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VE SNĚMOVNĚ SESTAVUJÍ VLÁDU, NA MĚSTĚ SESTAVUJEME ROZPOČET
Vážení spoluobčané,
máte před
sebou předp o s l e d ní
vydání
měst ského
Zpr avo d aje
v roce 2021,
a tím pádem
také předposlední úvodník
letošního roku. K bilancování bude dost prostoru a času
v prosincovém a lednovém
čísle a musím poznamenat,
že bude opravdu obtížné hledat ta správná slova, kterými
bych výstižně popsal to, co
nám rok 2021 zatím servíruje.

v Mariánských Lázních pouze 7 lidí, kteří si aktuálně
covidem procházejí, a situace je stabilní.
Proč tedy ta pesimistická slova na začátku? Kvůli politice!
Nemyslím teď předvolební
kampaně nebo přímo výsledek parlamentních voleb.
V těchto případech nechám
posouzení na každém z Vás
na základě Vašich preferencí. Mám teď na mysli to, co se
děje kolem nejvyššího představitele našeho státu, tedy
pana prezidenta. Pokud jeho
kancléř jeden den dostane
od personálu nemocnice informaci o tom, že pan pre-

Naprosto stejnými slovy
(s výjimkou letopočtu) začínal listopadový úvodník
Zpravodaje v minulém roce
a já tento text záměrně
opakuji. Je vidět, že některá
slova se mohou bez problémů recyklovat a zůstávají
stále platná.
Nicméně podstatný rozdíl tu
je. V loňském roce pokračoval můj úvodník hlavně covidovou statistikou, protože
21. 10. 2020 bylo v Mariánských Lázních evidováno 86
nakažených a čísla rapidně
stoupala. Letos jsme někde
úplně jinde. V době psaní tohoto článku (19. 10. 2021) je

zident není aktuálně schopen vykonávat svou práci,
a následující den k němu bez
vědomí ošetřujícího personálu propašuje předsedu
sněmovny kvůli podpisu,
dosáhli jsme již opravdu
pomyslného dna. Mohl bych
pokračovat, ale pojďme se
společně věnovat lokálním
tématům …
Zatímco noví poslanci sestavují vládu, na městě se sestavuje hlavně rozpočet na příští rok. Úkol to není vůbec
snadný a ze začátku se zdál
téměř nemožný. V běžné
části rozpočtu (tedy bez započítání investic) převyšo-
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valy původní požadavky na
výdaje o 80 000 000 Kč celkové předpokládané příjmy.
Po řadě jednání jsme dospěli
ke schodku 14 000 000 Kč.
Práce tedy stále ještě nekončí, ale jsme o krok blíže.
Uskrovnit se bude muset
nejen radnice, ale také mnohé příspěvkové organizace.
Poslední dva roky nechaly
na městském rozpočtu výrazné stopy a ztráty počítáme v desítkách milionů
korun. Nemáme žádné dluhy
z minulosti a ani jsme žádné
nové nedělali, ale je třeba šetřit. Přesto máme pro příští
rok řadu investičních priorit. Začít chceme s první fází
výměny veřejného osvětlení,
dodělat rekonstrukci domu
Chopin a vytvořit komunikace a sítě u pozemků na Pile.
To jsou jen některé velké
cíle. Stejně jako u běžného
rozpočtu platí také u investic, že je třeba určit si priority a jít za nimi.
Já v tuto chvíli hlavně věřím.
Věřím, že to nejhorší během
pandemie covidu už máme
za sebou. Věřím, že život se
zase vrátí do starých kolejí
a Mariánské Lázně se opět

zaplní domácími i zahraničními hosty. Věřím, že kondice
městského rozpočtu se bude
v příštích letech opět zlepšovat a budeme moci postupně
rušit úsporná opatření. A byl
bych moc rád, kdybyste věřili se mnou.
Někdy mám pocit, že tento
rok začal před několika dny.
Přesto vám již připomínám
letošní Vánoce! Ty budou
doprovázet tradiční vánoční trhy. Slavnostní zahájení a rozsvěcení vánočního
stromu nás čeká již v neděli 28. listopadu v 17 hodin.
Jako vždy platí, že během
celého listopadu můžete
navštěvovat řadu divadelních představení, koncertů,
komentovaných prohlídek
nebo pěších výletů po okolí.
Kompletní přehled akcí naleznete na webu www.marianskelazne.cz nebo na mobilním rozhlase a facebooku
ve formě týdenních hlášení.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
KARLOVARSKÝ KRAJ – Preventisté seniory obdarovali
preventivními dárky.
Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy myslet na jejich
bezpečí a pomoc této ohrožené a zranitelné skupině obyvatel než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu
při oslavách Mezinárodního
dne seniorů se preventisté
z oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce zaměřené
na seniory. Během té navštívili několik obchodních center
po celém Karlovarském kraji.
Cílem bylo varovat seniory
před možnými podvodníky
a upozornit je na možná rizika s tím spojená. Preventisté
se snažili seniorům předat
co nejvíce potřebných a důležitých informací spojených
s nakupováním v obchodních
centrech, ale také jim předali
obecné informace o prevenci
kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky,
jako například nákupní tašky
s re lexními prvky, re lexní
pásky, žetony do nákupních
košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy, ochranná pouzdra
na platební karty nebo také
letáčky, na kterých mohli najít několik dalších důležitých
preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory
proběhla již začátkem měsíce
října 2021, přesto se nadále
chceme věnovat této ohrožené skupině obyvatel. Chceme
jim poskytnout veškeré důležité rady a informace o prevenci kriminality uvedené
níže, které by měli znát.
Důležité rady a informace,
které byste měli znát:
• Nikdy neotvírejte vchodo-

Vážení spoluobčané, přeji
Vám všem, aby pro Vás byl
listopad roku 2021 klidným
měsícem plným podzimních
barev a dobré nálady.
Ing. Martin Kalina,
Váš starosta

KIS Mariánské Lázně s.r.o.
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vé dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.
• Do bytu si vpusťte jen ty lidi,
které důvěryhodně znáte.
• To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.
• Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na dobře
viditelném místě.
• Nenoste u sebe větší
množství peněz. Před nikým se s penězi ani majetkem nechlubte.
• Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte.
• Nenechávejte své cennosti
a doklady bez dohledu.
• Svojí tašku mějte stále uzavřenou a například při nákupu buďte více ostražití.
• Tašku, kde máte cennosti
(např. peněženku, mobil
apod.), nikdy nikam neodkládejte.
• Nikomu neposkytujte své
osobní informace (telefonní
číslo, rodné číslo, datum narození atd.)
• Chraňte si své platební prostředky (nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě).
Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také
Váš majetek. Buďte obezřetní. Dávejte pozor. V případě,
že se i Vy stanete obětí protiprávního jednání, nemějte
strach a tuto věc okamžitě
oznamte na Vám nejbližší policejní služebnu.
Preventivní akce zaměřené
na seniory budou formou
přednášek probíhat v tomto roce nadále. Pokud máte
v rámci seniorských spolků
zájem o tuto přednáškovou
činnost, neváhejte kontaktovat oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje na emailové adrese krpk.tisk@pcr.cz.
prap. Jan Bílek
kpt. Bc. Zuzana Týřová

Na základě četných stížností občanů a hostů se vedení
města společně s vedením
společnosti Ensana rozhodlo přikročit k regulaci stánkového prodeje na akcích
v prostoru Národní kulturní
památky kolonáda.

Nebude možné příští rok
umisťovat reklamy, stánky,
auta, stany, slunečníky s logem a stříšky před Křížovým
pramenem, kolonádou, fontánou, horní stezkou k Rudolfovu pramenu, okolo pavilonu
Rudolfova pramene.

Je to vyjádřeno podrobně i ve
stanovisku památkové péče.

Zdeněk Král
1. místostarosta
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ZÓNA BEZ STÁNKŮ

Všem pořadatelům a žadatelům o podporu z fondů
města je třeba toto připomenout.

Akce lze směrovat do prostoru Arnika, popřípadě do prostoru na kolonádě pod stromy, naproti kolonádě a stezku
spodní, směrem k pavilonu
Rudolfova pramene.
Neakceptováním této dohody žadatel značně zmenší své možnosti na získání
podpory.

