckého úkolu velice dobře a své první malé
publikum rozhodně nezklamala.
Obě strany si slíbily, že se opět za
měsíc sejdou nad jinou knihou
a s jiným příběhem. Jakým? To
bude překvapení! Děkuji pracovnicím dětského oddělení městské
knihovny za možnost podílet se
na Dětské čítárničce a žákyním
za příjemně strávené odpoledne.
Přeji hodně elánu do dalších rolí
i roliček.
Alena Hálová, vyučující LDO

• 20.10.219 – denní

Půl hodiny před pravým polednem přijal operační Městské
policie ML telefonické oznámení od ženy, která uvedla, že se
k ní v ulici Dusíkova přihlásil
starší muž mluvící německy
s tím, že se ztratil.
Po příjezdu strážníků na místo
bylo zjištěno, že muž má u sebe
pouze hotelovou kartičku z Nových lázní.
V Nových lázních bylo ve spolupráci se zaměstnanci recepce zjištěno, že je pán ubytován
v hotelu Hvězda, kam jej hlídka
následně převezla.

Den v maskách - Halloween

Ve čtvrtek 31.10.2019 se pořádala v ZŠ Úšovice akce žákovského
parlamentu – Den v maskách.
Žáci i někteří učitelé včetně paní
ředitelky se aktivně zúčastnili a do
školy přišli oblečeni ve strašidelných kostýmech a nalíčeni jako
známé strašidelné postavy, ale také
i bytosti zcela unikátní a nevídané.
Masky a kostýmy všech účastníků byly detailně propracované,
nápadité, skvostné.
Bylo vidět, s jak velkým zápalem
a nadšením si dali všichni při
tvorbě kostýmu záležet.
Každá třída si zvolila své zástup-

• 25.10.2019 – denní

Krátce po třetí hodině odpolední přijal operační Městské policie ML telefonicky informaci od
muže, který si povšiml, že z projíždějícího vozidla, v ulici Palackého, spadla pánská kabela.
Vzhledem k tomu, že oznamovatel nebyl z Mariánských Lázní, tak se obrátil o pomoc s řešením této věci na městskou
policii.
Hlídka na místě zjistila, že kabela patří panu H.J. z Úšovic a na
základě tohoto zjištění mu byla
navrácena.
Tímto nálezce opětovně chválíme za jeho správné jednání.

ce – krále a královny třídy, kteří
pak předstoupili před žákovský
parlament, ten pak volil nejlepší
masku školy.
Hlavní výhra byla poukázka do
Sportisima v hodnotě 200,-Kč pro
2 nejlepší masky školy a samozřejmostí byl sáček sladkostí. Každý nominovaný král či královna
dostali diplom a malou sladkost.
Akce se velmi vydařila, všechna
strašidla, bytosti a postavy si to
náramně užily!
A třeba se příští rok uvidíme zas.
Tak na strašenou!
Pavlína Špiříková

• 30.10.2019 – noční

Po třetí hodině ranní přijal
operační telefonickou žádost
o pomoc od ženy, bydlící v ulici
Dyleňská, že jim neustále někdo
zvoní na domovní zvonky.
V ulici Dyleňská hlídka zaznamenala potácejícího se muže,
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který byl pod vlivem alkoholu a marně se snažil dostat do
zdejšího panelového domu.
Muž uvedl, že zde bydlí u své
přítelkyně, ale klíče od vchodu
a bytu nemá.
Snaha strážníků zjistit, kde
přesně zmiňovaná přítelkyně bydlí či jak se jmenuje, byla
marná, neboť muž nebyl schopen tuto informaci poskytnout.
Po poučení o případném přestupkovém jednání “rušení nočního klidu“ muž z místa odešel.

• 17.11.2019 noční

Krátce po druhé hodině ranní
vyjížděla hlídka MP na základě
telefonické žádosti z Obvodního oddělení Policie ČR ML na
Nádražní náměstí, kde mělo dle
oznamovatele dojít k fyzickému
napadení osob.
Na uvedeném místě strážníci
nikoho nenalezli. Prohledáním
okolí bylo zjištěno, že se napadené osoby nacházely v ulici
Nákladní u provozovny Roxy.
Jednalo se o muže a ženu, kteří tvrdili, že je napadla skupinka kolemjdoucích lidí. Nikdo
z těchto dvou nejevil viditelné
známky zranění, ale vzhledem
k tomu, že si žena stěžovala na
bolesti hlavy, byla skrze operačního MP na místo přivolána
odborná lékařská pomoc.
V průběhu jednání s poškozenými se na místě objevila skupinka
osob, kteří je měli napadnout.
Nasledně začala vzájemná slovní přestřelka o tom, kdo měl být
agresorem a kdo poškozeným.
Vzhledem k početní převaze
osob, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si
následně celou věc převzala,
jelikož si údajní poškození
a i údajní útočníci chtěli vzájemně jeden na druhého podat
trestní oznámení.
Žena, která si stěžovala na bolesti hlavy, byla odvezena na
podrobné vyšetření do nemocnice v Chebu.
Ladislav Sidorják
Zástupce velitele MP
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TOP NABÍDKA ASKLEPIONU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
DÁRKOVÝ VOUCHER POD VÁNOČNÍ STROMEČEK
Vánoční poukázka do Asklepionu potěší vaše blízké a možná jim splní i ta nejtajnější přání.
Vouchery v hodnotách 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 a 10 000 Kč zakoupíte na všech
recepcích Asklepionu nebo si je můžete objednat online na www.asklepion.cz/voucher.
PLASTIKA VÍČEK + BIOSTIMULACE ZDARMA
Plastická operace víček je jednoduchý chirurgický výkon s mimořádným omlazujícím
účinkem, který v Asklepionu kombinujeme s ošetřením biostimulačním laserem.
Ten urychlí hojení a nastartuje tvorbu kolagenu v pleti. Nabídka platí do 31. 12. 2019.
TAJEMSTVÍ DOKONALÉ PLETI BEZ VRÁSEK
Na oddělení dermatologie pracujeme s nejmodernějšími lasery, které vás spolehlivě
omladí a odstraní kožní nedokonalosti jako pigmentace, rozšířené žilky, jizvičky ad.
Mezi oblíbená ošetření patří také chemický peeling, vyhlazení vrásek kyselinou
hyaluronovou a botulotoxinem nebo vyživení pleti plazmaterapií.
ZDRAVÉ NOHY BEZ KŘEČÍ A OTOKŮ
V Centru pro léčbu křečových žil Asklepion nabízíme nejmodernější metody pro léčbu
varixů. Skleroterapie, laserová či radiofrekvenční ablace, Clarivein nebo lepidlo
na křečové žíly odstraňují žilní problémy s minimem bolesti a krátkou rekonvalescencí.
NECHTE TĚLO I MYSL HÝČKAT LUXUSNÍ KOSMETIKOU
Darujte zvýhodněný vánoční balíček vysoce účinné mořské kosmetiky Phytomer
nebo kosmetiky inspirované estetickou medicínou Vie Collection. Dopřejte si pravidelnou
lipomasáž LPG pro pevnou a pružnou pokožku celého těla. Nyní ve
zvýhodněném balíčku 4+1 ošetření LPG ZDARMA.

