ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ A OKOLÍ • ročník 7 • číslo 1 • leden 2022

SMĚLÉ, ALE REÁLNÉ PLÁNY – 100 MIL. NA INVESTICE V ROCE 2022
Vážení spoluobčané,
máte před sebou první vydání městského Zpravodaje
v roce 2022.
Již v prosinci
jsem sliboval,
že
lednový
úvodník budu z velké části
věnovat představení plánů
a investic pro rok 2022.
Pojďme se tedy společně na tento rok podívat očima města.
Velkou neznámou zůstává
vývoj odvětví mezistátního
cestovního ruchu. Někteří
odborníci tvrdí, že již letos se
dá očekávat jeho oživení. Dal-

matických lázní. Že zde máme
vynikající vzduch, o tom asi
nikdo z nás nepochybuje. Ale
teď na to budeme mít také
papíry. A to se cení! Klimatických lázní je v naší zemi velmi málo a jde o velmi prestižní značku, kterou Český
inspektorát lázní a zřídel
nedá jen tak někomu.
Nejen tituly a všelijakým
oceněním jest město živo. Je
třeba zajistit jeho trvalý rozvoj. K tomuto účelu je nutno
vytvořit plány a vyčlenit příslušné množství peněz.
Pro tento rok počítáme
s investicemi do rozvoje
města ve výši přesahující
100 000 000 Kč. Budu zde

ší hlasy ale počítají spíše až
s rokem 2023. V tomto případě si já osobně netroufám
tipovat a budu čekat na reálný vývoj.
S cestovním ruchem souvisí
další významné kroky, které
jsme v poslední době podnikli a podnikáme.
V loňském roce jsme úspěšně završili naši dlouhodobou snahu o vstup do rodiny
UNESCO. Teď se ale snažíme
vyšvihnout se ještě o nějaký
ten stupínek výše a během
letošního roku proběhne
řada měření kvality ovzduší.
Na základě nashromážděných výsledků pak budeme
usilovat o získání statutu kli-

jmenovat jen několik těch
nejdůležitějších…
Čeká nás pokračování rekonstrukce domu Chopin
za zhruba 40 mil. Kč. Na řadu
přichází také zástavba lokality u Pily, v jejímž rámci
budou připraveny pozemky
pro prodej parcel na rodinné
domy (25 mil. Kč). Začínáme
také s první fází komplet-

více na str. 2
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ní rekonstrukce veřejného
osvětlení, přesněji v Úšovicích. Na to jsme pro letošní
rok v rozpočtu vyčlenili 15
mil. Kč. Počítáme ale také
s projektovými dokumentacemi na radnici, na přestavbu Taorminy na bytový dům
a na tribunu na stadionu
Viktoria. Občané nepřijdou
ani o již osvědčený participativní rozpočet. Opět jsme
připravili 1 mil. Kč. Navíc budeme budovat nové veřejné
osvětlení od nemocnice směrem dolů k areálu Viktoria,
dojde k revitalizaci ochranné zdi na Plzeňské, vybudování nových přístřešků
zastávek MHD, rekonstrukci sloupů trakčního vedení
pro trolejbusy a čekají nás
také drobné opravy u fontány. To ani nezmiňuji opravy
silnic a chodníků. Konečný
seznam vytvoříme po prohlídce komunikací po zimě.
Je toho opravdu moc a práce
bude až nad hlavu.
Rozpočet města na rok 2022
je plánován jako schodkový,
to je potřeba si jednoznačně
přiznat. Často je ale nějaké to
“ale“ a platí to i v tomto případě. Důležité je, že díky dobrému hospodaření v minulých
letech má město dostatečnou inanční rezervu, aby
schodek pokrylo ze svých
zdrojů. Nebudeme městskou
kasu zadlužovat, nebudeme
si brát bezúčelné úvěry. Přiznám se, že mě doma vychovali na jednoduchém principu…když něco chceš, tak si
na to vydělej. Peníze se ale
do městské kasy budou také
vracet zpět. Na rekonstrukci
Chopinu se nám totiž podařilo získat dotaci ve výši 40
mil. Kč. Navíc po zasíťování a zbudování komunikací
v lokalitě u Pily dojde k prodeji vzniklých stavebních
parcel. Značná část investičních výdajů se tedy do rozpočtu následně vrátí, a tak
bude i v dalších letech za co
investovat a rozvíjet město.

