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MÁM SKROMNÉ PŘÁNÍ – DĚTI DO ŠKOL A COVID DO PROPADLIŠTĚ DĚJIN!

Vážení spoluobčané,
měsíc duben
roku 2021 je
již minulostí
a Mariánské
Lázně
čeká
květen.
Tento
měsíc
bývá tradičně
ve znamení zahájení lázeňské
sezóny. Bohužel i přes lepšící se
situaci kolem pandemie Covidu
nám aktuální omezení a zákazy
stejně jako v loňském roce neumožňují uspořádat tradiční plnohodnotnou oslavu s kulturním
doprovodným programem. Jako
v loňském roce bude tak i letos
zahájení sezóny sestávat ze symbolického aktu svěcení pramenů,
mše svaté a také koncertu našeho Západočeského symfonického

orchestru. Ze všech těchto událostí bude pořízen audiovizuální
záznam a já plně věřím, že si vše
budeme moci vynahradit během
letních měsíců.
V těch nás čeká opět celá řada
tradičních událostí. Chystá se
další ročník Chopinova festivalu, ilmový festival nebo
například festival vína či oblíbený food festival. Každý si nepochybně najde to své a v tuto
chvíli nám nezbývá než doufat,
že nám situace kolem Covidu
umožní si jednotlivé události
společně vychutnat.
Když už se nemůžeme těšit
na o iciální zahájení lázeňské sezóny, potěšte se alespoň návštěvou zpívající fontány, která si
pro návštěvníky i občany města
na letošní rok přichystala opět
bohatý repertoár. Nechybí ně-

které osvědčené stálice, ale ani
skladby zbrusu nové. Seznam
všech skladeb, kterými nás bude
fontána letos těšit, naleznete
v tomto čísle zpravodaje.
Dovolte mi se teď na chvíli
ohlédnout do dubna. V úterý
13. 4. se totiž konalo zastupitelstvo města a z něj bych chtěl
vyzdvihnout 3 důležité tisky,
které byly schváleny.
Mariánské Lázně mají nově
2 čestné občany. Oběma tento titul bezpochyby náleží,
což zastupitelé vyjádřili jednoznačným hlasováním. Čestnou občankou se stala Eliška
Krupnová. Pokud ji někdo z Vás
nezná, je to rodačka z Mariánských Lázní, kapitánka české
lorbalové reprezentace a její
historicky
nejproduktivnější
hráčka. Navíc se jí v minulém

roce jako první hráčce z ČR dostalo té velké cti, že byla vyhlášena nejlepší lorbalistkou světa. Druhé čestné občanství bylo
in memoriam uděleno panu Renému Tučkovi, opernímu pěvci,
který byl 25 let sólistou opery
Národního divadla a po osamostatnění souboru také sólistou
Státní opery Praha. Mnozí z Vás
si ho jistě pamatují z častých
spoluprací se ZSO.
Zastupitelstvo také posvětilo
záměr získání statusu „Klimatických lázní“ pro město Mariánské Lázně. Bude to velký
krok a podpora cestovnímu
ruchu a zdejším podnikatelům.
Pro získání statusu je zapotřebí provést zhodnocení léčebných podmínek klimatu (např.
medicínské zhodnocení a movíce na str. 2
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dokončení. ze str. 1
nitoring klimatických faktorů,
kvality ovzduší, bioklimatu,
bioaerosolu, rizikových faktorů
apod.), a to v horizontu 2021–
2022. Je to tedy běh na delší
trať. Město má velikou šanci
získat tento status, který uděluje Ministerstvo zdravotnictví
ČR. V ČR ho má pouze 6 měst,
ale žádné z nich nemá všechny
zdroje, jako by měly ML (tzn.
peloid, prameny, klima, plyn).
Bude to pro nás tedy znamenat
unikátnost a konkurenční výhodu. Držme si palce!
A teď k aktuálním událostem…
V době psaní tohoto úvodníku
(25.4.) evidujeme v Mariánských
Lázních již jen 25 lidí, kteří si
Covidem procházejí. Takto dobrá čísla jsme měli naposledy
v loňském létě. Nemoc ustupuje
v celém okrese a kraji, a pokud
by se jednotlivé fáze plánovaných rozvolnění dělaly lokálně,
defacto už bychom si mohli žít
normálním životem. Musíme ale
vyčkat až nás dožene zbytek republiky. Výrazně k tomu pomáhá
očkování. Velkokapacitní centrum v Mariánských Lázních má
za sebou již přes 5000 podaných
dávek a na termín se zde prakticky nečeká! Sledujte pravidelně
otevírání registru pro další věkové kategorie, a pokud to není
proti Vašemu bytostnému přesvědčení, hlaste se na očkování.
Až na mě přijde řada, já to každopádně udělám. Covidem jsem si
prošel a podruhé bych podobný
těžký průběh zažít nechtěl.
Ale ne ve všem musíme čekat
na zbytek ČR! Například školky se otevírají podle okresů. Ty
v Mariánských Lázních tak mohly přivítat všechny děti již v pondělí 26.4., a to bez roušek i testů.
Pro samoplátce se navíc na začátku května otevřou také lázeňské
domy. Byl opravdu nejvyšší čas!
Společně s hoteliéry jsme po tom
volali už dlouhou dobu.
Nicméně bude ještě nějakou
dobu trvat, než se naše krásné město opět naplní hlasy
návštěvníků a hostů. Z toho
důvodu nadále pokračujeme
v podpoře místních podnikatelů. Město připravuje stejně
jako v roce 2020 velkou marketingovou kampaň, která snad
do našich ubytovacích zařízení
naláká dostatek turistů. Určitě
také pomůže trvající program