Asklepion - Laser and Aesthetic Medicine, Mariánské Lázně, www.asklepion.cz
Hotel Pacifik, Mírové nám. 104, +420 354 651 860
Hotel Centrální Lázně, Goethovo nám. 16/1, +420 354 635 001
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Senior roku 2019

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se v Kulturním domě Svoboda v Chebu konalo
slavnostní vyhlášení ankety Senior
roku 2019, na kterém byli kromě
hejtmanky Karlovarského kraje Mgr.
Jany Mračkové Vildumetzové přítomni i starostové obcí, ve kterých žijí
ocenění senioři. Byly uděleny 3 hlavní ceny Senior roku 2019 a 9x Cena
hejtmanky Karlovarského kraje.
Mezi oceněnými byly i známé umělkyně – sestry Eva Mikešová Matějková (muzikantka, nar. 1937, žijící
v Mariánských Lázních) a Ludmila
Seefried Matějková (akademická
sochařka, nar. 1938, žijící v Drmoulu), které obdržely Cenu hejtmanky.
Obě sestry prožily dětství a válečná léta v Heřmanově Městci. Jejich
otec František Matějka byl majitelem pily, matka Ludmila malovala,
hrála na klavír a starala se o rodinu a velkou zahradu. Majetek byl
rodině vyvlastněn po r. 1948, otec
byl přeložen do 250 km vzdálených
Karlových Varů, matka žila s oběma
dcerami 4 roky téměř sama, rodina
byla šikanována. Později byla rodina
nuceně přestěhována do Mariánských Lázní. I tady je pronásledoval
buržoazní původ jejich otce, kvůli
němuž měly sestry problém dostat
se na střední i vysoké školy. Sestry se však semkly a společně čelily
nepřízni osudu. Podporovaly se
nezištně po dlouhá léta v obtížných
životních i uměleckých situacích.
Eva Mikešová Matějková je mnohostrannou muzikantkou. Na pražské
konzervatoři vystudovala hru na
klasickou kytaru ve třídě profesora
Štěpána Urbana, kde objevila také
svou pravou lásku – renesanční
loutnu. Jako loutnistka, flétnistka
a altistka působila mnoho let v renomovaném pražském souboru renesanční a barokní hudby Collegium flauto dolce pod vedením Jiřího
Kotouče. Soubor koncertoval pod
hlavičkou Pragokoncertu doma
i v zahraničí (téměř celá Evropa,
Kanada – Britská Columbie, Yucon).
V Mariánských Lázních působila
na umělecké škole F. Chopina, kde

vychovala několik generací kytaristů. Mnozí z nich uspěli i v celostátních soutěžích hudebních škol,
někteří se sami stali profesionálními muzikanty. Kromě sólistů vedla
dlouhodobě také soubory, některé
čistě kytarové, jiné s účastí fléten,
violoncella i zpěváků (např. Musica
dolce, Chitarra classica). Pro tyto
soubory také komponovala, upravovala mnohé skladby či otextovala některé písně. Je spoluautorkou
„Mariánských písní“ spolu se sourozenci Z. Renčovou a J. V. Renčem.
V r. 1960 zahrála a zazpívala poprvé dílo P. Ebena Písně k loutně na
středověkou milostnou poezii. Žáci
její třídy vždy oceňovali její zápal,
nadšení, obětavost a tvůrčí přístup.
V současné době působí jako trpělivá a obětavá korepetitorka Smíšeného pěveckého sboru Fontána v Mariánských Lázních a doprovází sbor
také na koncertech (varhany, klavír,
flétna, loutna, kytara, zpěv), což obnáší náročnou přípravu i pevné nervy. Nezkazí žádnou zábavu, často je
přímo jejím tvůrcem a lídrem.
Ludmila Seefried Matějková je
mezinárodně uznávanou sochařkou. V letech 1953 – 1956 studovala sochařství na Střední výtvarné
škole v Praze, z politických důvodů
však nesměla studovat na vysokých
školách. Pracovala nejprve v Praze
jako kameník, později v porcelánce
v Duchcově. V roce 1959 učila dva
roky výtvarnou výchovu na střední
škole v Mariánských Lázních, další
rok na střední škole v Chebu. Poté
pracovala jako grafička v Kulturním
a společenském středisku v Mariánských Lázních. V období politického
uvolnění v roce 1964 byla přijata
do Svazu českých výtvarných umělců a roku 1967 získala stipendium
ve třídě prof. Joe Henry Lonase na
Hochschule für Bildende Künste
v Západním Berlíně. Školu úspěšně
absolvovala mistrovským kurzem
(1972/73) a poté pracovala jako
akademická sochařka v Berlíně, kde
také strávila dlouhá léta svého aktivního uměleckého života. Má zde ně-