Dosti už ale o penězích. Pojďme se chvíli věnovat také kultuře. Město podporuje kulturu každoročně a ani rok 2022
nebude výjimkou. Vždyť
z fondu kultury budeme rozdělovat 2 000 000 Kč. Další
peníze jsou na některé akce
přímo z rozpočtu a dotujeme
i divadlo, kino nebo muzeum.
Nepřijdete o své oblíbené
pravidelné akce a festivaly.
A já pevně doufám, že tentokrát již ani o tradiční zahájení lázeňské sezóny. Pro příští
rok jsme se ale rozhodli ještě
pro jednu specialitu. Město
rozhodnutím zastupitelstva
podpoří uspořádání akce
„Mariánský fest 2022“. Půjde
o sérii 3–4 koncertů na centrálním parkovišti v Mariánských Lázních během letních
měsíců roku 2022. A na co se
můžete vy i naši návštěvníci
těšit? Vše prozrazovat nebudu, ale několik jmen uvedu…
Vypsaná ixa, Voxel, Turbo
nebo třeba Wohnout! Bude to
určitě úžasné léto.
Na letošní rok jsem si pro
Vás připravil jednu specialitu. Poradil jsem se s lidmi
z TDS, kteří se starají o naši
fontánu, a můj nápad a plán
je proveditelný. Proto jsem
si řekl, že tentokrát nebudu
rozhodovat jen já, ale všichni. A o co tedy jde? Jednoduše o to, že letošní repertoár
fontány vyberou všichni
lidé. Tím myslím nejen Vás
mariánskolázeňské, ale doslova lidi z celé naší země.
Během února totiž proběhne na mobilním rozhlasu
hlasování a jen vy sami rozhodnete o tom, co bude letos
fontána hrát. Podrobnosti
ještě připravujeme a vše se
včas dozvíte.
Vážení spoluobčané, dámy
a pánové, přátelé. Přeji Vám
do startu roku 2022 jen
to nejlepší. Ať se Vám plní
všechna předsevzetí a přání a ať se všichni těšíme
pevnému zdraví.
Ing. Martin Kalina,
Váš starosta

PF 2022
Dámy a pánové, vážení spoluobčané, přátelé….
Přejeme Vám do nového roku mnoho zdraví a zachování
veselé mysli v kruhu svých nejbližších.
I kdyby se nedařilo podle představ po stránce ekonomické, pořád nám zůstávají hodnoty, jako jsou dobří přátelé,
rodina a láska nejbližších. Tyto věci si za peníze stejně
koupit nemůžeme.
Ať se Vám všem v roce 2022 co nejlépe daří. To Vám přeje
vedení města.
Ing. Martin Kalina (starosta), Zdeněk Král (1. místostarosta)
a Mgr. Miloslav Pelc (2. místostarosta)