lázeňských voucherů. Než se
tak stane, rozhodla rada města
o prodloužení podpory podnikatelů, kteří jsou v nájmech
v městských nebytových prostorách. Také v květnu a červnu
letošního roku snižujeme nájemné o 50% a pomáháme místním překonat těžké období.
Teď z trochu čistě praktického
soudku…
Bez ohledu na Covid je potřeba
pečovat o naši infrastrukturu. Do péče o lázeňské parky
a zeleň putuje i v letošním roce
hodně peněz, a nejde zdaleka jen
o údržbu. Těšit se můžete například na nové vodní tůně v Úšovicích nebo více laviček a košů
v parcích. Chystáme také rekonstrukce a opravy dalších silnic.
Na řadu letos přijdou ulice Lužická, Jiráskova, Dřevěná, Družstevní, Kollárova nebo Čapkova.
Navíc se nám podařilo díky veřejné soutěži dostat na zmíněné opravy opravdu příznivou
cenu a ušetřené peníze vrhneme
do dalších rekonstrukcí.
Velmi mile mě překvapuje také
letošní ročník participativního rozpočtu. V předloňském
pilotním roce (vloni se kvůli
pandemii nekonal) bylo na Vaše
projekty vyčleněno 500 000 Kč
a přišlo celkem 6 nápadů, ze
kterých se 4 realizovaly. Letos
jsme alokaci navýšili na rovný
1 000 000 Kč a do uzávěrky se
nám sešlo celkem 23!! projektů. Úředníci MěÚ mají teď plné
ruce práce s jejich hodnocením
a ty, které budou proveditelné
a budou splňovat podmínky,
Vám budou k dispozici k hlasování během června. Pokud budete chtít hlasovat a podpořit
nějaký projekt, který se Vám
bude líbit, stačí se zaregistrovat do mobilního rozhlasu. Nebudu předem prozrazovat, ale
z některých návrhů jsem opravdu nadšený a jako občan města
pro ně budu během června hlasovat moc rád.
Vážení spoluobčané,
vychutnávejte si během května
plnými doušky krásné počasí,
probouzející se přírodu a snad
i dobrou náladu, kterou to s sebou přinese.

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH
S příchodem hezkého počasí bude přibývat na našich
silnicích i motorkářů. Je
potřeba tedy dbát zvýšené
pozornosti a více sledovat
situaci okolo sebe. Říká se,
že cyklisté a chodci jsou
nejohroženější
účastníci
silničního provozu. Do této
kategorie spadají i motocyklisté. V případě dopravních
nehod těchto tří účastníků
silničního provozu mívají
ve většině případů vážné a
v některých případech i tragické následky.
Drazí motorkáři, počítejte
s tím, že v této době jsou vozovky ještě studené a v ranních hodinách Vás mohou
zaskočit ještě ranní mrazíky.
Většina řidičů si na Vaši přítomnost na silnicích musí
po zimě zase zvyknout, proto
buďte zvláště obezřetní. Někteří řidiči mohou být také
roztržití, což může být zapříčiněno jarní únavou. Dbejte
na to, aby Vaše první kilometry byly v klidném tempu.
Nechrání Vás žádná karoserie či bezpečnostní pás, ale
pouze prvky pasivní bezpečnosti, které maté na sobě. Na
každou vyjížďku, včetně té
testovací, použijte oblečení
určené na motocykl, kvalitní
pevnou obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře. Samozřejmostí je také nasazená a
řádně připevněná ochranná
přilba. Při nákupu ochranných pomůcek a oblečení vybírejte ty s re lexními prvky,
neboť vidět a být viděn je základní bezpečnostní pravidlo pro účastníky silničního
provozu.
Před každou jízdou je potřeba motocykl zkontrolovat, tak jako kontrolujeme

Ing. Martin Kalina,
starosta
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svá vozidla. Zkontrolujte
upevnění kol, včetně tlaku
v pneumatikách, napnutí
řetězu, dále těsnost motoru
a tlumičů, zásadní je také
funkčnost brzd a osvětlení.
Samozřejmostí je také mít
s sebou povinnou výbavu.
Několik preventivních rad:
• Při jízdě buďte neustále
ve střehu.
• Předvídejte.
• Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe.
• Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT VIDĚN.
• Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly.
• Buďte vždy připraveni
brzdit.
• I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor na vodorovné dopravní značení, zejména na přechody
pro chodce. Nedělejte na
nich žádné manévry, jako
je brzdění, prudké změny směru, velký náklon,
snadno můžete uvést svůj
motocykl do smyku.
• Vždy si nechávejte odstup
od ostatních účastníků
silničního provozu.
• Dávejte pozor na nečekané překážky, které Vás
mohou na vozovce potkat
(např. olej, nafta či výmol).
• Buďte ohleduplní.
Přejeme Vám v nové sezóně,
abyste se vždy v pořádku
vrátili zpět domů.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová
oddělení tisku a prevence
KrajskéhoFoto:
ředitelství
policie
Josef Pavlovic
Karlovarského kraje
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„KDYŽ JDE O ZÁCHRANU LÁZEŇSTVÍ, TAK VŠICHNI TÁHNOU
ZA JEDEN KRAJ“