kolik realizací ve veřejném prostoru.
Protože se odmítla podrobit tlaku,
který na ni vyvíjela StB, bylo jí opakovaně odmítáno povolení k návštěvě rodičů i v době, kdy byli nemocní
a umírali. Její výstavy v Československu byly zakázány. V devadesátých
letech se angažovala jako sochařka
ve výtvarných spolcích v Německu: r.1990 byla zakládající členkou
„Künstlersonderbund - Realismus
in Deutschland“ v Berlíně, 1994 byla
přijata do „Darmstädter Sezession“,
r.1998 byla zakládající členkou umělecké společnosti „Pro Arte Vivendi“
v Berlíně a o dva roky později její pobočky v Mariánských Lázních.
V Čechách mohla poprvé vystavovat
až roku 1992. V roce 2016 se vrátila
do ČR a žije v Drmoulu. Její poslední
výstavy se uskutečnily v Topičově
klubu v Praze (2013), Mariánských
Lázních (2016), Sokolově (2017),
Pardubicích (2019), stálou expozici
svých děl má v klášteře Chotěšov
u Plzně. V Mariánských Lázních se
můžeme s jejím dílem setkat v Třebízského ulici, kde je na domě čp.
33 pamětní deska připomínající dr.
Theodora Lessinga.
I po dlouhá léta strávená v cizině si
uchovávala kontakt s rodnou zemí
a s rodinou. V současné době stále
tvoří, vystavuje a účastní se kulturního a společenského života v Mariánských Lázních. Se sestrou Evou
jsou pravidelnými návštěvnicemi
abonentních koncertů Západočeského symfonického orchestru i vernisáží výstav.

Cenu hejtmanky obdržel také pan
Karel Lokajíček (nar. 1928, žijící
v Mariánských Lázních), který je již
26 let předsedou základní organizace Senioři ČR, z.s. v Mariánských
Lázních a členem Krajské rady
Seniorů ČR v Karlových Varech.
Narodil se v obci Planiny v Plzeňském kraji. Zpočátku působil jako
obchodní příručí v Tachově, časem
se vypracoval až na ředitele Jednoty Tachov, kde působil 15 let. Později, protože byl shledán politicky
nespolehlivým, byl zbaven této
funkce. Nakonec se přestěhoval do
Mariánských Lázní, kde potom působil jako řadový prodavač.
Jako předseda mariánskolázeňské
organizace řídí její činnost a úzce
spolupracuje s Městem Mariánské
Lázně. Podílí se na přípravě a zajišťování akcí, kterých bývá kolem
60 do roka. Jsou to nejen zájezdy,
výlety a vycházky, ale také návštěvy divadel, přednášky a kulturní
akce v tzv. Klubu seniorů a v neposlední řadě i návštěvy nemocných
kolegů. Za svou dlouholetou činnost obdržel již v minulosti řadu
čestných uznání.
Blahopřejeme a přejeme panu Lokajíčkovi do dalších let hlavně pevné zdraví, neutuchající elán a hodně radosti a spokojenosti.
Sbor Fontána Mariánské Lázně
oběma oceněným gratuluje a do
mnoha dalších let přeje hodně
zdraví, elánu a tvůrčích sil.
Eva Streblová a Ludmila Míková
foto: Jana Suchánková

Smí�ený p�vecký sbor Fontána po�ádá

VÁNO�NÍ KONCERT
v pátek 27.12. 2019 v 17:00

Anglikánský kostel Mariánské Lázn�
Sbormistr: Pavel Urban
Hudební doprovod: Eva Mike�ová Mat�jková
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
O P�ESTÁVACE OB�ERSTVENÍ , �AJ A SVA�ENÉ VÍNO
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Společné skladby finišují

S „MLOKY“ SE MUSÍ POŘÁD POČÍTAT

„Milí mloci! Mám dojem, že doby,
kdy jsme byli schopni vyběhnout
nějakou kolektivní placku, už asi
skončily,“ prorokoval předseda
Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK a zároveň jeho
aktivní závodník Jan Fišák po sobotním závodu tříčlenných štafet
na mistrovství České republiky,
které se za účasti 1800 běžců
odehrály v Tisu u Blatna.
Vzhledem k blízkosti konání se
na největší kolektivní událost sezóny vydalo 34 lázeňských běžců, kteří postavili deset tříčlenných týmů, další čtyři mládežníci
bojovali v barvách západočeské
oblasti.
Většina lázeňských formací obsadila v početné konkurenci příčky
ve třetí nebo čtvrté desítce svých
kategorií. Některé zůstaly úplně
pod čarou.
Z výsledkového hlediska stojí za
zmínku 21. příčka Veroniky Plackové, Martiny Kamarytové a Radmily Miturové v kategorii D135
nebo 39. místo loni ještě juniora
Vojtěcha Bartoše a dorostenců
Marie Bartošové a Břetislava Miloty v kategorii MIX, v níž startovalo 110 štafet.
V neděli přišlo na řadu klání klubových smíšených družstev. Mariánskolázeňští veteráni v kategorii DH325 vstoupili do závodu
solidně. Milota na prvním úseku
běžel skoro bezchybně a přinesl
Miturové dvouminutový náskok.
Ta si počínala neméně dobře
a vzhledem k tomu, že se na dvou
prvních úsecích „vyautovala“ některá družstva – diskvalifikováno
bylo například loni druhé Brno,
jiná nabrala nečekanou ztrátu
– byl najednou náskok „mloků