S pozdravem

Zóna bez stánků na akcích.
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.GRPĪçHRGRWDFLSRçiGDW"

'RWDFH QD YìPďQX NRWOĪ QD SHYQi SDOLYD
V UXĀQtP SĢLNOiGiQtP Y URGLQQìFK GRPHFK
YĀHWQď WUYDOH REìYDQìFK VWDYHE SUR URGLQQRX UHNUHDFL  D Y E\WRYìFK MHGQRWNiFK
E\WRYìFK GRPĪ MH SRVN\WRYiQD  I\]LFNìP
RVREiP QD YìPďQX NRWOH QHVSOěXMtFtKR
HPLVWQt WĢtGX   QHER  GOH ÿ61 (1 

Y.DUORYDUVNpPNUDMLSURQt]NRSĢtMPRYpREĀDQ\

Kotlíkové dotace

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • LISTOPAD 2021
RADNICE

KOTLÍKOVÁ DOTACE
splňujete podmínky dotace,
kontaktujte krajský úřad na
uvedených kontaktech.
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BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ
V současné době povolební
se občané probouzejí do reality, která je studená.
Zdražuje elektřina, protože se jí čím dál více vyrábí
z drahého plynu. Ten k nám
bude proudit přes německého překupníka z Nord Stream 2. Obnovitelné zdroje,
slunečníky, větrníky a měsíčníky, letos selhávají, kvůli
počasí v Evropě chybí levná
energie.
Přestože se stále globálně
oteplujeme, je stále větší
zima. Letošní zima i jaro
byly studené, léto mělo jen
několik dní nad 30 stupňů.
Uhlí spolu s plynem letos
vykrývá deficit způsobený
slabším výkonem z obnovitelných zdrojů, kterým nepřálo počasí. Plyn je drahý
a je ho nedostatek, uhlí je
fuj, tak jeho spalování zatížíme rekordně drahými
emisními povolenkami. Výsledkem je prudké zdražení
elektřiny, plynu a tepla pro

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH
ANKETY – REVITALIZACE
VYBRANÉ LOKALITY NA SÍDLIŠTI
ÚŠOVICE

domácnosti a plánované
,,energetické žebračenky“.
Dobrá zpráva je, že centrální
zásobování teplem v Mariánských Lázních je většinově kryto technologií spalování obnovitelného zdroje
dřevní štěpky, které máme
dost, a povolenky nás tudíž
netrápí. Plyn spaluje Veolia
jen z jedné čtvrtiny. Zdražení by dle sdělení ředitele
Ing. Koláře nemělo být nijak výrazné. Zdá se tedy, že
tento rakouský model pro
CZT, který jsem před 10 lety
doporučil pro naši teplárnu,
byl správnou volbou.
Ve světle nejnovějšího vývoje se tedy nejeví odpojování
od CZT a přechod na plynové kotelny jako dobrý nápad. Jsem rád, že to pochopil i největší odběratel tepla
a páry ve městě, společnost
Ensana, která uzavřela
s teplárnou nový dlouhodobý kontrakt.
Zdeněk Král

Město Mariánské Lázně
mělo v plánu vybudovat
parkoviště pro osobní automobily v lokalitě za objektem Luna. Nechalo zpracovat studii proveditelnosti
a s touto studií se za pomoci
anketního dotazníku zeptalo obyvatel osmi přilehlých
domů, zda chtějí obnovu
stávající zeleně, rozšíření
parkovacích ploch, vč. doplnění zeleně dle přiložené
studie, či mají jiný návrh.
Vrátilo se celkem 85 vyplněných dotazníků. Z výsledků
ankety vyplynulo, že 41 respondentů si přeje obnovu
stávající zeleně, 44 parkování, mnozí však s připomínkami. Několik respondentů zaškrtlo variantu 1 i variantu 2.
V anketě tedy těsně vyhrálo
nové parkoviště, avšak s poznámkami zahrnujícími, že
je třeba parkoviště doplnit kamerovým systémem,
dále se objevil nesouhlas
s velikostí rozšíření, obavy z černé betonové plochy, připomínky k výsadbě
stromů – lidé měli výhrady
k listnatým stromům kvůli
padajícímu listí, měli výhrady k alergenním stromům,
jako je bříza či jehličnany.
Dále se objevil požadavek
na vznik variantních řešení,
z nichž by si mohli obyvatelé jednoho domu zvolit. Lidé
z jednoho domu také vyjádřili nesouhlas s umístěním
parkoviště před jejich dům.
Mezi jinými návrhy se objevil názor, že parkovacích
míst je dostatek, bylo poukazováno na záchytné
parkoviště, na parkoviště
u konečné trolejbusu a byla

Lidová tvořivost, ala Láďa Hruška. Kašna z pneumatik v Třebízského ulici.
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vyjádřena obava z ničení životního prostředí.
Z anketního dotazníku také
vyplynulo, že obyvatele rovněž trápí chátrající objekt
Luny. Jeden respondent navrhoval využít objekt Luna
pro sociální služby, nákupní, restaurační a jiné služby.
Další navrhoval komplex
odstranit a revitalizovat
prostor. Padl také dotaz, pro
koho se tak velké parkoviště
staví. Město Mariánské Lázně si uvědomuje problémy
spojené s tímto objektem.
Bohužel všechna možná řešení tohoto prostoru hatí
fakt, že převážná část objektu Luny je v soukromých rukách, konkrétně dle katastru nemovitostí patří firmě
Resort Luna, s. r. o, Hroznatova 772/8, Úšovice, 35301
Mariánské Lázně.
Rada města se na svém jednání 5. 10. 2021 na základě
těsných výsledků v anketním
dotazníku usnesla, že nebude pokračovat ve výstavbě
parkoviště v dotčené lokalitě, č. usnesení RM/439/21.
V dané lokalitě tedy bude
nadále
probíhat
běžná
údržba zeleně.
Pokud bude kdokoli z obyvatel města chtít nahlédnout do anketních dotazníků, můžete tak učinit do 30.
11. 2021 u referentky dotací Bc. Martiny Baxové
na odboru investic a dotací, 5. patro, budova Terezián po předchozím telefonickém objednání na tel.
354 922 181 či e-mailovém
na e-mailu: martina.baxova@muml.cz
Bc. Martina Baxová
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OBČANÉ

DOTACE Z FONDU KULTURY
V ROCE 2022

STROM POMÁHÁ
HENDIKEPOVANÝM

Fond je určen k podpoře
aktivit a projektů jako prostředku duševního rozvoje
občanů města, rozšíření kulturní nabídky, spolkové činnosti a nesportovních volnočasových aktivit ve městě
pro občany a návštěvníky
i jako podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu.
Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
do Fondu kultury města Mariánské Lázně bude upřesněn
po schválení rozpočtu na rok
2022. V roce 2021 byl objem
peněz 1 500 000,00 Kč.

Díky prodejci zahradní techniky STROM, a. s., Praha ožila
Vítečkovská zahrada Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně pro tělesně
a mentálně těžce postižené
děti a dospívající. Součástí
střediska Víteček je i veliká,
téměř půlhektarová zahrada, kterou od brzkého jara
do pozdního podzimu využívají tělesně i mentálně těžce
postižení klienti sociálně terapeutických dílen a denního
stacionáře. Zahradu nevyužívají pouze ke hře a odpočinku,
ale čím dále častěji i k drobným zahradnickým pracím:
• na jaře k péči o květiny,
stromky a keře, k poznávání
rostlinných cyklů v přírodě,
• přes léto k práci ve skleníku a záhonech, pěstování
vlastních výpěstků, potěšení z vlastní práce, sledování
a na vlastní kůži poznávání
pěstebních procesů a jejich
výsledků
• na podzim sběru a zpracování ovoce (přípravy svačinek, lisování moštů, výrobu
a sušení křížal) apod.
Využívání zahrady do letošního roku mělo i svá úskalí
a problémy: žalostná a výkonově nedostatečná technika
na její údržbu. Malá domácí
sekačka byla vzhledem k rozlehlosti zahrady výkonnostně
nedostatečná a za léta provozu opotřebená a poruchová.
Navíc sekání zahrady této velikosti trvalo malou sekačkou
2 dny práce + odvoz trávy.
Proto jsme oslovili několik
prodejců zemědělské a za-

KDO MŮŽE ŽÁDAT
Vlastní subjekt – pro účely
OZV z Fondu kultury města
Mariánské Lázně se rozumí
zařízení ve vlastnictví města nebo organizace zřízená
nebo založená městem Mariánské Lázně k provozování
a zajišťování kulturních aktivit a projektů.
Cizí subjekt – pro účely OZV
z Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí subjekt provozující a zajišťující
aktivity a projekty, které nejsou vlastním subjektem.
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Komise kultury si stanovila
kritéria pro hodnocení došlých žádostí o poskytnutí
dotace, ke kterým se vyjadřuje jako první a dává své
doporučení radě města. Čím
větší je bodové ohodnocení,
tím více projekt vyhovuje
danému kritériu. Bodové
hodnocení slouží pro interní potřeby Komise kultury
a nezakládá nárok pro přidělení dotace.
Každé kritérium je hodno-

ceno bodovou škálou v hodnotách 1 – 5, vyjma bodů
č. 1 a 7.
1. žadatel řádně a včas vyúčtoval předchozí dotaci z FK
(žadatel řádně a včas vyúčtoval/žadatel ještě neobdržel
dotaci – 5 bodů, nevyúčtoval
řádně a včas – 0 bodů),
2. místo konání akce (přednost mají akce, které se konají přímo v Mar. Lázních),
3. akce tradiční (již známá
a zavedená akce),
4. akce novátorská (přinášející
do města nový kulturní prvek),
5.
dosah
návštěvnosti
(předpoklad oslovení velkého okruhu návštěvníků,
stovky a výše)
6. otevřenost akce (akce pro
uzavřenou skupinu nebo
akce s podílem veřejnosti),
7. sídlo v Mar. Lázních (žadatel má sídlo v Mar. Lázních
a trvale zde působí – 5 bodů,
nemá – 0 bodů),
8. další přesah (akce má dopad i na jiné aktivity, zapojení více subjektů)
9. úroveň samo inancování,
vložení vlastních prostředků, vstupné
10. zapojení, živá kultura.
Žádosti do 1. kola poskytování dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně v roce 2022 lze podávat
pouze v termínu od 1. 11.
2021 do 19. 11. 2021!
FORMULÁŘE A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA ÚŘEDNÍ DESCE
MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
h t t p s : / / w w w. m u m l . c z /
MESTSKY-URAD/UREDNI-DESKA/
Odbor RLCR
Jaroslava Nováková
Tel.: 354 922 153
jaroslava.novakova@muml.cz
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hradnické techniky se žádostí
o pomoc s pořízením dostatečně výkonné zahradní sekačky na údržbu rozlehlé Vítečkovské zahrady. S koncem
letní sezóny můžeme s vděčností konstatovat, že se naše
žádost neminula účinkem.
Naší prosbě vyhověla irma
STROM PRAHA, a. s., která
je výhradním distributorem
zemědělské, zahradní, komunální a golfové techniky John
Deere pro ČR. Díky pochopení
a štědrosti jejího vedení nám
irma STROM s velmi výraznou slevou poskytla výkonnou
sekačku, která od letošního
léta udržuje střediskovou zahradu v téměř golfovém greenu. To, že se nám daří zahradu
pravidelně a pečlivě sekat,
vede k bezpečnějšímu pohybu
zejména tělesně hendikepovaných klientů a vozíčkářů,
většímu využití celé zahrady,
zlepšení vzhledu a na podzim
i k jednoduššímu sběru jablek, švestek, hrušek a dalšího
ovoce – zkrátka k výrazně
vyššímu a bezpečnějšímu využívání zahrady i hendikepovanými klienty a vozíčkáři.
Za tuto pomoc pracovníci střediska, klienti i jejich
rodiče děkují vedení firmy
STROM Praha.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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60 LET TJ LOKO ML