Nějakou dobu jsem se rozmýšlel, jestli se mám ve svém příspěvku o lázeňství rozepisovat
o tom, jak moc ho postihla koronavirová krize, o kolik hostů a příjmů lázně přišly a jaký
to všechno bude mít dopad
na náš region. Pak jsem si ale
řekl, že se na problém "skomírajícího" lázeňství podívám
z jiného úhlu. Nabízí se totiž
několik příležitostí, jak lázně
podpořit, znovu nastartovat jejich činnost, a dokonce i výrazně transformovat. Jednou z cest
je zařazení léčebného lázeňství
do připravovaného Národní-

ho plánu obnovy, který má být
podkladem pro čerpání peněz
z fondů Evropské unie. Česká
republika z nich získá 172 miliard korun a dále půjčky až
do výše asi 405 miliard korun.
Dne 11. března 2021 jsem inicioval odeslání dopisů na Ministerstvo pro místní rozvoj, zdravotnictví, průmyslu a obchodu
ČR, kde žádáme o zařazení léčebného lázeňství do Národního plánu obnovy. Pod výzvu
se podepsali prezident Svazu
léčebných lázní ČR Eduard
Bláha, předseda Sdružení lázeňských míst ČR Jan Kuchař,
ředitelka Institutu lázeňství
a balneologie Kristýna Matějů
a hejtman Karlovarského kraje
Petr Kulhánek. Jsem moc rád,
že svůj podpis připojili také
všichni senátoři a poslankyně
za Karlovarský kraj. Mezi podepsanými nechyběl ani poslanec Petr Třešňák, který také
dlouhodobě bojuje za povolení
poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče i samo-

plátcům a rozšíření možnosti
lázeňské léčby tak, aby mohla
být poskytována a hrazena širší skupině lidí, kteří prodělali
onemocnění Covid19.
A to je moc dobře, když se
všichni bez ohledu na politickou příslušnost dokážeme spojit a takzvaně táhnout za jeden
provaz, protože víme, že tím
pomůžeme našemu kraji. Není
to ale pouze náš region, kam
chceme, aby podpora směřovala. Měla by být určená pro
všech 42 lázeňských míst v celé
České republice. Tuzemské lázeňství je velice významný segment, ročně poskytne péči cca
400 tisícům klientů a obsluhuje
přes 20 tisíc zdravotních lůžek.
Tento svůj příspěvek píši v polovině dubna, tedy v době, kdy
bitva o stamiliony pro lázně
ještě neskončila. Prozatím nám
dorazily pouze dvě odpovědi
z ministerstev. Jedna od ministryně pro místní rozvoj Kláry
Dostálové. Její odpověď byla
vstřícná a apel na zařazení lá-

zeňství do Národního plánu
obnovy vítala. Přišla však také
odpověď od dnes již bývalého
ministra zdravotnictví Jana
Blatného. Ta už ale byla vstřícná podstatně méně. V dopise
mimo jiné zmínil, že se do plánu už nedá moc zasahovat, že
jsou prostředky omezené a že
jsou určeny mimo jiné na nákup onkologických přístrojů.
Ale ani ty si u nás v kraji za tyto
evropské peníze nepořídíme.
Náš Karlovarský kraj je totiž
jediný z celé ČR, který na onkologii a lineární urychlovač
evropskou dotaci nedostane.
Bohužel.
Jak se ukazuje, je nezbytné
o zájmy našeho kraje bojovat.
Ano, Karlovarský kraj pořád
něco říká, ale pokud bude mlčet, ničeho nedosáhne. A to
platí i v případě záchrany lázní,
kdy musíme být co nejhlasitější, abychom byli v Praze dobře
slyšet!
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

úlomky „antických“ konzolí
a zubořezů odvážní nájezdníci ukládají do středové
mísy kolonády Karolinina
pramene. K zemi se poroučejí
římsy nejen na Hlavní třídě,
Chebské křižovatce a v Třebízského ulici. S jarním táním
odteklo i vodorovné značení
na v prosinci otevřeném obchvatu, který předtím město
proslavil pádem nákladního
vlaku z náspu.
Ztráta symbolů a tvorba
nových negativních je špatná zpráva. Mizerná doba si
žádá symboly nové. Musíme
sestupný trend zastavit. Ani
mušketýr na fasádě Lilu se
raději nedívá pod nohy, ale
hledí před sebe. Jinak než
pořádnou přípravou na normální život bez odkládacích
výmluv, že na to nejsou peníze, že nejsou lidi a kdo ví
co ještě. Čas ještě zbývá.

Neptejte se, co může město
udělat pro Vás, zajímejte se,
co udělat pro město a pro
své okolí, tak aby zase byla
radost jej navštívit.

SYMBOLY A OBRAZ MĚSTA
Mariánské Lázně stále ještě procházejí nikdy nezažitým útlumem. Po generace
budovaná dobrá pověst lázeňství, gastronomie a dalších služeb má vynucenou
mnohaměsíční přestávku.
Až skončí, budou to ještě ty
staré známé Mariánky? Budeme schopni obnovit vše,
co si nový krátkodobý a zejména sezónní návštěvník
bude přát?
Zatím je centrum jako spící
dvousetletá krasavice, která
během spánku spíše chřadne, než odpočívá a sílí. Historicky opečovávané symboly
zdravého města se ztrácí.
Opustil nás Král smrků a s ním
mnoho matečných stromů,
starších než město samo, jako
symbol oslabení přírodních sil.
Opustila nás navždy řada
tradičních objektů (např.
Rozvět – Halbmayr, Nimrod,