Moderní gymnastky absolvovaly se společnými skladbami již
3 kola Českého poháru. V letošním roce se nám bohužel nedaří
podle našich představ, ale sportujeme pro radost. Nejmladší
skladby jsou po třech kolech na
8. místě (Pocahontas) a na 10.
místě (Angry Birds) z celkového
počtu 18 skladeb. Skladba s obručemi je zatím 11. z 22 skladeb.
Tyto 3 skladby se 4. kola nezúčastní, protože již nemohou na
Finále postoupit a akce by byla
velice hektická. V sobotu 16.11.
se zúčastní přeboru Západočeské oblasti, kde budou bojovat

dvanáctiminutový! S tím se tedy
nepočítalo.
Zprvu skeptický Fišák docela
zapomněl na předchozí poraženecká slova a do lesa vyrazil jako
hasiči k ohni. Na třetím úseku se
poměřoval s mnohem mladším
Uherem z USK Praha – bývalým
reprezentantem a medailistou
z MS 1979. Obstál. Ztráta šesti
minut byla s ohledem na Uherovy kvality více než přijatelná.
Proti spolehlivé Stanislavě Opavové nasadili Pražané o deset let
mladší Němečkovou. Náskok se
tak ztenčil na osm minut, a to se
ještě začaly dotahovat Pardubice
a Liberec.
Přišlo vyvrcholení. Nejstarší
v této kategorii Sklenář už dopředu avizoval: „Koukejte mi
přinést na poslední úsek alespoň
čtvrthodinový náskok. Těch 3,8
kilometrů poběžím tak hodinu.“
Kecal. Dal to za 48 minut. Běžel
však proti až o deset let mladším
soupeřům, a to byl hendikep příliš velký. I tak dovedl tým na stříbrné pozici, když v samotném závěru odrazil finiš Pardubic, které
byly ale beztak diskvalifikovány.
Zvítězili favorité z USK Praha,
třetí byl Liberec. Fišákův předstartovní tip – budeme rádi, když
skončíme kolem osmého místa –
vzal zasvé.
Připomenout se musí sedmá
příčka v kategorii MIX (60 pětičlenných družstev) – byť nevyhlašované, kterou Mariánskolázeňští sestavili za přispění
hostujících borců: Bartoš, Mayer
(Kašperské Hory), Pávek (Nejdek), mladší žák Ondřej Petruš
a Kohoutek (Sokolov).
Josef Milota

o medaile a obruče o postup na
mistrovství České republiky.
Starší kolegyně se po oblastním
přeboru vydají v neděli 17.11.
na IV. kolo do Ústí nad Labem.
Ještě je o co bojovat. Míče jsou
nyní 12. z 15 týmů, ale potřebují
ještě porovnat síly s ostatními,
švihadla budou bojovat o postup do finále. Nyní jsou 4. z 12
skladeb, do finále jich postupuje 5. Stuhy a míče jsou 3., a tedy
mají postup do finále zajištěn.
Na přeboru Západočeské oblasti se bude bojovat o medaile
a postup na mistrovství České
republiky, které pořádá za podpory města Mariánské Lázně,
Karlovarského kraje, Živého
kraje a MŠMT právě GSK Mariánské Lázně.
Mistrovství České republiky
společných skladeb linie B se
uskuteční přesně rok po otevření sportovní haly Milana
Prokeše v Lázních Kynžvartu 1.
prosince 2019. Všichni příznivci krásného ladného sportu jsou
srdečně zváni.
Olga Vodičková

krasobruslařský klub ml
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Otázky pro paní trenérku
Mgr. Moniku Škorničkovou:
Kolikátým rokem trénujete
na místním zimním stadionu?
Na zimním stadionu v Mariánských Lázních trénuji a vychovávám mistry republiky a české
reprezentanty již šestým rokem.
Máme zde vynikající zázemí,
vstřícnost ze všech stran. Velice
si toho já osobně vážím a věřím,
že nám město Mariánské Lázně
zachová přízeň co nejdéle. My se
na oplátku budeme snažit dobře
město reprezentovat.
Vám se letos o prázdninách
splnil velký sen.
Ano. V měsíci srpnu jsem se
s Thea Reichmacherovou, mistryní České republiky v krasobruslení, vydala do Los Angeles
sbírat krasobruslařské zkušenosti. Byl to náš krasobruslařský
sen, který se nám splnil. Trénovaly jsme na ledě, kde trénuje
mistr světa Nathan Chen, radil
nám pro mě ten nejlepší trenér
světa - Rafael Arutyunyan. Není
to jen špičkový technik, ale oslo-

vuje mě i svojí trenérskou filosofií. Jsme moc vděční Karlovarskému kraji a městu Mariánské
Lázně, že nás podpořily na tak
dalekou cestu.
Jaké máte další plány?
Přivezla jsem poznatky, které
chci předávat dál nejen svým
současným svěřencům, ale
i místním malým začínajícím
bruslařům. Protože v našem
krasobruslařském klubu vyrostl nejeden mistr České republiky, rozhodli jsme se s mým
týmem trenérů udělat kurz
bruslení pro děti z Mariánských
Lázní a okolí. Věříme, že se tu
objeví další talent, z kterého
uděláme dalšího mistra. A protože se rekonstrukce ledové
plochy podařila, zahájili jsme
tento kurz již 5. listopadu .
Co mají rodiče, kteří by své děti
ještě chtěli přihlásit, udělat?
Stačí přijít v úterý v 15:15 na
místní zimní stadion. Kurz potrvá do konce března.
Jana Drahokoupilová
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IX. zimní olympiáda dětí
a mládeže ČR 2020
Karlovy Vary (5. 11. 2018) V Karlovarském kraji se ve dnech 19. 1.
- 24. 1. 2020 uskuteční historicky poprvé zimní olympiáda dětí
a mládeže. Prestižní sportovní
akce se zúčastní 2 tisíce sportovců, trenérů a dalších osobností ze
všech regionů České republiky.
Podpisem smlouvy o pořadatelství a spolupráci to dnes potvrdila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová
a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
Mladí sportovci ve věku 10 – 16
let budou závodit celkem ve 12
sportech. Centrem dění her se
stane krajské město Karlovy Vary
s olympijským domem v hotelu
Thermal. Boje o medaile se odehrají především v krušnohorských skiareálech či na zimních
stadionech po celém regionu.
„Mám velkou radost z toho, že se
nám podařilo získat pořadatelství
zimní olympiády dětí a mládeže.
Nikdy v minulosti Karlovarský
kraj neměl takovou příležitost
uvítat tolik mladých talentovaných sportovců z celé naší země.
Velmi si toho vážíme a budeme
se snažit vytvořit pro všechny takové zázemí, aby se pro ně olympiáda stala nezapomenutelným
zážitkem. Věřím, že budeme pro
Český olympijský výbor dobrým
partnerem,“ uvedla hejtmanka
Jana Mračková Vildumetzová.
„Společně s Prahou byl Karlovarský kraj jediné místo, kde se
v šestnáctileté historii olympiáda dětí a mládeže nikdy nekonala. Přitom se v kraji nachází
krásné sportovní areály, které
nyní má možnost představit nejen mladým sportovcům, ale
i široké veřejnosti. V lednu 2020
tam zažijí všichni sportovci i vedoucí výprav historicky poprvé
olympijskou atmosféru, která se
žádné jiné sportovní akci nevyrovná. Na tuto premiéru v Karlovarském kraji se opravdu moc
těším,“ uvedl předseda Českého
olympijského výboru Jiří Kejval
a dodal, že akce je často pro sportovce odrazovým můstkem k dalším úspěchům. Ze západu Čech
pochází například běžkyně na
lyžích Petra Nováková, která jako
rodačka z Karlových Varů reprezentovala svůj kraj na ODM 2008
a následně i v roce 2014 pod pěti
kruhy v Soči.