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Mariánské Lázně byla založena 15. 11. 1961.
Prvním sportovním oddílem byl
lední hokej. Hokejové družstvo
hrálo na kluzišti v Nákladní ulici.
Brzy nato přibyly další oddíly:
kopaná, košíková, jezdectví, stolní tenis a házená.
V roce 1963 se po závodech
na ploché dráze rozpadl výbor
Automotoklubu a město začalo jednat o zrušení a zastavění
areálu ploché dráhy. Pánové Cinkais, Kubeš, Hrabě, Krýsl, Milfait,
Dr. Majer, Rada, Laštovka a Jasanský městu navrhli, že TJ Lokomotiva areál převezme a vybuduje
si zde svá sportoviště. Po dalších
jednáních byl areál dlouhé ploché
dráhy převeden do vlastnictví
naší TJ na 99 let.
Jednalo se původně o klusáckou
dráhu, založenou v roce 1922. Je
písková, na rovinkách 15, v zatáčkách 20 m široká, 1000 m dlouhá,
s mírně klopenými zatáčkami. Její

parametry jsou pro klusácké dostihy dodnes vynikající. Byla vybudována dřevěná tribuna, která
je v dobrém stavu dodnes. Klusáci však dráhu opustili již dávno.
Začaly zde kroužit plochodrážní
motorky a návštěvnost bývala velmi dobrá. Vlastní dráha je
navážka a uprostřed byl dolík
dosahující k původnímu terénu.
Nacházel se tam i rybníček s potůčkem. V dolíku si TJ vybudovala
hřiště na házenou a volejbalové
kurty. Pod tribunou vznikly šatny TJ a restaurace. AMK pomalu
vstával z mrtvých. Uzavřel s TJ
Lokomotiva smlouvu, podle níž
nám byla odváděna 3 % ze vstupného, a opět v areálu pořádal plochodrážní závody. V roce 1980
AMK zasypal dolík s kurty
a z plochy byly odstraněny veškeré ploty a překážky. Branky
na fotbalových hřištích byly
upraveny na sklápění. Uprostřed oválu musí být prázdná,
rovná plocha. Město nám později pomohlo nahradit zrušená
hřiště v jiném místě stadionu –
podél Plzeňské ulice.
Občané ze sousedního Německa
využívali závody na ploché dráze k setkávání rodin roztržených
rozdělením Německa.
V devadesátých letech zájem o závody na dlouhé ploché dráze upa-

dal. Diváků namísto původních
desetitisíců přicházely jen stovky. AMK vstupné ani nevybíral
a za pronájem dráhy nic neplatil.
V roce 1996 proběhlo na žádost
TJ jednání mezi republikovým
vedením AMK, ČSTV, starostou
města Mariánské Lázně a místními zástupci obou organizací. Byla
sepsána smlouva o nájmu s pravidelnou roční valorizací plateb.
V roce 2004 proběhla řada jednání na Ministerstvu vnitra a na jejich základě se celý areál dlouhé
ploché dráhy včetně sportovišť
a budov stal nezpochybnitelným
majetkem TJ Lokomotiva Mariánské Lázně. V té době jsme měli
kolem 500 členů.
V současné době sportuje v TJ
Lokomotiva Mariánské Lázně
přibližně 250 členů, z toho je téměř polovina mládež do 23 let.
Sdružují se v 11 oddílech: karate,
fotbal, lyžování, nohejbal, softbal,
stolní tenis, šachy, orientační běh,

vodáci, ZRTV, lorbal.
Probíhala zde řada sportovních,
společenských a jiných akcí jako
spartakiády, srazy motorkářů,
záchranářské, propagační akce
Mezi nebem a zemí, vystoupení
kaskadérů, koncerty kapel a zpěváků, atd.
Pořádáme take řadu let běh
na 1 km pro veřejnost.
Areál tělovýchovné jednoty Lokomotiva Mariánské Lázně je v současné době otevřen veřejnosti.
Lze si zde zaběhat, v zimě i na běžkách, zacvičit na venkovní posilovně nebo se přihlásit do kteréhokoli oddílu. Je zde areál pevných
kontrol pro orientační běh.
Plánujeme vybudování asfaltové
dráhy pro trénink na kolečkových
lyžích a bruslích. Může být v našem areálu nebo kdekoli jinde.

Na začátku října letošního roku
skončila 2. série, která obsahovala 15 zábavných, soutěžních
večerů a navštívilo ji celkem
17 různých týmů v počtu 2–6
hráčů. Týmy sbíraly v rámci
jednotlivých kol body, které
určily celkové pořadí na konci
série. V pátek 8. října proběhlo inální vyhlášení nejlepších
týmů v Roxy music & bowling
baru Mariánské Lázně. Díky
všem sponzorům, a především
městu Mariánské Lázně, bylo
pro soutěžící připraveno velké
množství cen a každý hráč byl
obdarován. Vítězný tým, který
se zúčastnil všech patnácti kol
a nasbíral největší počet bodů,
vidíte na fotogra ii.
Pro Mariánské Lázně se jedná
o nový druh zábavy, který zde
doposud nebyl. Možná i díky
tomu je „Kvíz u pivka“ mezi sou-

těžícími velmi oblíbený, a tak
ihned 19. října startujeme další
sérii. Naše večery, kde panuje
přátelská atmosféra, navštěvuje pravidelně okolo 50 hráčů.
I tak se nám občas uvolní místo
pro nový tým. Pokud si budete
chtít náš kvíz zkusit, neváhejte,
sestavte partu hravých přátel
v počtu 2–6 osob a napište nám
na facebookových stránkách
Kvíz u pivka. Opravdu se není
čeho bát, odpovědi se nezveřejňují, vidíme je pouze my pořadatelé, a proto se nikdo nemusí
stydět za svou odpověď.
Na závěr bychom rádi poděkovali nejen všem sponzorům, ale
také soutěžícím, kteří naše kvízy pravidelně navštěvují. Jsme
moc rádi, že Vás můžeme bavit!

Za výbor organizace
Marie Kozlová

KVÍZOVÉ VEČERY V NAŠEM MĚSTĚ
Rádi bychom Vám představili „Kvíz u pivka“, vědomostní
soutěž, kterou pořádáme v Mariánských Lázních každé úterý
v Café Cinema, již od března
roku 2020 (samozřejmě mimo
období vládních opatření). Naše
kvízy jsou originální především
proto, že si témata, otázky i celou koncepci soutěžních večerů

vymýšlíme sami – tři přátelé,
kteří si říkají Hravé trio (Radka Korcová, Jan Zvoneček a Jan
Galas). Každý kvízový večer obsahuje 5 tematických listů s 10
otázkami z daného oboru. Jedná
se jak o témata vědomostní, tak
i z běžného života. Snažíme se
o to, aby večery byly různorodé
a každý tým si našel to své.
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Za Hravé trio
Ing. Radka Korcová
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Rehabilitace Koppová s.r.o
STÁLE PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
Ordinační hodiny:
Po - Čt
8:00 - 18:00
Pá
8:00 - 14:00

R-KVARY | vary.rozhlas.cz

100. 8 FM

Tel. 357 070 967, 603 154 659
Adresa: Tepelská 867/3a, 353 01 Mar. Lázně

KIS Mariánské Lázně s.r.o.