Baťa, část Výmaru) a jiné,
které sžírá dřevomorka,
na svůj osud čekají (radnice,
Lil, Atlantik, Corso…)
Opustily nás múzy hudby,
zpěvu a poezie, když jim
u Lesního pramene dlouho
kanuly vápenaté slzy. Jejich
družka nedlouho před tím,
zlomena povětrností skočila
rovnou do Lidické ulice. A aby
těch symbolů nebylo málo,
v adventu osídlila centrum
vlčí smečka. Jen Karkulka
se jim neuměle skryla uprostřed kůrovcové kalamity.
Nové symboly vytváří i to, že
jsme si za rok zvykli na nefunkční hodiny na všech
třech větších křižovatkách.
Ty v centru už neukazují ani
za pět minut dvanáct. I zelený letopočet 202 před Společenským domem Casino
odkazuje na rok vyplenění
Říma Hanibalem. Nalezené
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Ing. arch. Miroslav Míka
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JARO 2021 VE VÍTEČKU

Téměř jarní počasí využili
pracovníci Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně a jejich kamarádi
k pořádnému úklidu velké
přilehlé zahrady. Vyřezali zarostlá místa, posbírali spadané větve a zavozili vyježděné
koleje tak, aby s příchodem
jara mohlo začít bezpečné sekání trávy. Zbývá již jen osetí
nově upravených míst trávou
a osetí bezbariérového vchodu na trampolínu.
Kamarádi současně zahájili
první sezónu v novém skleníku setím jarních odrůd

Mozartovo Requiem připomene Velikonoce
V pátek 2. dubna 2021 ve 20 hod.
se ve Společenském domě Casino
Mariánské Lázně rozezní tóny
slavného Requiem W. A. Mozarta.
Symfonici z Mariánských Lázní
touto skladbou připomenou největší křesťanské svátky v roce,
Velikonoce.
Zároveň chtějí tímto on-line
koncertem vzdát úctu všem obětem pandemie.
Půjde o první živý přenos koncertu orchestru, který v letošním roce
slaví 200 let od svého vzniku.
Koncert budete moci sledovat
na stránkách orchestru, na youtubovém kanále orchestru, na
Facebooku ZSO a na obrazovce
internetové televize z Mariánských Lázní.

cibule, ředkviček, petrželky
a některých dalších plodin.
Na řadu přijdou postupně
i sazenice dalších nepostradatelných druhů – okurek,
rajčat, kedluben a paprik.
Věřme, že počasí už nezhatí
započaté dílo a letní úroda
bude nejen bohatá na sklizeň, ale bohatá na dětskou
radost z vlastnoručně provedených prací, postupně
spojených s dobrou úrodou
chutného ovoce a zeleniny.
Ing. Jiří Kalista
15.přední hlídka
Royal Rangers

BEZPEČNĚ ZA KAMARÁDY
S POMOCÍ MAS ZLATÁ CESTA
A DÁRCŮ WWW.ZNESNAZE21.CZ
Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně po roční administraci převzalo ve středu
31. března 2021 nové vícemístné
vozidlo pro bezpečnou přepravu
lidí se zdravotním postižením.
Vozidlo bude také sloužit pro
přepravu těch, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík. Budeme
jim zajišťovat každodenní dopravu do střediska, na terapie,
k lékaři, na úřady, za přáteli,
kulturou, na sportovní aktivity
a výlety. Služba je poskytována
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
zdravotního postižení a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Ty mohou ve středisku
navštěvovat také denní stacionář,
sociálně terapeutické dílny a speciální základní školu. Zde si pod
vedením odborných pracovníků
zdokonalují své motorické dovednosti, sociální návyky a setkávají se se svými kamarády. Režim

www.zso.cz
https://www.youtube.com/
channel/UCRNeIW8aSXjNKXEhfC9CFUg

dne se tak vyrovnává s režimem
jejich zdravých vrstevníků – ráno
cesta za vzděláním a poznáváním, odpoledne pobyt v přírodě,
procházky či pohyb na čerstvém
vzduchu, v podvečer cesta zpět
do svých domovů ke svým blízkým. Služba pomáhá a odlehčuje
i jejich rodičům, kterým umožňuje docházet do zaměstnání,
účastnit se veřejného života či si
jen tak normálně odpočinout.
Tento projekt dotačně významně podpořila MAS Zlatá cesta,
zbývající částku se podařilo vybrat pomocí uspořádané sbírky
na www.znesnaze21.cz. Děkujeme všem, kteří se na pomoci podíleli, a zároveň přejeme mnoho
bezpečných kilometrů.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

<https://www.youtube.com/
channel/UCRNeIW8aSXjNKXEhfC9CFUg
www.marianskelazne.tv
https://www.facebook.com/
ZSOML
2. dubna 2021, 20 hodin
W. A. Mozart – Requiem d moll
KV 626
Eva Müllerová – soprán
Sylva Čmugrová – alt
Aleš Voráček – tenor
Daniel Klánský – bas
Marek Vorlíček – dirigent
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
Pěvecký sbor Čerchovan Domažlice – sbormistr – Marek Vorlíček