ZÁVĚR ORIENTAČNÍ SEZÓNY
SE ODEHRÁL V OSTRUŽINÁCH

Povinnými olympijskými sporty
jsou Alpské lyžování, Běžecké lyžování, Skicross, Snowboarding
a Lední hokej. Volitelnými sporty se staly Biatlon, Krasobruslení a Rychlobruslení. K ostatním
sportovním disciplínám se pak
řadí Lyžařský orientační běh,
kromě zimních sportů jsou zařazeny také Šachy a Karate, speciální disciplínou je Hra na elektronické klávesové nástroje.
Her se zúčastní celkem 1890 lidí,
z toho 1414 sportovců a 350 trenérů. Jednotlivé výpravy budou
ubytovány v Karlových Varech,
v Jáchymově a na Božím Daru, ale
také v domovech mládeže v Chebu a v Mariánských Lázních. V Jáchymově a Božím Daru se budou
konat soutěže v alpském lyžování,
snowboardingu, skicrossu, běžeckém lyžování a v lyžařském
orientačním běhu. Zimní stadion
v Ostrově poskytne zázemí krasobruslařům, centrem rychlobruslení bude zimní stadion v Sokolově. V Mariánských Lázních
se bude soutěžit v karate. Turnaj
v ledním hokeji se bude odehrávat na dvou zimních stadionech
- v Realistic Areně v Karlových
Varech a v Chebu. Hotel Thermal
bude sloužit kromě jiného také
jako zázemí pro šachisty a proběhne v něm umělecká soutěž
ve hře na elektronické klávesové
nástroje. Realistic Arena bude mít
tu čest hostit slavnostní zahájení
a zakončení her, medailový ceremoniál se pak uskuteční 21. ledna
2020 před olympijským domem.
O bezpečnost sportovců, fanoušků a dalších účastníků olympiády
se po celou dobu trvání her budou starat složky Integrovaného
záchranného systému, především
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, Policie ČR,
zapojí se Horská služba ČR a Karlovarská krajská nemocnice.
Náklady na uspořádání Her IX.
zimní olympiády dětí a mládeže
ČR činí 23, 5 milionu korun, z toho
Karlovarský kraj vynaloží 11 milionů korun, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 6
milionů korun, 2 miliony korun
se podílí Český olympijský výbor
a zbytek nákladů pokryjí účastnické poplatky a sponzorské dary.
Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí Krajského úřadu
Karlovarského kraje

Definitivní tečku za letošní orientační sezónou udělali běžci
ze západočeské oblasti v Olešné
u Rakovníku, kde tamní oddíl
připravil dva víkendové závody
na krátké trati.
Ten sobotní byl společný i pro
středočeskou a pražskou oblast
a tomu odpovídala i návštěvnost, která činila něco přes tisíc
účastníků.
Členové Mariánskolázeňského
orientačního klubu MLOK se
na tuto akci vydali v téměř maximálním počtu, a tak si raději
objednali rovnou autobus. Cestovalo jich 42.
Orientačně spíš jednodušší
závod ve výškově zvlněném
lese byl okořeněn – a to dosti
– o přítomnost ostružinového
podrostu. Jak jeden z pořadatelů poznamenal: „Tam, kde čirou
náhodou chybí ostružiny, narazíte na ostružiny.“ Vtipné, že?
Za cílem se všichni předháněli
v líčení, kolikrát je pichlavé šlahouny stáhly k zemi, na kolika
procentech těla mají škrábance
a co všechno na sobě během závodu roztrhali.

Uspět v takovém terénu a v takové konkurenci se podařilo
jenom několika „mlokům“. Dvě
druhá místa vyběhli Tomas
Placek (kat. H10) a Jan Sklenář
(H75), čtvrtá byla Hana Fišáková (D35) a pátí skončili František Kováč (H18) a Stanislava
Opavová (D55).
Nedělní závod v jen o málo
vzdálenějším lese, kde nebylo
kupodivu po ostružinách ani
vidu – pokud tedy nebudeme
počítat s jednou trnkovou pasáží -, se odehrál za zhruba čtvrtinové účasti. Středočeši a Pražané odjeli totiž léčit šrámy na
městský sprint do Kostelce nad
Černými lesy.
Díky této skutečnosti byla cesta
na medailové posty o něco snadnější a Mariánskolázeňští tak
získali devět umístění na stupních vítězů. Prvenství vybojovali
H. Fišáková, Placek, Kováč a Jan
Fišák (H75), stříbrné příčky obsadili Radmila Miturová (D45),
Jan Pivec (H14), Radek Bureš
(H18) a Sklenář a třetí skončila
Lucie Fišáková (D10).
Josef Milota