„OD ADVENTU DO VÁNOC“ JIŽ
POČTVRTÉ

Rok se s rokem sešel a Vánoce
jsou za námi. Symbolem Vánoc je
pro každého krásně nazdobený
stromeček. Mariánskolázeňsko,
dobrovolný svazek obcí, připravil v rámci projektu MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku již
počtvrté pro děti z mateřských
škol, a nejen pro ně, možnost si
stromečky vlastnoručně ozdobit
a aktivitu nazval ROZSVIŤME
STROMEČEK. Tentokrát v prostorách dolní kolonády u Ferdinandova pramene. Prostory
poskytla ENSANA HEALTH SPA
HOTELS a o energii na rozsvícení se postaral spolek ŠVIHÁK,
z.s. Celkem 16 voňavých borovic, které věnoval pro tyto účely
pan ing. Jan Růžička (HBR), stá-
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lo krásně nazdobených i nasvícených po celé délce kolonády.
Máme radost, že jste si našli čas
a přišli nasát vánoční atmosféru.
A jak to letos probíhalo? Za přísného dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel.
Každá mateřská škola zvlášť si
stromeček ozdobila a děti zazpívaly připravené koledy. Ty
vzdálenější MŠ přivezl autobus,
jiné přišly pěšky. A čí stromky na kolonádě stojí? MŠ Stará
Voda, MŠ Trstěnice, MŠ Vora, MŠ
Klimentov, přípravná třída ze ZŠ
JIH, MŠ Tři Sekery, MŠ Drmoul,
přípravná třída ZŠ Úšovice, ZŠ
Vítězství, MŠ Léčebné lázně Lázně Kynžvart, MŠ Velká Hleďsebe,
MŠ Hlavní, MŠ Křižíkova, MŠ
Dolní Žandov, Lesní MŠ Čtyřlístek a jeden za MŠ v karanténě si
nazdobilo Mariánskolázeňsko.
Celou akci nachystaly a s MŠ
strávily příjemné chvíle od 14.
12. do 16. 12. 2021 Jana Čížková, Lucie Jungová a Alena Hálová. Přejeme všem do roku 2022
pevné zdraví a víru v lepší časy.
Za realizační tým
Alena Hálová
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VYBÍRAT PENÍZE PŮJDE
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH BEZE
SLOV – ČESKÁ SPOŘITELNA
BUĎTE VIDĚT!
NAHRADILA PŘEPÁŽKOVOU
POKLADNU BANKOMATEM
Mariánské Lázně se připojí k rychle rostoucí skupině měst a obcí,
ve kterých obyvatelé vybírají
a vkládají hotovost již jen prostřednictvím bankomatu. Stane
se tak poté, co Česká spořitelna
od 1. února 2022 zruší pokladnu
ve své pobočce v Mariánských
Lázních. Otevírací doba pobočky
i rozsah péče o klienty ve všech
ostatních oblastech zůstanou
nezměněny. Zaměstnanci v pobočce budou v případě potřeby
připraveni poradit klientům, jak
lze bankomat využívat.
Kromě možnosti provádět výběry
a vklady hotovosti nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů, umožňují
spořitelní bankomaty uskutečňovat
také například rychlé převody peněz, které se připíší na účet příjemce
v tuzemské bance do několika vteřin.
Česká spořitelna byla první bankou
na domácím trhu, která rychlé platby
skrze své bankomaty nabídla.
V případě, že klienti i tak budou po-

třebovat využít
pokladní přepážku s obsluhou,
veškeré vklady i výběry peněz, včetně
vkladních knížek, budou moci vyřizovat např. v Tachově, Boženy Němcové
2000, kde je pobočka České spořitelny s klasickou pokladnou.
Služby v pobočce v Mariánských
Lázních se zaměří zejména na poskytování inančního poradenství
a správu inancí klientů. Přehled nad
rodinnými rozpočty a jejich správou
mají klienti České spořitelny nepřetržitý také díky modernímu internetovému a mobilnímu bankovnictví
George, které spořitelna klientům
nabízí a které je mezi svými uživateli stále populárnější. Kromě možnosti provádět platby, investovat či
spravovat svůj penzijní účet, George
dokáže analyzovat i příjmy a výdaje,
a umožňuje tak domácnostem optimalizovat jejich hospodaření.
Libor Havlena,
specialista pobočkové sítě

KARLOVARSKÝ KRAJ – Relexní prvky Vám mohou
zachránit život.
Pravidlo „vidět a být viděn“
s příchodem zimy nabývá na
významu. Ráno se stále později rozednívá a večer se dříve
smráká. S aktuálním zimním
počasím se navíc ve větší míře
kromě mrazíků a sněhové
nadílky setkáváme s mlhou.
Chodci a cyklisté pohybující
se na pozemní komunikaci by
proto měli být velmi opatrní.
Za snížené viditelnosti zmíněné pravidlo platí dvojnásob
a samozřejmostí by mělo být
užití re lexních prvků, které
ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. V obchodních centrech či galanteriích
si můžete za rozumné ceny
pořídit nejrůznější přívěsky,
nášivky, nažehlovačky, samolepky nebo pásky. Důležité je
tyto re lexní prvky umístit viditelně, zejména na končetiny
směrem do komunikace nebo
na batohy, které nesete na
zádech. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky
provozu ze všech stran, tedy
zepředu i zezadu. Významný
vliv sehrává i barva oblečení.
Zatímco například v případě
modré barvy oděvu je chodec
viděn na vzdálenost přibližně
18 metrů, v případě bílého
oděvu se tato hranice viditelnosti posouvá na 55 metrů.
I s touto vzdáleností se však
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řidič za volantem pohybuje
stále pouze v rovině rozpoznaného nebezpečí s možností velmi omezené reakce.
Naopak oděv s re lexním materiálem posouvá viditelnost
chodce až na vzdálenost 185
metrů, která dává např. při
rychlosti 90 km/hod. dostatečných 7,3 sekundy na adekvátní a často život zachraňující reakci za volantem.
Na užití re lexních prvků pamatuje i zákon č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, který chodcům
stanovuje, že re lexní prvek
umístěný na viditelném místě
musí mít každý chodec, který
se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci mimo obec v místě,
které není osvětleno veřejným
osvětlením. Za nesplnění této
povinnosti lze chodci uložit
pokutu až do výše 2000 korun.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud
chodce zahlédne na poslední
chvíli anebo pokud mu někdo
náhle vstoupí nebo vběhne do
jízdní dráhy.
Závěrem Vám chceme popřát krásný vstup do nového
roku bez nehod a jiných nepříjemností.
nprap. Eva Valtová
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PODĚKOVÁNÍ
Chci tímto poděkovat panu
doktorovi Romanovi Dubnickému za jeho laskavý přístup k pacientům. Je to velice
chápající, empatický a milý