Vladimír Smutný

MĚSTSKÉ DIVADLO MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ MÁ NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY
Podařilo se… Městské divadlo Mariánské Lázně spustí
své vlastní webové stránky:
www.divadloml.cz.
Návštěvníci divadla si už
delší dobu přáli snadnější
orientaci v programu a nenápadně nás ponoukali k tomu,
aby divadlo mělo svou vlastní prezentaci. Neplánovaná
technická přestávka se přímo nabízela k tomu pustit se
do práce. Ke spuštění došlo
9. 4. 2021 v 9.00.
Navštivte naše nové webové
stránky. Budete tak mít všech-
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ny informace o divadle tzv.
z první ruky. Program divadla
bude i nadále uváděn v kulturním kalendáři městských
webových stránek a na krajských stránkách Živý kraj.
V květnu se divadlo pro veřejnost ještě bohužel neotevře,
ale o připravená a zároveň
zrušená představení nepřijdete. Všechna představení
byla přesunuta na náhradní
termíny roku 2021/2022.
O znovuotevření divadla Vás
budeme včas informovat.
Alena Havrdová
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PARK BOHEMINIUM SE NÁVŠTĚVNÍKŮM OTEVŘEL 12. DUBNA!
Mariánské Lázně – Po několika měsících otevírá v pondělí
12. dubna své brány mariánskolázeňský park Boheminium. Návštěvníci tak nepřijdou o úžasné jarní dny, kdy
bývá park nasycen energetickou atmosférou nejkrásnější. Stejně jako každý rok
je připravena spousta novinek. Přibydou nové modely,
rozšíří se prodejní sortiment
uvnitř areálu a také se rozmnoží minizoo v parku.

Dalším velkým tahákem jistě
bude příjezd dalšího miniaturního koníka. „Jedním z chybějících
zbarvení, které jsme v našem
stádě postrádali, bylo appaloosa.
Nechtěli jsme naše návštěvníky ošidit, a tak jsme se rozhodli
doplnit naši bandu o ještě jednu
koňskou maminku. A s největší
pravděpodobností je opět březí,
takže Vy všichni, co jste loni nestihli naší So inku, budete mít
možnost vidět malinké hříbátko
i letos,“ doplňuje Sli ka.
Park Boheminium nabídne letos poprvé stánek se suvenýry
uvnitř areálu, s úplně novou

„Během nekonečné pauzy byl
ideální čas na renovace a rozvoj.
Největší prostor jsme věnovali
opravám miniatur, které jsme nakoupili od města Mariánské Lázně. Také výroba běžela po celou
dobu téměř bez omezení, a tak
můžeme představit i nové modely.
Hlavním lákadlem pro letošní sezónu bude největší česká jízdárna
ve Světcích u Tachova. Soustředili
jsme se také na opravy příslušenství přímo v areálu – lavičky, koše
nebo cesty. Vše září novotou a je
perfektně připraveno na sezónní
nápor.“ Říká spolumajitel parku
Boheminium Tomáš Sli ka.

kolekcí sortimentu. Rozšíří se
také nabídka jídla a pití, i počet
míst k sezení.
Otevírací doba zůstává beze
změn, otevřeno je každý den
včetně víkendů a svátků, od 10
do 18 hodin. Vstupné také nedoznalo změn, a tak jistě návštěvníky potěší, že mohou jít
do parku za stejné ceny jako
v předešlých letech.
Kontakty park Boheminium:
Tomáš Sli ka
Jednatel společnosti
(PR a marketing)
E-mail: sli ka@boheminium.cz
Tel.: +420 776 787 861

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

OSLAVY OSVOBOZENÍ

Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních se ani v letošním roce
neuskuteční v tradičním pojetí. Mši
svatou, svěcení pramenů a koncert

S ohledem na vývoj situace se program letošních oslav přesouvá na rok 2022.

Západočeského symfonického orchestru Vám zpřístupníme formou
on-line přenosu. Podrobnější informace včas uveřejníme.

NEKROLOG

INZERCE

*ůi`?Ä>
º*âiÌiÃ>ÃiLi»
CPGDCPCNÙ\CQUQDPQUVKXêGVPø
osobního rozboru

Co je mým opravdovým talentem?
Co mě vyčerpává?
Jak naopak dobíjím baterky?
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Seznam skladeb Zpívající fontány v roce 2021
A
B

C

Petr Hapka: HUDBA PRO FONTÁNU
Nahrál: Studiový orchestr a Petr Hapka
Scénář: Petr Hapka

Vangelis: DOBYTÍ RÁJE 1492– Conquest of Paradise
Nahrál: Anglický komorní sbor
Dirigent: Guy Protheore
Scénář: Martin Matějka

Karel Gott: BÝT STÁLE MLÁD, SRDCE NEHASNOU
1. Nahrál: Studiový orchestr firmy Polydor Text: Eduard Krečmar
2. Zpěv Karel Gott, Charlotte Ella Gottová
Nahrál: Unique Quartet Text a hudba Richard Krajčo, Petr Harazin
Scénář: Petr Matějka

Johann Strauss ml.: NETOPÝR – PŘEDEHRA

D
E

F
G

Nahrála: Česká filharmonie
Dirigent: Václav Neumann
Scénář: Petr Verner

Celine Dion: TELL HIM, MY HEART WILL GO ON „TITANIC“
1. Produkce: L. Thompson, W. Afanasieff, D. Foster, duet Barbra Streisand
2. Produkce: J. Horner, W. Jennigs
Produkce: Vito Luprano, John Doelp
Scénář: Lukáš Matějka

Alan Silvestri: FORREST GUMP SUITE
Produkce: Robert Zemeckis, Joel Sill, Glen Brunman
Scénář: Petr Matějka

Vadim Petrov: NOKTURNO IN G
Nahrál: Komorní orchestr profesorů pražské konzervatoře
Scénář a úprava pro Zpívající fontánu Vadim Petrov ml.