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Mariánské Lázně 100.8 FM | R-KVARY
7

humoriada.cz
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DĚKOVNÝ SLOUP PANNY MARIE
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH –
VYHLÁŠENÍ SBÍRKY

KAŠNA S ANDÍLKEM
Kašně naši předchůdci říkali
Engelbrunnen. Při promítání
starších pohlednic se diváci
táží, co byla kašna u Křížového
pramene? Český název kašny
jsem nenašel. Konečně pramen
tekl v době s převahou německy
mluvících obyvatel i hostů. Kašna je známa z obrazových materiálů, konkrétně z pohlednic. Písemné údaje jsem také nenašel.
V kašně tekl běžný, neminerální

pramen. Kašna byla postavena
nejspíš někdy koncem předminulého století. To lze z pohlednic vysledovat. V meziválečné
době kašna zanikla. Proč? Zajímavá otázka. Nejprve mizí
z kašny voda, poté je andílek
nahrazen květináčem. Nakonec
mizí i kašna. Pramen mohl snížit
výron, kontaminoval se, potrubí
se zaneslo … nevíme.
Václav Kohout

S potěšením oznamujeme všem
občanům, lokálním patriotům
a příznivcům Mariánských Lázní, že Spolek Mariánský, z. s., splnil veškeré podmínky a získal
osvědčení k uspořádní veřejné
sbírky na postavení Mariánského sloupu na Goethově náměstí.
Jak jsme Vás v předchozím čísle zpravodaje informovali, dne
14. srpna 2021 za početné účasti Vás občanů a hostů proběhlo
slavnostní položení základního
kamene Mariánského sloupu,
který požehnali představitelé ekumenického společenství
v čele s Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským.
Děkujeme za silnou morální
podporu, jíž se dílu k poctě patronky našeho města dostává.
Prostředky z veřejné sbírky
umožní realizaci uměleckého
díla, které bude vznikat po dobu
2–4 let. Základem děkovného
sloupu jsou kamenické práce.
Spolek Mariánský si však uložil nelehký cíl, jedinečný přístup k plastice Panny Marie
na vrcholu, soše ze skla. Zda se
náročný záměr podaří, je v rukách českých sklářů i v rukách
Vašich, kteří se budete podílet na úspěchu sbírky. Jsme si

Dobová pohlednice. Nejhezčí zobrazení pramene a kašny. Andílek, oděn v rouchu,
drží nádobku, z níž tryská pramen. Tak se to z obrázku jeví. Andílek je natočen do
ulice. Protože nemáme záznamy, nevíme, co má andílek symbolizovat. Kolem kašny
je živo. V pozadí hotel Egerländer (nyní Monty), vpravo škola (dnes Sever). Vlevo
původní hudební pavilon, za druhé války snesen. Pohlednice mohla být nakreslena
někdy kolem 1910. V té době bylo město v silném rozvoji.
Snímek Václav Kohout

Pozdější úpravy zcela zahladily stopy po kašně. Kašna na zobrazené pohlednici
bývala vlevo. Snímek někdy kol 1980.
Snímek Václav Kohout

Možný vývěr pramene. Vytváří malinkou studánku o průměru tak 40 centimetrů. Ve
svahu mezi ředitelstvím lázní a domem Labe. Vývěr je dost slabý, po pár metrech
vsakuje. Studánka je při pěšině, pár metrů od schodiště do svahu. Podobný (stejný
?) výron byl asi o čtyři desetiletí dříve o něco výše. Vzhledem k okolní zástavbě v éře
kašny mohl být pramen pro kašnu v tomto svahu. To je moje domněnka.
Snímek Václav Kohout
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vědomi odpovědnosti, kterou
přebíráme, cílová částka tři
miliony korun rozhodně není
malá. Náš Mariánský sloup bude
držet několikerá nej: Mariánské
Lázně budou první v zemi, kde
po 200 letech postavíme tradiční děkovný sloup k poctě Panny
Marie, kde Panenka Maria bude
světlem a její skleněná socha
za slunečných dnů nám i hostům
Mariánských Lázní poskytne
dar světelné lázně.
Občané a rodáci našeho města,
přátelé, příbuzní a známí, hosté,
podnikatelé a firmy, dovolujeme
si Vás jako patrioty Mariánských
Lázní vyzvat k finanční podpoře
na postavení děkovného sloupu
Panny Marie. Spolek Mariánský,
z. s., Vám na přání poskytne donátorskou smlouvu nebo Vaše
příspěvky můžete skládat přímo na účet č. 299584150/300,
vedený u ČSOB Mariánské Lázně. Prezentace veřejné sbírky
s modelem Mariánského sloupu
bude umístěna ve výloze parfumerie Julia na Hlavní třídě, kde
můžete obdržet také informační tiskovinu k probíhající sbírce.
Pro dárce připravujeme památeční grafický list. S postupem
prací a umělecké tvorby Vás
budeme seznamovat prostřednictvím Zpravodaje i na setkáních a přednáškách, které spolek připravuje. Další informace
k finanční sbírce u členů spolku
Mariánský, z. s., e-mail: spolek@
mariansky.eu nebo www.mariansky.eu.
Spolek Mariánský, z.s.
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A TAK SI TADY ŽIJEME ….
Sliby se mají plnit, a tak jsem zde,
abych vás seznámila s tím, co se
událo v měsíci září. Počasí nám
přeje a zážitků máme, že si každý
může vybrat, co se mu zalíbí nebo
ho potěší.
Podrobný přehled našich aktivit.
9. září 2021 jsme v Chebu fandili na vystoupení „Babička roku
2021“. Soutěžící již třetím rokem
předvádějí, že v pokročilém věku
lze žít naplno.
12. září proběhla návštěva Národního divadla v Praze na představení Prodané nevěsty.
16. září jsme měli nádherné počasí na zájezdu do Světců u Tachova, do nově renovované jízdárny.
Průvodce p. Voltr nám vyprávěl
o zašlých dobách této nádherné
budovy a vzpomněl zakladatele
z rodu Windischgratzů. V dnešní
uspěchané době je vzácné zachování těchto památek pro další
generace. K zpříjemnění zážitků
nám přišla vhod i cukrárna se
vzornou obsluhou.
21. září jsme absolvovali celodenní zájezd do Panenského
Týnce, shlédli jsme historickou
památku nedostavěného gotického chrámu, pokračovali jsme
do Loun, kde jsme si prohlédli i chrám sv. Mikuláše, jeli do
Budyně nad Ohří, kde jsme si
prošli expozici hradu. Poslední
zastávka byla na krátký odpočinek a kafíčko v Lázních Mšené.
Program byl náročný, ale zážitky krásné.
22. září ve spolupráci se seniory
z Drmoulu jsme se zúčastnili zájezdu na zámek Konopiště a prohlídky Koněpruských jeskyní.

NEMOCNICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
POŘÍDILA NOVÉ EKG HOLTERY

25. září jsme na Prelátu opékali
vuřty. Děkujeme panu Štěpánkovi, který nám zajistil dříví na
oheň. Zavzpomínali jsme na naše
mládí, kdy jsme při ohni prožili
krásné chvíle.
25. až 30. září jako každým rokem již po sedmé jsme navštívili
město Sezimovo Ústí, kde jsme
se v hotelu MAS sešli se seniory
z různých krajů republiky. Program byl nabitý – zájezdy, hry,
tanec, procedury, bazén, a hlavně dobré jídlo, jsou nám jistotou
dobrého vyžití a relaxace. Navazování přátelství mezi seniory
je jednou z hlavních předností
těchto setkání.
A pomalu jsme se přiblížili ke
konci naší přehlídky aktivit.
Den seniorů připadne na 2. října, my jsme ho slavili v hotelu
Cristal v Mariánských Lázních
za přítomnosti vzácných hostů.
Po vystoupení předsedy naší
organizace p. Lokajíčka zazněla
hudba, která uvedla na pódium
mažoretky ze školy Jih pod vedením učitelek paní Kubínové,
Koreysové a Hejlkové. Nádherná
podívaná na umění těchto dětí od
velkých, malých až po nejmenší,
nás pohladila na duši.
Tím končím, jen vám chci připomenout, že mládí nezná věkovou
hranici, a proto si to v každém
věku užíváme naplno.
Přeji vám, dříve narozeným,
aby každý s vás, kdo si to přečte, přemýšlel, že mezi námi
vám bude lépe.

Vážení pacienti,
naše Interní ambulance se
může pochlubit novými moderními diagnostickými přístroji – samolepícími LiveECG Holtery .
Holter EKG má velký význam
v diagnostice přechodných
poruch rytmu. Nové přístroje budou pomáhat našim lékařům při vyšetření, které
se hodí zejména k posouzení
přítomnosti a typu arytmie
u pacientů s nepravidelným tepem, pocitem bušení
srdce, proběhlou poruchou
vědomí. Pomůže nám také
v diagnostice příčin dušnosti a bolestí na hrudi, kdy při
standardních vyšetřeních,
včetně klasického EKG, nic
nezjistíme. Tato metoda dovoluje také v omezené míře
zhodnotit aktivitu takzvaného autonomního nervstva
nebo vyslovit podezření
na přítomnost ischemické
choroby srdeční. 24hodinový EKG záznam získaný při
Holter monitoringu má daleko vyšší šanci na záchyt poruch rytmu než klasické EKG
zaznamenávající jen několik
vteřin srdeční činnosti.
Díky použití jedné propojovací elektrody ve spojení
s nejmodernější hardwarovou

Za výbor ZO seniorů M. L.
Kozlová Marie

DOPIS OBČANŮM M. LÁZNÍ
Vážení občané Mariánských Lázní,
velmi rádi po mnoho let jezdíme
i na krátký pobyt do Vašeho města
za minerálními prameny, čistým
vzduchem, rozsáhlými parky a lesy,
výstavními domy, poklidem a atmosférou tím vším vytvářenou. Při
vycházkách je nám líto chátrajících
budov a nevyužitých zákoutí. Chápeme však, že město jen stěží donutí vlastníky k rekonstrukci nakoupených nemovitostí. Neumíme si
však vysvětlit, proč město za desetiletí nevyřešilo problém uzavřeného skvostu a dominanty města
– Vily Lil. Je tak krásná a významná
a rozhodně by měla sloužit veřejnosti. Vždyť je památkově chráněná a získat dotaci na její opravu, by