Klub českých turistů Mar. Lázně přijal pozvání MAS Kraj živých vod a zúčastnil se letos
již 14. ročníku Dne živých vod.
Tato akce se koná vždy 28. října
a má za cíl nejen připomenout
naši nezávislost, ale také poznat bohatství našeho regionu
a krajinu našeho domova. Letos se turisté vypravili do obce
Krsy do nově vybudovaného
Environmentálního centra, které získalo ocenění Novostavba
roku 2015 Plzeňského kraje.
Zde organizátoři připravili boha-

tý program - vycházku na Polínský vrch (bývalý čedičový lom),
komentovanou prohlídku kostela sv. Vavřince, obce a návštěvu
pamětní třešňové aleje. Přímo
v Environmentálním centru byla
zajištěna prohlídka celého domu
a přednáška o vlivu nočního
světla na lidský organismus.
Ke spokojenosti všech účastníků přispělo vzorně připravené
občerstvení, závěrečné losování
výherců vědomostního kvízu
a nádherné slunečné počasí.
Za KČT ML Kafková

Turisté oslavili Státní svátek
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Karel Prášek - MALBY
Další úspěšnou výstavní sezónu
Galerie Goethe završí výstava
obrazů s názvem „Karel Prášek
MALBY“. Výstava představí díla
českého umělce spjatého s Paříží
a její uměleckou scénou konce 60.
let minulého století. Karel Prášek,
jako syn novináře, již
od dětství cestoval.
Nejprve žil několik let
ve Vietnamu a následně přímo v Paříži, kde
byl ve svých šestnácti
letech přijat ke studiu na prestižní Ecole Nationale Superieure des
Beaux-Arts. Paradoxem je, že po
návratu do Československa nebyl
přijat na pražskou Akademii výtvarných umění a musel nastoupit vojenskou službu. Poté pracoval jako skladník nebo výtvarník
v aranžovně výloh podniku Po-

traviny Praha. Veškerý volný čas
věnoval umělecké tvorbě. V roce
1977 měl svoji první samostatnou výstavu a v následujícím roce
se stal členem skupiny Aktiv mladých výtvarníků. Později se stává
umělcem na volné noze a pravidelně
vystavuje
v České republice
i zahraničí. Díla pana
Karla Práška poznáte na první pohled,
jsou lehká, nápaditá
a barevná. Obrazy jsou součástí jeho prožitků a diváka baví.
Vernisáž výstavy se uskuteční
v úterý 3. prosince 2019 v 18:00
hodin v Galerii Goethe a můžete ji
navštívit do neděle 5. ledna 2020.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rok 2019 v muzeu
Mnozí z nás před koncem
roku vzpomínají a ohlížejí se
za uplynulými měsíci. I u nás
v muzeu hodnotíme rok 2019
a připravujeme se na rok následující. Čekají nás nové kulturní a vzdělávací akce, se kterými Vás seznámíme v dalších
číslech Zpravodaje.
V tomto roce se návštěvníci
mohli účastnit tradičních akcí,
mezi které patří filmové festivaly Expediční kamera a Snow
Film Fest. Během zahájení lázeňské sezóny a Dnů evropského dědictví se můžeme pochlubit vysokou návštěvností.
Pravidelně pořádáme krajské
kolo geologické olympiády. A letos jsme se poprvé přidali ke
sbírce ke Dni válečných veteránů. Muzeum se také podílelo na
vydání katalogu k výstavě „Ze
sbírek Chopinovy společnosti“
a vydalo další publikaci z ediční
řady Mariánskolázeňské monografie „Motýli a vážky Mariánskolázeňska“. V březnu jsme
odhalili model Mariánských
Lázní roku 1815, který se nám
podařilo oživit několika desítkami figurek, které jste mohli
nakupovat i Vy, naši návštěvníci,
a tak se přidat k výzvě „Zabydle-
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te Mariánské Lázně roku 1815!“.
Během roku 2019 se v Galerii
Goethe konalo deset uměleckých výstav. Za zmínku jistě stojí výstava k výročí nedožitých
90. narozenin typografa Milana Kopřivy, kdy jsme otevřeli
veřejnou knihovničku Milana
Kopřivy a zároveň proběhly
i komentované prohlídky k výstavě. Návštěvníci velmi obdivovali také díla chebského kronikáře Jindřicha Josefa Turka
a mariánskolázeňského umělce
Františka Pavla Kunerta. Jedna z vernisáží byla obohacena
o nebývalý zážitek, spontánní
malířskou performance, kdy
Vladimír Kiseljov za doprovodu
hudby, před zraky návštěvníků
vytvořil své další umělecké dílo.
Velmi nás také těší, že k pravidelným návštěvníkům výstav
patří studenti gymnázia, které
seznamuje s umělci a jejich díly
paní Mgr. Marta Nyklesová.
Děkujeme všem obyvatelům
města a lázeňským hostům
za jejich přízeň a těšíme se na
setkání s Vámi. Klidné Vánoce
a mnoho šťastných dnů v novém
roce 2020 za celé muzeum přeje
Mgr. Ing. Jaromír Bartoš

sobota 14. 12.

NOIZY DAZE: Winter
Mood

Křehký večer s kapelami Favorite Obsession,
Good Times Only, Chief Bromden a Post-hudba.
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 120 Kč

pátek 6. 12.

Mikulášská veselice

Tradiční prosincová tancovačka, letos
v country stylu s kapelou Bourbongrass.
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 100 Kč

sobota 7. 12.

Lusky & Snyder & Nondescript

Provozní doba muzea v době Vánoc
23. – 25. 12. 2019
26. – 29. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020
2. 1. – 5. 1. 2020

pondělí - středa
čtvrtek - neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek - neděle

ZAVŘENO
OTEVŘENO 9:30 – 17:30
ZAVŘENO
OTEVŘENO 9:30 – 13:00
ZAVŘENO
OTEVŘENO 9:30 – 17:30

Společný koncert tří r´n´r a hc kapel.
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: dobrovolné

pátek 13. 12.

Sametová slam poetry

Poezie okamžiku, veršovaný stand-up opět
v Mariánských Lázních!
Začátek: 20.00 hod.
Vstupné: 100 Kč
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pátek 20. 12.

PechaKucha Vol. 22

Předvánoční lokální edice 20 x 20 v rockovém klubu.
Začátek: 20:20 hod.
Vstupné: 150 Kč

sobota 21. 12.