E.Toselli: SERENÁDA OP. 6

H

Nahrál: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
Dirigent: Martin Peschík
Scénář: Petr Matějka

I

Bedřich Smetana: VLTAVA

J

Andrea Bocelli: VIVO PER LEI, ROMANZA

K

E. Morricone: TENKRÁT NA ZÁPADĚ

Nahrála: Česká filharmonie
Dirigent: Rafael Kubelík
Scénář: Petr Verner
1. Produkce: V. Zelli, M. Mengali, G. Panceri, duet W. Giorgia
2. Produkce: Mauro Malavasi
Scénář: Petr Matějka
Nahrál: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Scénář: Petr Matějka
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MĚSTSKÉ MUZEUM – DĚKUJEME PLAKÁTY ROKU 1946 – VÝSTAVA
V ULICÍCH
Mimořádnou covidovou situaci zaznamenává každý
z nás denně, doslova na každém kroku. Situace se dotkla
našeho města ještě více, vylidněné ulice, prázdná kolonáda…. Hledáme okamžiky
a události, které nám dají
částečně uniknout z této neveselé reality.
Uzavření kulturních, sportovních zařízení, služeb,
dalo provozovatelům a zaměstnancům
nejrůznější
možnosti řešení tohoto stavu. Byla uzavřena i muzea.
Tento krok nabídl pracovníkům muzeí asi nejjednodušší (a nejpohodlnější) řešení
– uzavřít budovu a pracovat
na sbírkách, úklidech, administrativě atd.
Na 10. straně dubnového
Zpravodaje zástupkyně ředitele Městského muzea,
paní Bc. Marie Plešáková
informovala o dvou akcích
místního muzea – výstavě fotografií a lázeňském
kufrování. Mezitím byla realizována výstava – výlep
historických plakátů z roku
1946. Je obdivuhodné, že se
v této době narodí tak výjimečné nápady. Opakovaně
jsme si prohlíželi fotogra-

fie vystavené v zavřených
obchodech, pročítali dávno
zapomenuté plakáty. Panu
řediteli Ing. Jaromíru Bartošovi a celému kolektivu
muzea za tyto aktivity, a tím
výrazné oživení města mnohokrát děkuji. Z výsledku je
cítit silná osobnost ředitele, síla a schopnosti týmu,
který řídí, který motivuje.
Vždy mne těší, když výsledek není orámován pouze
tím – co kdo nařídil, nebo
pouze tím, co se musí provést. Právě uvedené aktivity p. Bartoše a jeho malého
týmu jsou ukázkou invence,
přemýšlení a práce nad tímto rámcem.
Při našich dovolenkových
cestách, kde se setkáváme s mnoha kulturními
akcemi a nápady, si často
říkáme – proč tohle nejde
v Mariánkách? To nikdo
z našich radních (resp. zodpovědných pracovníků) nikam necestuje? Jsem velmi
rád, že zásluhou pracovníků muzea se ukazuje, že to
i v našem městě jde, že i my
můžeme být příkladem, inspirací pro jiné….

ré z vyhlášek a plakátů jsou
určitou paralelou k dnešní
době. Například vyhláška se
zákazem překračování hranic nebo plakát k povinnému
očkování dětí proti záškrtu.
Na výstavě spolupracovalo
Městské muzeum a galerie
Mariánské Lázně s Technickým a dopravním servisem
Mariánské Lázně.

Václav Šimsa

Během dubna byla v ulicích
instalována další výstava,
tentokrát s názvem „Plakáty
roku 1946“. Na celkem 8 výlepových plochách v našem
městě bylo umístěno celkem
150 plakátů. Plakáty zvoucí na různé kulturní akce,
předvolební
shromáždění
a sportovní události nebo
k 1. poválečnému zahájení
lázeňské sezóny. Přesto, že
se týkají roku 1946, někte-

Nová městská hra „Lázeňské kufrování“, která probíhala od poloviny března
do velikonočního pondělí
5. dubna 2021, měla pozitivní ohlas a velkou účast
napříč všemi věkovými skupinami. Soutěžících, kteří
odevzdali vyplněné pracovní listy, bylo téměř 100.
Další velkou skupinu tvořili
lidé, pro které bylo Lázeň-

ské kufrování zpestřením
procházky po našem městě.
Během tří losování bylo vybráno 15 úspěšných účastníků soutěže, kteří si odnesli
výtisk Felbingerovy kroniky
a sérii reprintů historických
pohlednic Mariánských Lázní. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se pustili
do bloudění po našem městě, a také za početnou účast

a velmi milé reakce. Jako
příklad uvádíme část textu
z e-mailu jedné ze soutěžících. „Jsem ráda, že i prostřednictvím vaší soutěže
jsem nucená vyhledávat další informace a vzdělávat se,
a těším se na případné další
kolo. Velmi oceňuji Vaši práci
a těším se, až bude muzeum
opět možné znovu navštívit.“
MMGML

MMGML

LÁZEŇSKÉ KUFROVÁNÍ
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MATEŘSKÉ ŠKOLY
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Ředitelky mateřských škol v Mariánských Lázních
vyhlašují ve smyslu zákona
č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
a vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů

Zápis bude prováděn na uvedených mateřských školách v období

od 3. – 14. května 2021
a týká se dětí,
které dosud mateřskou školu nenavštěvují.