neměl být problém. Navíc jsou i jiné
možnosti, jak opatřit inanční prostředky. S radostí přispějeme na Lil
ve veřejné sbírce nebo se zúčastníme bene ice s výtěžkem určeným
pro tuto krásku. Byl to přece i záměr jejího původního vlastníka,
aby nesloužila jen pár vybraným.
Proto ji odkázal do vlastnictví města. A proto se také na Vás obracíme.
Apelujte na své zástupce na radnici, opravte Lil a využijte ji pro sebe,
své děti, vnoučata a pro nás lázeňské hosty. Je přece zřejmé její využití k reprezentačním, vzdělávacím
a kulturním účelům.
Srdečně Vás zdraví
Alena Jirovcová,
Ivo Dvořák, Jičín
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a softwarovou technologií
umožňuje LiveECG trvalé zaznamenávání dlouhodobých
EKG po dobu delší než 24 hodin s velmi vysokou kvalitou
signálu a současně maximálním komfortem pro pacienta.
Díky eliminaci dříve používaných kabelů a díky integrované inteligenci LiveECG nevyžaduje téměř žádné provozní
kroky, a umožňuje tak záznam
EKG (zejména také v ambulantních aplikacích u starších lidí), aniž by to ovlivnilo
pacienty v jejich obvyklém
životním prostředí a kvalitě
života. Poprvé to umožňuje
praktické, efektivní a bezpečné dlouhodobé záznamy EKG
„nepřetržitě“. LiveECG je pod
oblečením téměř neviditelné,
pacienta neomezuje, a navíc
případný sport nezhoršuje
kvalitu signálu.
Získaná data budou zhodnocena naším lékařem, který
dále rozhodne o případné terapii.
Na EKG Holter vyšetření se
s doporučením Vašeho ošetřujícího lékaře můžete objednávat PO–PÁ 7:00–14:30
na tel. čísle 354 474 257.
Veronika Kropfreiterová
ředitelka
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VILA LIL – MINULOST A BUDOUCNOST
V příkrém svahu nad meandrem Úšovického potoka se
vypíná malebná pohádková
vila, která je dokladem historie
Mariánských Lázní, bohatství
i mecenášství zdejších obyvatel. Rezidenční objekt s přilehlým hospodářským dvorem
začal stavět v r. 1899 Maxmilián Franz Halbmayr, v r. 1901
byl dokončen jako Fürstenhaus
Luginsland (Knížecí vila – vyhlídka do krajiny). Na projektu pracoval místní architekt
a stavitel Alexander Zickler.
Objekt nepravidelného půdorysu s romantickým výrazem
odkazujícím na regionální lidovou a hradní architekturu
předznamenal stavební charakter nově se rozvíjející čtvrti Bellevue (dnešní Anglická
a Zeyerova ulice), kde začal
stavět podobné vilové objekty
architekt Josef Forberich. Další
vily vyrostly v dnešní Karlovarské ulici (Vila St. Hubertus
a Waldidylle) nebo na dnešní Hlavní třídě (vila Turba
z r. 1904 – městská knihovna).
Maxmilián Halbmayr vilu vybavil a vyzdobil v souladu
se svými podnikatelskými
aktivitami a zájmy. Miloval
hudbu, a tak východní stěnu
nad schodištěm osvětluje vitráž s patronkou hudebníků –
Sv. Cecilií, další vitrážová okénka v jižní fasádě zobrazují boj
sv. Jiří s drakem a obrácení
sv. Huberta. Jemné šambrány
kolem oken jsou vyzdobeny
motivy varhanních píšťal, ozubených kol a žentourů (Halbmayrům patřily železárny
v Josefově Huti a parní mlýn
s pekárnou v Plzni, bývalý Hýrův mlýn). Vila měla přepychově vybavený interiér, zejména
ve společenských a vstupních
prostorách. Do výklenku v západním průčelí bylo umístěno
sezení s výhledem, stejně tak
vyhlíží do údolí na město a jeho
parky socha mušketýra. Objekt
se brzy po svém dokončení stal
často zobrazovaným tématem
pohlednic, černobílých, koloro-

vaných či různě upravovaných.
Dnes nám ukazují nejen původní stav objektu, ale umožní nám
ponořit se do atmosféry počátku 20. století – „Belle époque“.
Na okolí vily pracoval švédský
zahradní architekt Carl Gustav
Swennson (1861–1910), který se prosadil jako zahradní
a krajinářský architekt po celé
rakousko-uherské monarchii.
Dnes již v terénu zanikají původní zahradní úpravy – vzácné dřeviny a pěšina sestupující
k potoku, která propojovala
vilu s přilehlým parkem. Směrem z Anglické ulice byl pozemek ohraničen oplocením
se vstupní bránou (zbytky se
ve svahu ještě nacházejí), dům
hlídá na vysoké opěrné zdi mýtický gryf se štítem. Architekt
Swennson pracoval pro město Mariánské Lázně v letech
1901–1904 na parkových úpravách, jeho další místní realizací
byla zahrada hotelu Krakonoš.
V únoru 1903 ve Vídni nečekaně
umírá Maxmiliánův starší bratr Josef, a tak patrně pod tímto
vlivem bezdětný Max sepisuje
závěť, v níž odkazuje vilu městu Mariánské Lázně. V červenci
1903 Max ve vile LIL umírá a je
pochován v secesní rodinné
hrobce Klingerů a Halbmayrů
v jihovýchodním nároží hřbitova. Vilu věnoval městu na ubytování vzácných hostů s roční
rentou 60 000 rakouských korun na její údržbu. Již 16. srpna
1904 se ve vile ubytovává císař
František Josef I. jako první
prominentní host u příležitosti setkání s anglickým králem
Edwardem VII. Další důležitá
návštěva se odehrála ve vile
v květnu 1947, kdy zde několik
dní pobýval prezident Dr. Eduard Beneš s chotí. Památkově
chráněna je vila od r. 1958 pod
rejstř. č. ÚSKP 27617/4-4247.
Město Mariánské Lázně je tedy
od r. 1903 jediným vlastníkem
vily, v nájmu se vystřídalo několik nájemců. Město se pokoušelo v r. 2012 vilu prodat,
později byla opět pronajata.
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V současné době se pokus
o prodej opakuje. Rozhodnuto
o tom bylo na zastupitelstvu
14. 9. 2021, nedlouho po zápisu našeho města do UNESCA
a v probíhajícím týdnu EHD
(Dny evropského kulturního
dědictví – „Památky pro všechny“). Dům i jeho okolí poslední
léta trpí rezignací na základní
údržbu a úklid (opraveny byly
jen 2 fasády, střecha a částečně bylo provedeno odizolování suterénu). Projít spojku
mezi Anglickou ulicí a Hlavní
třídou vyžaduje zejména pro
návštěvníka lázní dávku sebezapření a po setmění i odvahy. Pokud směrem z Anglické
ulice sestoupí na chodník přes
varovnou cedulku „soukromý
pozemek“, čeká ho zanedbaný
prostor s nálety, kopřivami,
rozbitou balustrádou, veřejnou skládkou a WC, s rozbitými
lampami, graf iti, balkonem
bez podpory v severní fasádě
a nefunkční reklamou hlásající,
že jde o „Knížecí vilu“. Záměr
prodeje je již zveřejněn, ale lze
objekt prodat za dobrou cenu
v tomto stavu, umožnit kupujícímu prohlídku, udělat reklamní fotodokumentaci?
Nechci končit negativy, chápu,
že ponechání v majetku města
bude další mandatorní výdaj,
ale nemůžeme se skutečně zamyslet nad budoucností objektu a jeho okolí? Je to skutečný
dar, dědictví a rekonstrukce
vily v rozsahu jejího původního
reprezentativního využití bez
masivních stavebních zásahů
jí způsobí nejmenší škodu. Můžeme někde najít zdroje z do-

tačních projektů (památková
ochrana, cestovní ruch, příhraniční spolupráce), vilu obnovit
na výstavní prostor (slavní
návštěvníci, partnerská města, výstava ikonografe města
– historické pohlednice, plány),
zpřístupnit vyhlídkovou věž,
pronajmout kavárnu či restauraci s předzahrádkou na terase, je zde i možnost využít vilu
na svatební obřady a občasné
ubytování. Pozemky kolem
LILu tvoří také významné pěší
propojení – veřejný prostor
mezi Anglickou a Hlavní ulicí.
Přála bych si, aby se město Mariánské Lázně chovalo jako sebevědomý vlastník, který si je
hodnoty svého svěřeného majetku vědom a který si ho váží.
Pokud zatím váhá, co s ním, ať
jej zatím udržuje a zachovává,
co je možné. Můžeme alespoň
uklidit, vyčistit, osázet, otevřít,
zasklít okna, vyvětrat, obnovit temperování objektu s cílem zastavit růst dřevomorky,
zajistit a ochránit interiérové
vybavení, opravit dřevěné konstrukce, zajistit pravidelnou
údržbu. Možná by se v našem
lázeňském městě, které se pyšní svými parky, dala rehabilitovat i Swennsonova zahrada
(v Žilině už mají v rekonstruovaném parku Swennsonův
památník). Mrzí mě, že pokud
s někým o prodeji hovořím, řekne mi, že je to dobře. Asi proto,
že budoucnost objektu zajistí
podle této úvahy lépe kdokoli
jiný než současný majitel, město Mariánské Lázně.
Ing. arch. Ludmila Míková
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TŘI ROKY V SENÁTU
Ano, už je to
tři roky, slib
jsem
složil
14. listopadu
2018.
Jsem
v
polovině
svého mandátu a myslím,
že je čas k bilancování a skládání účtů. Abyste věděli, co
„v tom Senátu“ vlastně celou tu
dobu dělám. Celkově mohu říct,
že to byly velmi zajímavé a leckdy i složité tři roky.
Na úvod by bylo dobré připomenout, že náš Karlovarský kraj
nemá v parlamentu celkově příliš velké zastoupení. Máme pět
poslanců a tři senátory a obě
komory mají dohromady dvě
stě osmdesát jedna členů. To
opravdu není mnoho a podle
toho také někdy vypadal, zejména v poslanecké sněmovně,
zájem a vůle se našimi regionálními tématy zaobírat a prosazovat je. To není stěžování si, to je
konstatování faktu.
Za naše specifická regionální témata považuji například
transformaci kraje od fosilního průmyslu – šachta bude
končit, a to s sebou nese už
dnes významné změny. Potom
problematiku sociálně vyloučených lokalit, nízký výkon
ekonomiky našeho kraje, problematiku exekucí, které jsou
v našem kraji koncentrovány
více než jinde, také problematiku nízkého zacílení evropských dotací do našeho kraje
oproti jiným a další negativní
jevy takzvaně strukturálně
postižených regionů. Když je
malá síla na prosazení našich
témat, může pomoci spojení
s jinými. A proto jsem přišel
loni na podzim s nápadem
na ustavení senátního Podvýboru pro regiony v transformaci, který se skládá ze
senátorů z regionů s obdobnými problémy, z Ústeckého
a Moravskoslezského, a byl
zvolen jeho předsedou. Snažíme se společně tlačit na ministerstva a ministry, jednat
o nefunkční vládní politice
přibližování regionů a podpoře v mnoha oblastech, navrhovat změny zákonů a podobně.
Zkrátka tlačit tato naše téma-