ČSOB A VEŘEJNOST POMÁHÁ
VÍTEČKU

člověk. Za to mu patří můj
velký dík.
Miroslava Záhorská,
t. č. v rehabilitačním ústavu ve
Svaté Anně.

Banka ČSOB si v rámci svého nadačního fondu „ČSOB
Pomáhá regionům“ vybrala
Středisko sociálních služeb
Víteček v Černošíně k podpoře projektu Zlepšení podmínek klientům střediska
Víteček. V něm Víteček usiluje
o obnovu vybavení pro hendikepované děti – pořízením
nových omyvatelných matrací pro inkontinentní klienty,
nových pracovních stolů pro
vozíčkáře, venkovní relaxační
lavice pro skupinovou terapii
a pingpongového stolu. ČSOB
zřídila účet na podporu tohoto
projektu a částku, kterou vybere na svém účtu od veřejnosti,
zdvojnásobí ze svých zdrojů.
Za naše hendikepované klienty, pracovníky i jejich zákonné
opatrovníky a rodiče proto
žádáme veřejnost – pomozte

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Ve středu 8. prosince 2021
se členové Klubu českých
turistů Mariánské Lázně zúčastnili tradiční předvánoční akce: Česko zpívá koledy.
Letos již pojedenácté spojilo
pět vánočních koled ve stejný den a ve stejnou hodinu celou Českou republiku.
Díky vedení hotelu Krakonoš
si mohli i obyvatelé Mariánských Lázní vychutnat vá-

noční atmosféru a zazpívat
si koledy za doprovodu mladých hudebníků pod taktovkou p. Koreise.
Jsme rádi, že se akce uskutečnila, a děkujeme všem
organizátorům, p. řediteli
hotelu Krakonoš, Ing. Richterovi, personálu hotelu
a mladým hudebníkům.
Za KČT Mar. Lázně
Milena Ka ková

OD ADVENTU DO VÁNOC
se jmenovalo vystoupení
žáků 2. C školy Jih pod vedením Mgr. Zdenky Hurtové
a pí. asistentky Miroslavy
Svobodové. Bohužel vzhledem k současné situaci nemohlo být uskutečněno v pátek 10. 12. 2021 pro rodiče.
Moc jsme se těšili. Naštěstí
byl panem učitelem Knížákem pořízen záznam a fota
ze sálu školy, kde 20 min.
žáci účinkovali alespoň pro
paní ředitelku a pí. zástup-

kyni školy. Předvedli období
kolem sv. Martina, Ambrože,
Mikuláše, Lucie a na závěr
i Štědrý večer. Zazpívali několik koled i pěkných písniček
právě za doprovodu harmoniky jejich pí. učitelky. Určitě si
celý záznam vystoupení pustí
i doma s rodiči. A všichni se
těší na jarní vystoupení a doufají, že budou moci přivítat rodiče přímo v sále školy Jih.
Hana Knížáková,
babička Lucinky a Aničky
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nám pomáhat, neboť pošlete-li
na účet 101 7777 101/0300,
variabilní symbol: 20210906
do 6. 1. 2022 libovolnou malou
částku, ve skutečnosti posíláte dvojnásobek. Svůj inanční
dar můžete zaslat pomocí platební karty nebo bankovním
převodem či pomocí QR kódu.
U platby kartou můžete navíc
připojit vzkaz organizátorům
projektu, který se zobrazí veřejně na stránkách ČSOB, a to
v seznamu přispěvatelů. O výsledku pak budeme veřejnost
informovat. Děkujeme.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • LEDEN 2022
INZERCE