Pro děti narozené od 01.09.2015 do 31.08.2016 je zápis povinný.
Zapsané děti budou přijaty k předškolnímu vzdělávání
od 1. září 2021.
Zápis bude probíhat dle pokynů ředitelek MŠ. Konkrétní informace k zápisu
budou zveřejněny v mateřských školách a na jejich webových stránkách.
Mateřské školy zřízené Městem ML:
MŠ Křižíkova 555
MŠ Hlavní 440
MŠ Úšovice, Skalníkova 518
MŠ Na Třešňovce 603
MŠ Vora, Za Tratí 687

775557396
725411687
731820302
608645562
606945835

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

Soukromá mateřská škola:
MŠ Pramínek, Tyršova 438

724274946

p. řed. I. Langerová
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KDYŽ SE SPOJÍ PŘÍJEMNÉ S UŽITEČNÝM
Manažerky MAPu Vzdělávání na Mariánskolázeňsku se
rozhodly, že spojí příjemné
s užitečným. A tak se přihlásily v sobotu 27. 3. 2021
podpořit vlastní aktivitou celostátní akci Ukliďme Česko.
Místem pro realizaci byl prostor v okolí Lesního pramene
a hudebního altánku. Na závěr úklidové akce, do které se
mimochodem přihlásili a aktivně zapojili i někteří rodiče
s jejich malými předškoláky,
připravily manažerky MAP

a zajíčky. Své výrobky mohly
děti i za pomoci svých rodičů
zavěsit na „kurník“ v období
od 27. 3. do 5. 4. 2021. Zábavná hra bude v parku kolem
Lesního pramene k dispozici
až do 30. 4. 2021.
Svými výrobky „kurník“ naplnily děti: Anička, Elinka,
Adámek, Ládík, Sophie, Laura, Mára, Naty, Theinka, Soie, Aminka, Janička, Sašenka,
Štěpánka, Kája, Bára, Radek,
Luky, Ema, Tom, Bára, Tom,
Jana, Lucinka, Elen, David,

právě pro předškolní děti
zábavnou hru – „Splň úkoly
a vylušti hádanku“, která se
skládala z deseti úkolů a indicií. Výsledek již mohu prozradit – výslednou tajenkou
byly „Velikonoce“. Děti pak
mohly v prostorách hudebního altánku ozdobit vlastními
výrobky – papírovými vajíčky, apod. – postavenou konstrukci připomínající „kurník“ (síť a kolíčky na zavěšení
byly k dispozici). A „kurník“
se začal plnit vajíčky, kuřátky

NOVINKY NA GOAML – KVĚTEN
2021
V době, kdy vzniká tento článek, se postupně žáci vracejí
do prezenční výuky. Postupujeme v souladu s pokyny Ministerstva školství ČR
a Krajského úřadu jako zřizovatele školy.

potvrzením o prodělaném
onemocnění COVID-19, pokud od tohoto onemocnění
neuplynulo více než 90 dnů.
V průběhu zkoušek budou
přísně dodržována všechna
platná hygienická opatření.

V měsíci květnu nás čeká
celá řada důležitých událostí. Ve dnech 3. – 6. května
proběhnou přijímací zkoušky do všech oborů školy. Jedná se o gymnázium osmileté
a čtyřleté a o obor obchodní
akademie. Zkoušky proběhnou při dodržování přísných hygienických opatření.
Podmínkou účasti uchazeče
na zkouškách je platný test
na COVID-19 s negativním
výsledkem. Potvrzení o negativním výsledku testu si
uchazeči musí přinést s sebou. Testování zajišťuje základní škola, ze které přicházejí. Další alternativou je
negativní výsledek testu získaný u poskytovatele zdravotních služeb, který uchazeč při vstupu do budovy
školy předloží. Takový test
nesmí být starší 7 dnů. Test
lze také nahradit lékařským

Ve dnech 24. – 26. května
budou maturanti skládat
první část svých maturitních
zkoušek, a to didaktické testy. Rovněž zde bude nutné
dodržovat všechna platná
hygienická opatření. Půjde
o provádění testů na COVID-19 při vstupu do školy, dodržení předepsaných
vzdáleností mezi maturanty, časté větrání, poskytnutí
dezinfekčních prostředků.

Adam, David, Julian a všechny další, které neponechaly
na výrobcích svůj podpis.
Celkem bylo na „kurník“ zavěšeno 77 výrobků.
Samotné výrobky si můžete
vyzvednout v kanceláři Mariánskolázeňska, a to do 30. 6.
2021. Po tomto datu již nebudou výrobky k dispozici.
Alena Hálová,
manažer MAP Mariánskolázeňsko

ÚSPĚCH STUDENTEK GYMNÁZIA
A OBCHODNÍ AKADEMIE
V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY
V ČESKÉM JAZYCE
Dne 7. dubna proběhlo krajské
kolo olympiády v českém jazyce. Stejně jako kola předchozí se
uskutečnilo v on-line prostředí.
Zúčastnily se jí naše studentky,
které již mají zkušenosti z minulých let, a opět velmi úspěšně:
Martině Švecové z 6. A pouze
o jeden bod uniklo druhé místo v II. kategorii, ale i tak je její
třetí místo krásným výsledkem.