ORIENTAČNÍ BĚŽCI ZÁVODILI
U JÁCHYMOVA

ta výš a být slyšet. Naráželi
jsme zejména u dosluhující
vlády na nezájem a pevně věřím, že nyní vhledem k tomu,
jak dopadly sněmovní volby,
by se mohla situace změnit.
Zatím má Podvýbor za sebou
za necelý rok činnosti 10 schůzí a jedno výjezdní zasedání
v Ústeckém kraji, v listopadu
jedeme k nám do Karlovarského kraje a do Saska.
A dál už jenom stručný výčet
další činnosti. Mojí hlavní prací
jako senátora je práce na zákonech. Absolvoval jsem za ty tři
roky celkem 45 schůzí pléna
Senátu, 54 schůzí výborů, byl
jsem autorem nebo spolupředkladatelem několika pozměňovacích návrhů a jednoho senátního návrhu zákona, vzešlého
z našeho Podvýboru – návrh
je v běhu, a pokud vše dobře
dopadne, mohl by do kraje přinést přibližně 45 milionů ročně navíc. Dál jsem absolvoval
bezpočet návštěv starostů, irem, úřadů, škol, ministerstev.
Pořádám pravidelná setkání
starostů svého obvodu, setkání
s občany, na která zvu zajímavé osobnosti, jako je například
generál Pavel, i když do těchto
aktivit zasáhla coronavirová
krize. Během ní jsem se snažil
pomáhat, jak jsem mohl, mimo
jiné jsem založil FB skupinu
pro pendlery, kteří se potýkali zejména se složitou situací
na hranicích a s nedostatkem
informací, tato skupina má
více než 17 tisíc členů. Taky
jsme spolu s kamarády za STAN
Sokolov založili FB skupinu
na podporu sokolovských hospod, kterou využívalo zejména
v době covidu kolem tisíce členů. A více se mi sem už nevejde.
O své práci se snažím pravidelně informovat, jak těmito
pravidelnými sloupky ve zpravodajích, tak také na svých
Facebookových stránkách. Pokud by vás něco dalšího zajímalo, měli jste náměty nebo byste
se chtěli nějak zapojit do práce
pro náš region, neváhejte mne
kontaktovat. Budu moc rád.

Rekultivovaná louka po bývalé skládce pod Popovskou
horou západně od Jáchymova byla centrem dvojzávodu
žebříčku západočeské oblasti v orientačním běhu, kam
se první říjnový víkend sjelo
250 běžců všeho věku, včetně
třicetičlenné výpravy z Mariánskolázeňského orientačního klubu MLOK.
Náročné a zajímavé tratě
postavil pro oba dny člen
širšího kádru dorostenecké
reprezentace a také loňský
a letošní mistr republiky
na klasické trati Jiří Donda.
Sobotní krátká trať s větším
počtem kontrol a krátkými postupy kolem Popovské
hory, které kdysi někdo posypal stovkami tun kamení, dala
každému pořádně zabrat.

Mariánskolázeňským se podařilo vybojovat osm umístění na stupních vítězů. První
místa obsadili Leona Fišáková (kat. D10), Martin Kváč
(H10) a Tomas Placek (H12),
druzí byli Jan Pivec (H16),
Jana Sklenářová (D55) a Jan
Sklenář (H75) a třetí doběhli
Nikolas Placek (H10) a Mikuláš Prinz (H12).
O několik řádů náročnější
byla klasická trať s dlouhými
postupy a daleko větším převýšením, kterému se nedalo
vyhnout.
Na první místa si polepšili
Jan a Jana Sklenářovi, stříbro
vyběhli David Skalský (H10)
a Marek Beneš (H45) a bronz
brali Samuel Janoch (H16)
a Libor Černý (H45).
Josef Milota

ORIENTAČNÍ BĚŽCI ZÁVODILI
NAD ŘEKOU STŘELOU
Oddíl Kometa Kralovice byl
pořadatelem dalšího dvojkola žebříčku západočeské
oblasti v orientačním běhu,
které se za účasti 240 závodníků odehrálo u Nového
Dvoru.
Do lesů nad řekou Střelou
se vydaly také čtyři desítky
běžců z Mariánskolázeňského orientačního klubu
MLOK. S úspěchy to ale tentokrát bylo trochu slabší.
Sobotní závod na krátké
trati nebyl orientačně až tolik obtížný, stačilo udržet
chladnou hlavu, což nebylo
v deštivém počasí až tolik
obtížné, a plynule běžet.
Tři prvenství zaznamenali
Leona Fišáková (kat. D10),
Marie Benešová (D10F) a Jan
Fišák (H75), druzí doběhli Kiara Zabolotná (D10F),

Miroslav Balatka
senátor
www.miroslavbalatka.cz
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Nikolas Placek (H10) a Jan
Sklenář (H75) a třetí příčku
obsadila Daniela Peláková
(D10F).
V neděli na klasické trati a za
příjemnějšího počasí čekaly
účastníky na delších tratích
značně strmé, a tím pádem
těžko schůdné kamenité
svahy. Těm se dalo někdy vyhnout, ale za cenu dlouhých
oběhů, které znamenaly
stovky metrů navíc.
První místa vybojovali Anna
Nykodymová (D10), Jan Pivec (H16), Kiara Zabolotná
a Jan Fišák, diplomy za stříbrné příčky si odnesli Tomas
Placek (H12), Samuel Janoch
(H16), Nikolas Placek a Jan
Sklenář a třetí skončili Martin Kváč (H10), Marek Beneš
(H45) a Daniela Peláková.
Josef Milota
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DIVADLO MILOVAL Z CELÉ SVÉ
DUŠE
V neděli 26. září 2021 odpoledne nás na vždy opustil – pan
Otakar Zíma. Patřil ke „zlaté
generaci“ Divadla lidové tvorby.
Měl štěstí na divadelní partnery, kterými mu byli Jiřina Kovaříková, Dáša Sloupová, Jarmila
Slezáková, Ladislav Vít, Jan
Hahn, Luboš Kovařík a mnoho
dalších. Divadlo miloval z celé
své duše. Profese pedagoga mu
byla nápomocná při práci v souboru, kde hrál, režíroval i spoluvytvářel dramaturgii.
Ve
svých
vzpomínkách
a ohlédnutí k 70. výročí souboru Divadla lidové tvorby
(DLT) v roce 2015 řekl: „Ale
přesto, kdybych se po všech
těch letech v dnešní komercí
zatížené době měl jako mladý
rozhodnout, možná bych vážil
profesní práci pedagoga, ale
s účastí v amatérském divadle
bych neváhal ani na okamžik.“
Pan Otakar Zíma přišel do souboru v roce 1963 po desetileté zkušenosti v souborech
ve Třech Sekerách, Broumově,
Tachově, Staré Vodě. Mariánským Lázním zůstal věrný,
na svého koníčka nebyl sám,
často míval v divadle vedle sebe
a po svém boku někoho z rodiny – manželku, bratra, dceru,
syna, zetě, vnučky, ale i mnoho
přátel a kamarádů. Na svých
divadelních štacích vytvořil 70
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rolí. Například Petra v Čapkově Matce, Westerbyho ve hře
Paní Piperová zasahuje, Lucia
v Hrátkách s čertem, kde mimo
jiné hostoval i Josef Bek, parádní dvojroli Chamboisy – Buton
v Broukovi v hlavě, která se
dočkala 48 repríz. A poslední
velkou roli – doktora Emmeta
ve hře Podivná paní Savageová v roce 2008. Pro příležitost
Zahájení lázeňské sezóny 2013
ještě napsal „Feérii o Mariánských Lázních“, kterou také
režíroval a zahrál si v ní historickou postavu Ludolfa Staaba.
Celkem 70 rolí znamená kolem
500 odehraných představení.
V DLT se režijně podílel na patnácti představeních. Jeho posledním režijním počinem byla
185. premiéra souboru, hra
francouzského autora Bruna
Druarta „Parfém v podezření“, která měla svou derniéru
14. června 2018.
186. premiéru – hru „Odjezd
nejistý“, která je na repertoáru
i v současné době, již sledoval jen
ze zákulisí a byl nám vždy aktivním a dobrým rádcem. A tu další
už bude sledovat z toho divadelního nebe.
Všichni „délťáci“ budeme s láskou a úctou vzpomínat. A slibujeme, že tu pomyslnou „divadelní
káru“ potáhneme dál.
Alena Hálová
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LISTOPAD V KNIHOVNĚ