MARIÁNSKÉ
/É=1ę

100. 8 FM

R-KVARY | vary.rozhlas.cz

*KQ[PKSK
6,

`G<GáO\RUèKTU[J[\KX[
GJUYG\GJT²YVUR[VX¦IO\XUIK
*UTU\®NUXUQ[<¦SVßKPKSK\áKTKPRKVá²
`JXG\²GUVZOSOYS[Y

:Ká²SKYKTG<¦Y\TU\®SXUIK

Ùä«ēºËôÄüÃº½ÛÝ½Ëé¨Ë½äËéÖÙú
Ùä«ēº
ä«ēºËôÄü
«ēºËôÄü
ü

W<-by$-CCrz:gTy
Ä Ë ô « Ä º û
ȭ I  *   y  - C ~  W   ~   W B 
bûÙßËôǡǛǛBÙ«ÄÝº<ĀÄõõõȳÄÙôÄËéºËôȳĀ

5

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • LEDEN 2022
OBČANÉ

NEJMODERNĚJŠÍ ČESKÉ VLAKY
JEZDÍ DO MARIÁNEK

Nový rok přináší také nový jízdní řád veřejné dopravy, zejména
té vlakové. Změna nastává vždy
druhou prosincovou neděli, což
nyní bylo 10. 12. 2021. A co se
změnilo tentokrát?
České dráhy nasadily své zbrusu
nové vozy na spoje IC Západní
expres (linka Ex6) z Chebu přes
Mariánské Lázně a Plzeň do
Prahy. Základem je nová tzv. netrakční jednotka InterJet, tedy 5
v provozu nerozpojitelných vozů,
ke kterým se u vytíženějších vlaků připojují další vozy posilové.
Vývojově vychází ze známých
vlaků railjet od společnosti Siemens. Základ InterJetů vyrobil
právě Siemens, další prvky dodala česká Škoda Vagonka.
InterJety nabízejí standardní
komfort dnešní doby, který zahrnuje místa pro jízdní kola, plošinu
pro vozíčkáře, dětské kino, zásuvky pro nabíjení elektroniky a Wi-Fi. Nově jsou ve všech Západních
expresech polohovatelné sedačky i ve 2. třídě a palubní Wi-Fi
portál. Úplnou novinkou u vlaků
ve střední Evropě jsou speciální
okna umožňující lepší propustnost mobilního signálu, kterou
jistě využijeme mezi Pavlovicemi
a Svojšínem, a také bezdrátové
nabíječky v 1. vozové třídě.
Vlaky InterJet jsou tlakotěsné,
takže průjezd tunelem je v nich
komfortnější a celá jednotka je
snadno průchozí. Skládá se pouze z velkoprostorových vozů.
V kupé se svezeme jen vzácně.
Ta už jezdí pouze na jednom
páru vlaků v pátek a na jednom
v neděli. InterJety zvládnout jet
rychlostí až 200 km/h, v našich

VÝŠKOVÁ NIVELACE
V mnoha turistických materiálech
se uvádí, že Mariánské Lázně leží
620 metrů nad mořem. Údaj se
traduje po desetiletí. Z mapových
vrstevnic, nakonec i ze satelitního
měření to vychází (zaokrouhleně)
na nivelitu kolonády u Křížového
pramene. Výběr místa v minulosti
mohl být logický, město se rozkládá nad i pod kolonádou. Jinak
v městech bývá výškový údaj vztahován k náměstí. V našem městě
jsou k nalezení zbytky systémové