Znouzectnost

Vystoupení plzeňské punkové legendy,
tentokrát již s vánoční příchutí.
Začátek: 21:00 hod.¨
Vstupné: 150 Kč

sobota 28. 12.

Rockový koktejl

Muzikantské setkání mezi svátky s kapelami
Košík Band a Kocovina.
Začátek: 20:00 hod.
Vstupné: 150 Kč
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PROSINEC
DATUM

ODPOLEDNÍ PROJEKCE

17:00

19:30

(pokud není uvedeno jinak)

(pokud není uvedeno jinak)

(pokud není uvedeno jinak)

1. 12.

15:00 Addamsova rodina

Ledové království II

Le Mans '66

2. 12.

Vlastníci

Ženská na vrcholu

3. 12.

Bitva u Midway

Ženská na vrcholu

4. 12.

Ženská na vrcholu

Vlastníci

5. 12.

Jumanji: Další level

Špindl 2

6. 12.

Jumanji: Další level

Špindl 2

Jumanji: Další level

Špindl 2

Valhalla: Říše bohů

Le Mans '66

7. 12.
8. 12.

15:30 Pat a Mat:
Kutilské trampoty
14:30 Ledové království II

9. 12.

Špindl 2

20:15 Coppélie

11. 12.

Špindl 2

Last Christmas

12. 12.

Vlastníci

Černé Vánoce

13. 12.

Valhalla: Říše bohů

Špindl 2

Jumanji: Další level

Špindl 2

10. 12.

14. 12.

15:30 Pat a Mat:
Kutilské trampoty
14:30 Ledové království II

Jumanji: Další level

Špindl 2

16. 12.

Černé Vánoce

Vlastníci

17. 12.

Ženská na vrcholu

18. 12.

Špindl 2

Špindl 2
STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (titulky)
STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (titulky)
STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (titulky)
STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (česky)

15. 12.

19. 12.
20. 12.
21. 12.

14:30 Sněžná mela

22. 12.

14:30 Sněžná mela

23. 12.
24. 12.

15:30 Pat a Mat:
Kutilské trampoty
10:00 Sněžná mela

16:30 STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (česky)
16:30 STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (česky)
16:30 STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (česky)
16:30 STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (česky)
16:30 STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (česky)
ŠTĚDRÝ DEN

Špindl 2

25. 12.
26. 12.

14:30 Špióni v převleku

Jumanji: Další level

Šťastný nový rok

28. 12.

14:30 Špióni v převleku

Jumanji: Další level

29. 12.

14:30 Ledové království II

Šťastný nový rok

30. 12.

14:30 Špióni v převleku

Špindl 2

Šťastný nový rok
STAR WARS:
Vzestup Skywalkera (česky)
Šťastný nový rok

27. 12.

31. 12.
DATUM

12/2019

ODPOLEDNÍ PROJEKCE

17:00

(pokud není uvedeno jinak)

19:30

(pokud není uvedeno jinak)

(pokud není uvedeno jinak)

BALET

2D

3D

On-line rezervace vstupenek na www.kinoslavia.cz
Pokladna kina otevřena denně od 14:00 do 20:00 hod.
Změna programu vyhrazena.

kalendář kulturních akcí na prosinec
AKCE
Česká republika zpívá koledy
PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA
NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ, 39. ročník setkání
SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ
Vánoční trhy na kolonádě
Vánoční trhy v městské tržnici

spoj v 17:30 ze zastávky CITY SERVICE do zastávky Krakonoš
zpět 19:19 ze zastávky Krakonoš bus ČSAD
Hotel Krakonoš
Mariánské Lázně 660
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420354622624
info@hotelkrakonos.eu
ww.hotelkrakonos.eu

DATUM
11.12.2019
14.12.2019
21.12.2019
19.12.2019
1.12. - 15.12.2019
18.12. - 22.12.2019

aktuální informace a více podrobností naleznete na http://muml/index.html (kalendář akcí)
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ABONENTNÍ KONCERT ABO 3
„HVĚZDY V LÁZNÍCH“
VÁNOČNÍ KONCERT

pátek 20. prosince 2019 – 19.30 h

VÁNOČNÍ KONCERT

sobota 7. prosince 2019 – 18.00 h

Stadthalle, Erbendorf (SRN)
Engelbert Humperdinck - Suita
z opery Jeníček a Mařenka (Hänsel und Gretel) vánoční melodie
Marja-Leena Varbio - soprán,
Annette Kramny - mezzosoprán
Torsten Frisch - baryton

pěvecký sbor - Chorgemeinschaft Erbendorf/Wiesau
dirigent - Klaus Linkel
ZSO NENÍ POŘADATELEM KONCERTU

VÁNOČNÍ KONCERT

neděle 8. prosince 2019 – 19.00 h
Zámek Haimhausen (SRN)
repríza z 7. 12. 2019

ZSO NENÍ POŘADATELEM KONCERTU

HROZNATOVA AKADEMIE
KLÁŠTER TEPLÁ

Od 1. listopadu do 28. února je
pro návštěvníky uzavřena prohlídková trasa „Život v barokním
klášteře“. Na objednávku jsou
možné prohlídky pro skupiny
nad 10 osob.
Rádi Vás ovšem pozveme na adventní keramickou dílnu s naší
keramičkou Kateřinou Strádalovou. Popusťte uzdu Vaší kreativitě a přijďte si s námi vyrobit
krásnou vánoční dekoraci, figurky či vánoční ozdoby dle našich
návrhů nebo vaší vlastní fantazie. Keramická dílna Vás očekává
v sobotu 30. listopadu od 14.00
do 17.00 hodin. Vstupné (včetně
materiálu) : dospělí 200,- Kč, děti
150,- Kč. Počet míst je omezen.
Doporučujeme rezervaci.
Vánoční svátky už téměř klepou
na dveře a není lepší způsob jak
navodit tu správnou sváteční atmosféru než vůní perníku. Proto
Vás tímto zveme na dílnu výroby
Perníkové krajinky pod vedením
zkušené perníkářky paní Niemcové. Dílna se uskuteční v prostorách Hroznatovy akademie
v sobotu 7. prosince od 14.00
do 16.00 hodin. Vstupné (včetně materiálu): dospělí 150,- Kč,
děti,- 100,- Kč. Účast je omezena
na maximálně 20 účastníku, doporučujeme proto rezervaci.
Hroznatova akademie Vás také
zve na každoroční adventní hru,
tentokrát pod názvem Království