Kateřina Zemanová ze 4. A obhájila i v krajském kole první
místo v I. kategorii a postupuje
do ústředního kola.
Oběma studentkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
PhDr. Miroslava Vokatá
Předmětová komise českého
jazyka a literatury

DALŠÍ ZLATO PRO GYMNÁZIUM
A OBCHODNÍ AKADEMII
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Tři nejlepší ve školním kole jubilejního 10. ročníku celostátní
soutěže Finanční gramotnost,
vítězové okresního kola Václav Jánský, Alena Bučková
(oba z 2.OA) a Eliška Čechvalová (4.OA), zabojovali i v krajském kole a získali 1. místo
ve III. kategorii – tedy mezi středoškoláky. 26. března 2021 se
v krajském kole uskutečněném
formou setkání na Microsoft
TEAMS utkaly nejlepší týmy
z pěti krajů: Jihočeského, Plzeň-

V úvodním týdnu měsíce
června nás pak čekají ústní
maturity ve stejném režimu
s používáním ochrany úst
a dýchacích cest rouškami
a respirátory. Bude to náročné, ale věřím, že situaci jak
maturanti, tak členové maturitních komisí zvládnou.
Ladislav Jíša

9

ského, Ústeckého, Karlovarského a kraje Vysočina. Součet bodů
za dvě disciplíny (znalostní test
a zpracování kreativního úkolu
na téma „Jak byste se chtěli učit
o inancích u vás ve škole?“) vynesl tým Gymnázia a obchodní
akademie Mariánské Lázně na
1. místo a současně zajistil postup do celostátního inále.
Dík za reprezentaci školy a hodně štěstí ve inálovém kole!
Ing. Zdeňka Zigmundová

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •KVĚTEN 2021
KULTURA

STŘEDOVĚKÉ POKRÝVKY HLAVY
Na začátku března byl ve spolupráci s partnerskou školou
v Německu – Erbendorf vyhlášen pro žáky 4. – 9. tříd
výtvarný projekt „Středověké
pokrývky hlavy“.
Úkolem žáků bylo vytvořit středověkou pokrývku
hlavy z recyklovatelného
materiálu – např. z alobalu, igelitových tašek, sáčků,
bublinkových folií, kartonu,
polystyrénu, pet lahví apod.
Ve středověku měli lidé
mnoho různých klobouků,
čepic, kápí a šátků na hlavě. Kromě toho mohli svým
oblečením a svými pokrývkami hlavy ukázat, jak zámožní byli, do jaké společenské vrstvy patřili, či jaké
bylo jejich povolání. Lidé ve
středověku neznali žádné
věci na jedno využití a také
neprodukovali skoro žádný
odpad. Místo toho věci recyklovali a znovu využívali. To
bychom ostatně měli dělat

JEN KROK K BAREVNÉ POHÁDCE
– VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

i dnes, můžeme tak pomoci
přírodě.
Projektu se zúčastnilo 35
žáků 1. a 2. stupně. Velkým
překvapením bylo, jak kreativně se ho většina z nich
zhostila. Velmi nás jejich výrobky potěšily a doufáme, že
i žákům udělalo radost, že vytvořili něco originálního.
Z hotových výtvorů byla
13. dubna uspořádaná výstava v Historickém parku
Bärnau – Tachov. V této době
bohužel není fyzické setkání
možné, proto byla výstava zahájena virtuálním setkáním
zúčastněných žáků a jejich rodičů z obou partnerských škol.
Za všechny příspěvky moc
děkujeme a vyhodnocení celé
soutěže proběhne v květnu.
Všechny pokrývky hlavy je
možné si prohlédnout ve fotogalerii na webu naší školy
(www. skolajih.cz).
Mgr. Lubomíra Hrdonková,
ZŠ Jih

Každoročně v měsíci lednu probíhá výtvarná soutěž 1. tříd
v rámci školních družin v Mariánských Lázních s názvem
"Jen krok k barevné pohádce".
I v této nelehké době se žáci
do výtvarné soutěže rádi zapojili. Ústředním tématem byly
pohádkové postavičky ze známých českých večerníčkových
pohádek. Soutěže se zúčastnily
obě městské družiny. Tentokrát
hodnotily výkresy p. učitelky ze
ZŠ Jih Mariánské Lázně, ale jejich práce nebyla vůbec jedno-

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

■

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

duchá, protože všechny výkresy
byly opravdu krásné a bylo jich
velké množství. Letošní porota
proto na 1., 2. i 3. místě vyhodnotila vždy několik výkresů žáků
jak ze ZŠ Jih, tak ze ZŠ Úšovice.
Vítězům gratulujeme a všem dětem děkujeme za účast a vzornou reprezentaci školních družin. Na fotogra iích si můžete
prohlédnout vítězné výkresy
a jejich autory – žáky z Jihu.
Eva Hrdá,
ZŠ Jih

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

354 922 111

Hasiči

150

Podatelna

354 922 150

Záchranná služba

155

Pokladna:

354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka

112

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

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA
Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

CENA

1 Strana

9.000 Kč

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

1/2 Strany

4.500 Kč

Nemocnice Mariánské Lázně

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč

354 474 261

bez DPH
DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov
374 718 183

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

Vydalo: město Mariánské Lázně; Náklad 2000 ks; Zdarma; Ročník 6, číslo 5; Evidováno pod MK ČR 22342
Periodický tisk územního samosprávného celku
Adresa redakce: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061
Tisk: AZUS Březová, s. r. o.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 5. 2021; Uzávěrka inzerce: 15. 5. 2021
Za správnost článků, jejich obsah a vypořádání autorských práv k fotografiím zodpovídá autor článku.
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