podmínkách jsme limitováni
stavem tratí a starších lokomotiv, takže do Prahy se projedou
maximálně 140 km/h.
Pro mariánskolázeňské cestující nový jízdní řád znamená, že
ať už si vyberou pro cestu směr
Plzeň jakýkoli vlak, pojedou vždy
tím nejnovějším, co existuje. Každé dvě hodiny jezdí moderní vlaky InterJet a v časech mezi nimi
jezdí z Karlových Varů přes Cheb
a Mariánské Lázně do Plzně nové
dvouvozové spěšné vlaky RegioPanter (řady 650.2), které jsou
taktéž stále horkou novinkou na
našich kolejích vyrobené Škodou. Jezdit začaly v polovině
minulého roku a nabízejí taktéž
vysoký standard cestování podpořený i částečnou nízkopodlažností, což pomáhá cestujícím na
vozíku, s kočárky nebo jízdními
koly. Jejich maximální rychlost je
dokonce 160 km/h. Tu ve většině
své trasy ani nevyužijí.
Kromě toho stále zůstávají v každodenním provozu dva vlaky IC
Pendolino, které jsou tak překvapivě tím nejstarším, co se na trať
z Mariánských Lázní do Plzně
podívá. Pendolinům ve službách
ČD je totiž už 16 let, modernizací
prošly před 3 lety.
V následujícím roce 2023 se
chystá doplnění InterJetů na
naší trase o jídelní vůz, takže se
komfort cestování ještě zvýší.
Do té doby je občerstvení zajištěno formou minibaru. Plnohodnotný oběd si ale můžeme dát
v Pendolinu.
Jan Klán
dopravní nadšenec
a sezónní vlakvedoucí ČD

nivelace. Zjistil jsem, že šlo o nivelaci z roku 1927. Ta je už zřejmě neužívaná, nadmořská výše je dnes
měřitelná jinak. Nivelačních značek údajně bylo po městě přes dvacet. Značení (možná i měření) bylo
od irmy Billco, což je na značkách
uvedeno v horní části. Nadmořské
výšky bývaly vyznačeny také na
každém nádraží, údaje byly pro železniční potřeby.
Text a snímky
Václav Kohout

Zachovalá smaltovaná tabulka o rozměru 12 cm x 5 cm na hotelu Bohemia. Pod ní
bývala nivelační značka, stejná jako na dalším obrázku. Na Bohemii již není, snad
odpadla, nebo ji někdo odloupl.

Jedna zachovaná značka je na pilíři železničního mostu trati do Karlových Varů.
Nivelační značka má údaj 564.804, což je nadmořská výška. Pořadové číslo 25.
Značka má průměr cca 7 cm. Vyznačená nadmořská výška však není na značce, ale
pod ní. Skutečná nivelita bývá obvykle 30 cm pod značkou. Konkrétní diference je
uvedena v dokumentaci ke značkám.

Zmíněný pilíř mostu. Díváme se směrem do města, vlevo teče potok, vpravo za
mostem je Rudolfův pramen. Most byl před časem renovován, opraven byl i pilíř.
Nivelační značka je z našeho pohledu dole, na užší patě uprostřed, viditelná
z našeho pohledu. Jiná značka, o které vím, je na domě v Polní ulici (Úšovice). Ta má
údaj 562.338 metrů nad mořem. Pořadové číslo 44.
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A TAK SI TADY ŽIJEME …
Sociální kontakty potřebuje
každý z nás a senioři zejména,
protože pro ně je přirozenější
být součástí většího společenství než si vést svůj individuální osamocený život. Proto
se i přes nepřízeň tohoto času
setkáváme za zpřísněných
protiepidemických opatření
a naočkovaní.
Měsíc listopad je za námi a pomalu se těšíme na nový rok, co
nám přinese. V tomto měsíci
jsme absolvovali:
9. 11. Vernisáž v městském
divadle, dřevěné sošky, obrazy, gra ika a keramika nás
zaujala. Obdivovali jsme dovednost a umění těch, kteří je
předávají dál.

11. 11. Se Stonožkou pod vedením paní Prouskové jsme
v městském muzeu zhlédli
nádherné obrazy našich výtvarníků.

vyjeli se Stonožkou do Tepel- Také zájemci o pobyt v hotelu
ského kláštera. I tento zájezd „MAS“ v Sezimově Ústí si mobyl poučný a zajímavý.
hou přihlášky vyzvednout,
jsou již připraveny.
2. 12. Městské muzeum – návštěva výstavy betlémů z Lok- Na ka íčko vás opět zveme každé
te a Kynšperku, nádherná prá- pondělí, středu a pátek do klubu,
ce řezbářů, odcházeli jsme se kde rádi uvítáme i nové členy.
vzpomínkou na naše dětství.
A jsme u konce.
A to ještě nekončím, připomínám, že po Novém roce se zase Dovolte mi touto cestou, abych
sejdeme na bowligu u Dyleně, také pozdravila naši velkou
každé úterý v 15 hodin. Na rodinu seniorů a popřála jim
plavání v hotelu Krakonoš od zdraví a pohodu. Ať se v no12 hodin každou neděli. V Sol- vém roce opět shledáme.
né jeskyni v Poštovním dvoře Přeji všem čtenářům Zprapo dohodě. A každý měsíc ve vodaje hodně zdraví, lásky
středu od 10 do 12 hodin mají a dobré pohody v roce 2022.
naši senioři možnost navštívit
Za výbor ZO seniorů
bezplatnou právní poradnu,
v Mariánských Lázních
kterou vede pan JUDr. Milan
Marie Kozlová
Veselý, pomůže a poradí.