Společenský dům Casino
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Vespertina pro dvě trubky
a smyčce. Antonio Vivaldi: Koncert pro dvě trubky a smyčce in
C, Georg Friedrich Händel: Árie
pro soprán a trubku Let the Bright Seraphim, Jakub Jan Ryba:
Česká mše vánoční „Hej Mistře“
trubka - Marek Vajo, Jiří Houdek
soprán - Kristýna Vylíčilová, alt
- Lucie Kotlanová – Bínová tenor
- Petr Strnad, bas - Pavel Klečka
Smíšený pěvecký sbor Fontána
Mariánské Lázně, sbormistr - Pavel Urban
Smíšený pěvecký sbor Čercho-

van, sbormistr - Marek Vorlíček
dirigent a cembalo - Martin
Peschík
ŘADA A B

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL
ČESKÉ DOTEKY HUDBY
„SVĚTOVÉ MINIATURY PŘED
NOVÝM ROKEM“

pátek 27. prosince 2019 – 19.00 h

Smetanova síň, Obecní dům Praha
Mozart, Schubert, Bizet, Saint-Saëns, Suppé, Strauss, Offenbach, Dvořák
Claudi Arimany - flétna (Španělsko), Patricia Janečková - soprán
(Slovensko) Claude Villaret - dirigent (Švýcarsko)
ZSO NENÍ POŘADATELEM KONCERTU

ZSOML

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V KNIHOVNĚ

trpaslíků, kterou můžete navštívit v sobotu 14. prosince 2019
od 16.00 do 21.00 hodin v prostorách klášterního konventu
i v podzemí. Vydejte se s námi
po stopách bájného národa a najděte bohatství, které po sobě
trpaslíci zanechali. Vstup na putování za pokladem trpaslíků
bude možný nejpozději ve 20:30
hodin. Vstupné: dospělí 150,- Kč,
děti od 6 let 100,- Kč, rodinné
vstupné 400,- Kč. Rezervace míst
není nutná.
Proč nedopřát dětem pod stromeček kulturní zážitek? V sobotu
28. prosince od 16.00 hodin se
bude v prostorách Hroznatovy
akademie konat loutkové představení O zlaté rybce v autorském zpracování loutkáře Jana
Kindla. Vstupné: dospělí 150,- Kč,
děti 100,- Kč. Předprodej vstupenek: Papírnictví Papír-Hračky
Radová, Teplá (vstupenky můžete zakoupit ve vánoční obálce
a věnovat dětem pod stromeček).
Rezervace vstupenek na jednotlivé akce: tel. 353 394 463, mail:
info@klastertepla.cz
Na závěr roku bychom Vám rádi
poděkovali za Vaši přízeň a hojnou účast na veškerém dění
v Hroznatově akademii. Přejeme
Vám pokojné prožití Vánočních
svátků a budeme se na Vás opět
těšit v roce 2020.
Monika Matějková

Milí čtenáři místního Zpravodaje,
rok 2019 se pomalu chýlí ke
konci a nás čeká jeho poslední společný měsíc. Připravili
jsme pro vás nenáročný, příjemný program, díky kterému
stihnete všechny předvánoční
povinnosti a zároveň si u nás
můžete odpočinout od předvánočního shonu.
Po celý prosinec bude pro vás,
naše věrné čtenáře, připraveno
VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ jak jinak než v podobě knížek. V dospělém oddělení budou zabalené dárečky s malou nápovědou
a bude jen na vás, který si vyberete a nadělíte pod stromeček
sobě nebo někomu blízkému.
A protože to jsou dárky od nás
pro vás, nic neplatíte a jen si
užíváte moment překvapení po
rozbalení…
Program v prosinci:
DĚTSKÁ ČÍTÁRNIČKA
17. 12. 2019 úterý v 16,00 hod.
vánoční čtení, povídání a vyrá-
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bění, pro předškoláky i prvňáčky a druháčky ZŠ. Neváhejte,
přiveďte k nám své ratolesti
a my je na hodinku zabavíme,
jak jinak než s knížkami. NOVĚ
s divadelním představením.
VSTUP VOLNÝ, dětské oddělení
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
18. 12. 2019 středa v 16,00 hod.
Ing. Petra Bořila – Vánoční
překvapení, tentokrát se budeme nejenom kochat krásným
fotografiemi a poutavým vyprávěním, ale také příjemný
posezením u šálku dobrého
čaje a něčeho sladkého na zub!
VSTUP ZDARMA, studovna
Vánoční otevírací doba:
Před vánočními svátky se společně potkáme naposledy 20.
12. 2019, v pátek, kdy bude
knihovna otevřena dle standardní otevírací doby. Poté bude
ve dnech 23. 12 – 1. 1. 2020
UZAVŘENA! Po celou dobu uzavření knihovny můžete vracet
výpůjčky do biblioboxu umístěného před budovou knihovny,
který je k dispozici 24h denně.
Výpůjční doba u všech výpůjček
bude automaticky prodloužena
do 2. 1. 2020.
Přejeme vám příjemně prožitý
advent, krásné a voňavé vánoční svátky a úspěšný start do
roku 2020!
Děkujeme za vaši přízeň v roce
2019 a těšíme na další společně
strávený rok.
Vaše MKML
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

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

Článek by neměl přesahovat 3000 znaků včetně mezer.

Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.

Pokud k článku máte své fotografie, nevkládejte je do souboru Word, pošlete je v příloze zvlášť v co nejvíce možné
kvalitě.
Článek by měl být opatřen jménem autora.

Článek pošlete na e-mail: zpravodaj@muml.cz

Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. den v měsíci.

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 4, číslo 11; 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
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