Podzim je v plném proudu
a my se snažíme, abyste měli
vždy alespoň jeden další důvod, proč přijít do knihovny.
Nejenom tedy pro zásobu literatury na stále delší sychravé večery, ale také na akce,
které se u nás konají. A že
v listopadu je se na co těšit!
LiStOVáNí.cz: Bitevní pole
(Jérôme Colin):
10. listopad – středa – 17:00
hodin – studovna – vstupné
80,- Kč v předprodeji, 100,- Kč
na místě
Projekt LiStOVáNí předsta-

vuje zajímavé knihy formou
scénického čtení. Jde vždy
přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém
je přenášen děj knihy, jazyk
autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo. Hrát
budou Lukáš Hejlík a Pavla
Dostálová.
Je mu čtyřicet a jeho syn je
v pubertě. A on se z toho
může zbláznit. Stalo se to
prostě jednoho dne, kdy jeho
dítě začalo práskat dveřmi,
nosit špatné známky a odpovídat nanejvýš slovem:
nepruď. Věda tvrdí, že jsou
v tom děti nevinně, ale stejně
– nic horšího než puberťáka
digitálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat, že pro stejného
puberťáka není nic horšího
než rodič. To bitevní pole je

puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství.
Dětská čítárnička: Nejkrásnější místo na světě:
16. listopad – úterý – 16:00
hodin – oddělení pro děti –
vstup zdarma
Strávíme společně s dětskými čtenáři příjemnou hodinku plnou čtení, vyrábění
a malování. Budeme předčítat z knihy Nejkrásnější místo na světě od Petra Horáčka
a na pomoc si tentokrát vezmeme chytrý tablet a aplikaci Readmio, která umí čtení
dodat ještě více kouzla.
Cestovatelská
přednáška Ing. Petra Bořila: Perla
na Dunaji – Budapešť:
24. listopad – středa – 17:00 hodin – studovna – vstup 40,- Kč

Cestovatelská
přednáška
plná poutavého vyprávění
a fotogra ií, tentokrát s příchutí maďarského koření –
Budapešť.
Antikvariát:
Do poloviny listopadu u nás
můžete nakoupit knížky
v našem antikvariátu (5Kč/
ks). V suterénu budovy u studovny.
Soutěž pro dětské čtenáře:
Lovci perel:
Připomínáme dětským čtenářům, že v oddělení pro
děti byla opět zahájena soutěž Lovci perel. Odměnu
získává každý, kdo se zapojí.
Pravidla soutěže a podrobné informace se děti dozví
od knihovnic.
Bc. Klára Jakubková

HATEFREE STAGE: STAND-UP COMEDY NIGHT
Na úterý 9.11. od 19.00 je
v klubu Na Rampě připraven
stand-up comedy večírek
v podání předních českých
komiků a komiček. Diváci
se mohou těšit na 100% nekorektní a 100% hatefree
program protkaný hudební
produkcí a moderátorskými
inesami a ostrovtipem Adély Elbel.

míst, která se prohlásí za prostor bezpečný pro všechny
bez ohledu na etnicitu, náboženství nebo sexuální orien-

taci. HateFree Culture funguje
od roku 2014. Spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj
a je hrazen z Norských fondů

Vstup je zdarma!
Večer pořádá HateFree Culture ve spolupráci s místním
spolkem Švihák a klubem
Na Rampě.
HateFree Culture je projekt
zaměřený na boj proti rasismu a násilí z nenávisti. Stojí
na silné mediální kampani,
dále sdružuje rozsáhlou síť
HateFree Zón – nejrůznějších
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v rámci projektu Místo pro
všechny – budování prostoru
pro vzájemné soužití.
Švihák, z. s.
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DEN ARCHITEKTURY
OSLAVILY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
PROHLÍDKOU

V sobotu 2. 10. slavily Mariánské Lázně spolu s dalšími
českými městy Den architektury, a to speciální připravenou komentovanou prohlídkou. Letos měli milovníci
architektury možnost projít se s průvodkyní, paní
Ing. arch. Lídou Míkovou,
po stopách secese v Mariánských Lázních.
„Letos jsem při příležitosti
Dne architektury chtěla připomenout opomíjené domy
v secesním slohu, které nestojí přímo na Hlavní třídě,
ale skrývají se v jiných ulicích. Některé jsou slohově
jednoznačné, jiné mají jenom některé secesní znaky
nebo jsou takovým přechodovým článkem, který se

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 3D

vyvinul z eklektické architektury na přelomu 19. a 20.
století. Mariánské Lázně se
za 200 let proměnily z klasicistního města na město 20.
století a domy se přizpůsobily jak funkcí, tak i výstavností svým návštěvníkům, v tom
jsou si všechna lázeňská
místa podobná,“ vysvětlila
nám svůj koncept prohlídky
paní Míkova.
Více jak dvouhodinovou prohlídku absolvovalo téměř
40 účastníků, kteří si prohlédli architekturu domů
nejen v centru, ale i v méně
rušných ulicích Anglická,
Ruská a Chopinova. Exkurze
„Po stopách secese v Mariánských Lázních“ tak volně navázala na tematické
prohlídky, které Turistické
informační centrum pořádá pravidelně každý čtvrtek
a sobotu.
Díky různorodým tématům,
která zahrnují jak klasickou
prohlídku centra nebo perličky z bohaté historie, mohou účastníci poznat město, které letos získalo zápis
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO v rámci mezinárodní sériové nominace „Slavné
lázně Evropy“.

Výstava historických stereofotogra ií zachycujících Mariánské Lázně v 2. polovině
19. a začátkem 20. století začíná vernisáží v úterý 2. listopadu 2021 v 18:00 hodin.
Zahájení proběhne v kinosále
muzea, kde ředitel a autor výstavy Jaromír Bartoš seznámí
hosty s historií stereofotograie a s tvůrci těchto populárních prostorových snímků.
Stereofotogra ie našeho lázeňského města vznikaly především v ateliérech fotografů
Ernsta P lanze a Františka

Turistické informační
centrum
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Fridricha. Návštěvníci se mohou těšit na zvětšeniny stereo
dvojic snímků nebo na anaglyfy, u kterých vznikne prostorový efekt pomocí speciálních
modročervených brýlí. Prostorové fotogra ie na výstavě
jsou částí sbírky Městského
muzea a galerie Mariánské
Lázně, dále pocházejí ze sbírek historika fotogra ie Pavla
Scheu lera, sběratelů Richarda Švandrlíka a Pierra Kühnella. Výstavu bude možné navštívit do 31. prosince 2021.
MMGML
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POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ na LISTOPAD 2021:
I v listopadu budeme návštěvníkům nabízet speciální exkurze, a to denně od 11:00 do 15:30 hodin.
„Poklady devíti staletí“ – jedinečná komentovaná exkurze do reprezentačních prostor opatského bytu a dalších běžně
nepřístupných interiérů kláštera vám představí dějiny premonstrátského řádu a Kláštera Teplá prostřednictvím zajímavých
artefaktů z klášterních sbírek.
Doba trvání prohlídky: cca 90 minut, jednotné vstupné 160 Kč/os.
„Po stopách rytíře Hroznaty“ – speciální dětská prohlídka
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os.
„Barokní štolový systém“ – speciální exkurze do podzemí kláštera
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, jednotné vstupné 150 Kč/os.
Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, doporučujeme telefonickou rezervaci na tel. 353394463 nebo na e-mailu
info@klastertepla.cz. Vstupenky zakoupíte na recepci Hroznatovy akademie (žlutá budova s průjezdem 50 m vpravo
od klášterního kostela).
Od 9:00 do 15:30 hodin lze navštívit také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete zhlédnout výstavu archeologických
nálezů. Jednotné vstupné 50 Kč/os.
KONCERT:
V sobotu 20. listopadu 2021 ve 20:00 proběhne v Modrém sále kláštera koncert skupiny JAZZ INDUSTRY.
Jedná se o již tradiční jazzový koncert „doktorského bandu“ pod vedením pianisty Jiřího Podlipného. Vstupné 250 Kč.
GRAFICKÁ DÍLNA:
V sobotu 6. listopadu od 14:00 hodin proběhne celodenní grafická dílna vícebarevného linorytu s Kateřinou Sechovcovou
a Zuzanou Maškovou. Jedná se o doprovodný program k právě probíhající výstavě SETKALY SE. Začátek od 10:00,
předpokládaný konec 16:00. Oběd s sebou! Cena lekce 300 Kč/os. Doporučujeme rezervaci.
PERNÍKOVÁ DÍLNA 3D:
V sobotu 27. listopadu od 14:00 hodin vás zveme na perníkovou dílnu 3D s lektorkou Kamilou Kozákovou. Cena pro dospělé
200 Kč, pro děti 150 Kč. Doporučujeme rezervaci, jelikož počet míst je omezen.
KURZ KERAMIKY:
Tradiční keramická dílna s keramičkou Kateřinou Strádalovou probíhá každé úterý od 17:00 do 19:00 hodin. Ve vybavené
dílně si můžete vyzkoušet nejrůznější techniky a svobodně tvořit podle své fantazie. Cena za lekci 150 Kč pro dospělé, 100 Kč
pro děti. Kontakt akademie@klastertepla.cz, tel. 603 743 362.
KURZ PLETENÍ pro mírně pokročilé:
Každou středu od 17:00 do 19:00 hodin probíhá kurz tak zvaného „modulového“ pletení (pletení ze čtverců) se zkušeným
pletařem a kreativcem Františkem Foxem. Cena za jednu lekci 150 Kč.
VÝSTAVA:
V galerii Čeledník můžete po celý listopad zhlédnout výstavu grafiky pod názvem SETKALY SE. Své autorské tisky zde vystavují
Eva Horská, Zuzana Mašková a Kateřina Sechovcová, bývalé spolužačky z pražské VŠUP, které spojuje láska ke grafice
a ilustraci. Otevřeno denně od 10:00 do 15:30, v neděli od 11:00.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK: recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.
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TADY JSME DOMA