16. 11. V divadle v Chebu
jsme prožívali „Úsměvy Jaromíra Hanzlíka“.
18. 11. Účast na vyhlášení „Senior roku“ v Karlových Varech
v krásném prostředí Hotelu
Pupp. Kde bylo rovněž oceněno 7 našich seniorů v rámci
kraje. BLAHOPŘEJEME.
25. 11. se nám sešly hned dvě
akce, kde se senioři rozdělili
na zájezd do Plzně, který pořádala Krajská rada seniorů
do Techmánie a do Katedrály
Sv. Bartoloměje. Ostatní pak

KULTURA

POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
NA LEDEN 2022:
V měsíci lednu pokračuje
v
galerii
„Čeledník“
VÝSTAVA
BETLÉMŮ,
na kterou vás srdečně zveme.
Kromě 1. ledna a každého pondělí bude otevřena denně od
10:00 do 15:30 hodin (v neděli
od 11:00).

„Po stopách rytíře Hroznaty“
Speciální
dětská
prohlídka. Doba trvání prohlídky:
cca 60 minut, vstupné: děti
100 Kč, dospělí 150 Kč/os.

„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.

Recepce Hroznatovy akademie
otevřena od 2. ledna do 2. února denně, kromě pondělí, od
10:00 do 15:30 hodin (v neděli
od 11.00).

„Barokní štolový systém“
Speciální exkurze do podzemí
kláštera. Doba trvání prohlídky:
Na telefonickou objednávku cca 60 minut, jednotné vstupné
nabízíme exkurze:
150 Kč/os.

Podrobnosti naleznete na
webových stránkách kláštera:
www.klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE
VSTUPENEK: recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463,
e-mail: info@klastertepla.cz.
Monika Matějková
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM
ROKEM V KNIHOVNĚ

Začátek roku znamenal pro nás
i naše návštěvníky zcela nový –
bezkontaktní způsob půjčování
knih. Z knihovnic se staly telefonistky, které přijímaly objednávky výpůjček knih a časopisů
od našich čtenářů. Ty si pak zájemci vyzvedávali z poliček ve
vstupní chodbě a později přes
výdejní okénko. Tento poněkud
složitý způsob půjčování dokumentů vyvolal spoustu milých
a příjemných reakcí od našich
uživatelů. Ukončil totiž dobu,
kdy byli čtenáři v době lockdownu nuceni přemítat doma
nad poličkou s přečtenými knihami. Toto období trvalo celé
1. čtvrtletí, celkem jsme přes
výdejní okénko vypůjčili 9 000
dokumentů.
Zároveň byla tato doba využita
k zahájení zavedení RFID technologie v půjčovně pro dospělé.
Na výpůjčních pultech používáme ruční čtečky čárových kódů
a práce s nimi je pomalá, knihovnice nyní tráví mnoho času
rutinními úkony při výpůjčním
procesu a čtenáři musí čekat ve
frontě. RFID tagy tyto aktivity
úplně nenahrazují, ale jednoznačně je redukují. Napomohou
nám k urychlení výpůjček, dále
významně usnadní revizi – proběhne pomocí ručního asistenta a nebude nutno v tuto dobu
knihovnu na delší dobu uzavírat.
V neposlední řadě RFID technologie výrazně přispěje k ochraně
knih proti odcizení. V polovině
roku 2022 plánujeme mít fond
RFID čipy olepen, a budeme tak
moci návštěvníkům knihovny
nabídnout rychlejší služby.
Během pandemie naši čtenáři
objevili kouzlo elektronických
knih. Zájemci o výpůjčky čtiva
do počítačů, mobilů a tabletů oceňují zejména to, že mají
ihned k dispozici nejžádanější