… je název jednoho ze dvou
celoročních projektů, ke kterému se hned v prvních dnech
zahájení nového školního
roku přihlásily všechny třídy
1. stupně ZŠ v Úšovicích i oddělení školní družiny. Děti se
budou postupně seznamovat
s naším městem, objevovat
jeho krásy z četných vyhlídek, nahlížet do historie,
navštěvovat a ochutnávat
prameny, sledovat proměny
města a jeho přírodu v jednotlivých ročních obdobích,
prostě poznávat naše město
zblízka a trochu podrobně-

VÍTĚZ SPORTOVNÍHO KLÁNÍ
Vítěz sportovního klání žáků
bude reprezentovat naše
město v celostátním inále.
Ve středu 6. 10. se na hřišti
Základní školy Úšovice uskutečnil sportovně-edukační
projekt pro děti a mládež
pořádaný postupně ve vybraných městech a obcích
České republiky. Pod vedením profesionálního trenéra
a pedagoga Mgr. Jana Váni
se přihlášení soutěžící z řad
žáků střetli v disciplínách
rozvíjejících tenis, fotbal,
lorbal, házenou, frisbee. Žáci
si vyzkoušeli nabízené sportovní aktivity, změřili své
síly se spolužáky a soutěžili
o hodnotné ceny z turnaje
Tenisové akademie Jana Váni
(TAJV.cz). Hlavním cílem projektu bylo ale v letošním roce

především
prohlubování
myšlenky sportu a nabádaní
k pravidelnému aktivnímu
pohybu dětí v jejich volném
čase. Žákům ještě přálo říjnové počasí a po 2 hodinách
sportování, ale i přátelského
povzbuzování, vzešel z klání
vítěz Radek Holeček z 6. A,
který se v prosinci zúčastní
národního inále v Poděbradech, kde bude reprezentovat
nejen svou základní školu, ale
i Mariánské Lázně, které také
projekt podpořily. K získání
prvenství mu gratulujeme
a do inále držíme všichni
palce. Rovněž pak děkujeme
všem soutěžícím za sportovní odhodlání a doufáme, že
jim vydrží i nadále.
Jan Matějovský,
zástupce ředitele ZŠ Úšovice

návštěvníků našeho města,
jestli vědí, že bylo zařazeno
mezi památky UNESCO, co
se jim na Mariánských Lázních líbí, co se jim nelíbí a
co by chtěli změnit. Turisté
byli velmi vstřícní a na naše
otázky ochotně odpovídali,
dokonce jsme využili i naše
spolužáky, aby se dotázali
návštěvníků z jiných zemí.
Výsledky našeho snažení
bychom rádi poslali panu
starostovi. Chceme však ještě pátrat v ulicích a položit
stejné otázky také obyvatelům Mariánských Lázní. Myslíme si, že jsme se v rámci
projektu seznámili jak s his-

torií, tak současností města, které jsme tak mohli lépe
poznat. Dojmy z našeho pozorování jsme zaznamenali v následné slohové práci.
V dalším poznávání Mariánských Lázní budeme pokračovat, vždyť je to místo, kde
žijeme.
Mgr. N. Kůtová,
ZŠ Jih

ji. Jsme společně připraveni
využít výstavních expozic
městského muzea, těšíme se
na návštěvu městské knihovny, divadla i kina. Už nyní můžeme poděkovat Infocentru
Mariánské Lázně, které má
pro zvídavé dětské objevitele krás města připravenou
naučnou trasu s pracovním
listem lázeňské veverky Karolíny a s malým překvapení
na konci. Těšíme se na všechna pozvání na exkurze,
která přicházejí od rodičů
žáků. Naše turistické toulky
po Mariánkách i po okolí se
promítnou zcela jistě do druhého připraveného projektu
– „Škola v pohybu“. Hodiny
tělesné výchovy tak probíhají nejen na sportovištích, ale
využíváme například i přírodní park Prelát. Čeká nás
plavání, bruslení, kolektivní
a individuální sporty, turistika – to vše je jen malá ochutnávka toho, co všechno nás
čeká. My – učitelé i žáci – jsme
připraveni si tento školní rok
pořádně společně užít.
Jana Wenzlová
třídní učitelka

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ V UNESCO
Mariánské Lázně v UNESCO
je název projektu, kterého
se zúčastnili žáci 3. B. V jeho
rámci navštívila naše třída zdejší Městské muzeum,
abychom se dozvěděli něco
o historii našeho hezkého
města, které bylo zařazeno
mezi památky UNESCO. Mohli jsme zde vidět model Mariánských Lázních, který nám
ukázal, jak vypadaly Mariánské Lázně při svém vzniku.
Seznámili jsme se i s historií
lázeňství. Poznali jsme, jaké
léčebné metody se zde využívaly v minulosti, jak město
postupně vznikalo, kteří hosté ho navštívili, a prohlédli

jsme si místnosti, ve kterých
kdysi pobýval významný německý spisovatel J. W. Goethe.
V závěru prohlídky jsme zamířili do přírodovědné části
muzea, kde jsme si prohlédli
sbírky hornin a minerálů a seznámili se s živočichy vyskytujícími se v okolní přírodě.
Při prohlídce jsme si mohli
i zasoutěžit s milou paní průvodkyní, které chceme tímto
velmi poděkovat. Nakonec
nás čekala i odměna. Paní průvodkyni jsme jako poděkování za její trpělivost zazpívali.
V rámci projektu jsme si zahráli také na reportéry. Formou dotazníku jsme se ptali
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Kdy: v úterý 30. listopadu 2021 od 16 do 18 hodin

Kde: v budově Gymnázia a OA Mariánské Lázně

19

Lektoři:

Dr. Michal V. Šimůnek (historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
MUDr. Milan Novák (lékař Psychiatrické nemocnice Kosmonosy)

Vstup zdarma

a

změna programu vyhrazena!



ŠKOLA

srdečně zve žáky, jejich rodiče, zaměstnance, přátele školy a širokou veřejnost
na přednášku s besedou na téma

NACISTICKÁ „EUTANAZIE“ 1939-1945 (PŘEHLED). ÚSTAVY PRO
DUŠEVNĚ CHORÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1939-1945.


www.zso.cz

Západočeský symfonický orchestr o.p.s., Reitenbergerova 95/4, 353 01 Mariánské Lázně, tel: 354 622 141, zso@zso.cz
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Ray Charles, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Michael Jackson a další
v podání Jazz Fancies Milana Krajíce a 4 pěveckých sólistů za doprovodu ZSO

NAHRAZENÝ KONCERT ZE SEZÓNY „HUDBA LÉČÍ“ – původní termín 6. 11. 2020

ABONENTNÍ KONCERT ABO 4 - NAHRAZENÝ TERMÍN

SOUL STARS SYMPHONY



pátek 19. listopadu 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin
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Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie – předehra – fantazie pro velký orchestr
Carl Maria von Weber: Koncert pro klarinet č. 2 Es dur op. 74
Robert Schumann: Symfonie č. 3 Es dur „Rýnská“ op. 97




NAHRAZENÝ KONCERT ZE SEZÓNY „HUDBA LÉČÍ“ – původní termín 19. 2. 2021



ABONENTNÍ KONCERT ABO 7 - NAHRAZENÝ TERMÍN

KOUZELNÍK S KLARINETEM

pátek 12. listopadu 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin
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EXKURZE JAKO KONTROLA SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY S PANÍ
MAJITELKOU
V pondělí 20. 9. 2021 vyrazily 6. C a 8. B na exkurzi do
Hazlova. Cílem byla solární
elektrárna, pochopení principu jejího fungování, prohlídka panelů zblízka a návštěva rozvodny v přilehlé
garáži. Celkem 50 žáků bylo
rozděleno na 2 skupiny,
které provázela sama majitelka a investorka elektrárny. Dozvěděli jsme se
pár zajímavostí, např. že
průměrný denní výkon postačuje na spotřebu 180
domácností nebo že by na
vyrobenou energii za rok
objelo elektroauto asi 8x
celou zeměkouli. Co se týče
údržby panelů, je třeba je
jednou za rok umýt podobně jako okna a další práce
spočívá v sekání trávy kolem všech panelů. Těch je

tam něco kolem 2200, což
byl jeden z úkolů – žáci měli
za úkol panely spočítat.
V době čekání na vlak jsme
si prošli Hazlov i jeho okolí
a potom zase odjeli vláčkem zpět. Třešničkou na
dortu byla rezervace celého jednoho vozu Pendolína v trase Františkovy
Lázně – Mariánské Lázně,
mimochodem "tichého oddílu". Ten se v našem podání stal "hlučným oddílem", ale jelikož jsme
vykoupili všech 53 míst,
tak to nikomu nevadilo... :)
Exkurze byla hrazená z projektu Šablony II., proto měli
žáci účast včetně dopravy
zdarma.
Ing. et Mgr. P. Knížák,
ZŠ Jih

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!

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

Hasiči

150

Podatelna

354 922 150

Záchranná služba

155

Pokladna:

354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka

112

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

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA
Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

354 922 111

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 11; Evidováno pod MK ČR 22342
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Tisk: AZUS Březová, s. r. o.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 11. 2021; Uzávěrka inzerce: 15. 11. 2021
Za správnost článků, jejich obsah a vypořádání autorských práv k fotografiím zodpovídá autor článku.
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