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S 3D
EFEKTEM

novinky a tituly, které jsou v tištěné podobě dlouhodobě zarezervovány. Za půjčené e-knihy
knihovna platí poskytovateli
50 Kč za jednu, pro zaregistrované čtenáře je tato služba zadarmo. Nejoblíbenější je tato
služba u věkové kategorie dvacet až padesát let.
Od poloviny září používáme
nový moderní knihovní systém
Tritius, což je webová aplikace, která bude sloužit v naší
knihovně po dobu několika
dalších desetiletí. Pro neodbornou veřejnost je určen webový
katalog Tritius. Je přehledný,
rychlý a hlavně respozivní, tedy
přizpůsobuje svůj vzhled dynamicky velikosti zobrazovacího
zařízení – je pohodlně použitelný na mobilních zařízeních. Odstraňuje tak výrazný nedostatek
předchozího softwaru. Jeho uživatelé budou moci ocenit hlavně
výraznou prezentaci novinek,
dále správu svého uživatelského konta – rezervaci, osobní
poličku, historii svých výpůjček,
vkládání a hodnocení recenzí
knih, sdílení na sociálních sítích
– Facebook, Twiter a mnohé další. Gra ický návod na používání
nového čtenářského on-line katalogu je k dispozici na našich
webových stránkách.
Po prázdninách nám příznivější
situace dovolila uspořádat několik vzdělávacích a kulturních
akcí pro děti i dospělé. Mimo
jiné v prezenční podobě proběhl celý zimní semestr Virtuální
univerzity 3. věku, úspěšné bylo
i první scénické čtení z cyklu
Listování Lukáše Hejlíka. Velice
nás potěšilo, že v září mohla být
zahájena další série cestovatelských přednášek pana Ing. Petra
Bořila, které mají již mnoho let
svůj početně neklesající okruh
nadšených příznivců. Na poutavé povídání a promítání krásných fotogra ií se můžeme těšit
i v následujícím roce a panu
Ing. Petru Bořilovi náleží naše
velké poděkování. Děkujeme
také všem našim návštěvníkům
za projevenou přízeň v uplynulém roce, naší snahou bude
uchovat si ji i v roce 2022.
Taťána Baťková

Do 9. ledna 2022 máte
poslední možnost navštívit výstavu „Mariánské
Lázně 3D“, kdy s pomocí speciálních brýlí se Vám
Mariánské Lázně přelomu
19. a 20. století ukáží s 3D
efektem. Fotografovaný objekt tak spatříte nikoli v ploše, ale v celé jeho hloubce.
Přestože se může zdát, že se
jedná o záležitost poslední
doby a veskrze moderní, princip stereofotogra ie je znám
už od 2. poloviny 19. století.
Nejstarší vystavená stereo-

fotogra ie byla nasnímána
fotografem v Mariánských
Lázních již v 60. letech
19. století. Vystavené snímky musely být nejprve převedeny pomocí počítače na
tzv. anaglyfy a poté zvětšeny.
Tak je může návštěvník obdivovat za pomoci speciálních
brýlí a nepotřebuje složitě
nastavovat původní kukátko.
Součástí výstavy je také ukázka originálních stereofotograií, skleněných negativů nebo
unikátních stereofotoaparátů.
MMGML

LEDEN V MUZEU
Muzeum je pro své návštěvníky otevřeno do neděle
9. ledna 2022. Poté se téměř
na dva měsíce návštěvníkům
uzavírá. Muzeum a jeho expozice je nutné připravit na
novou sezónu. Probíhat budou práce, které není možné
provádět za plného provozu
muzea. Doufáme v příznivou situaci kolem Covidu-19
a budeme se těšit na nové
výstavy v Galerii Goethe,
kterou otevřeme v úterý
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1. března 2022. Tentokrát
budou vystavovat například
Antonín Vojtek, Pavel Kopp
nebo Jan Kanyza. Pro aktuální informace nás sledujte na
našich webových stránkách
www.muzeum-ml.cz
nebo
na facebooku muzea. Pokud
chcete dostávat informace
o dění v muzeu přímo na svůj
e-mail, prosím pište na
propagace@muzeum-ml.cz.
MMGML






PROSINEC
2021

PŘEHLED KONCERTŮ

Také v letošním roce vyhlásila
chebská galerie výtvarnou soutěž,
tentokrát byla zaměřena na samotné město Cheb a nesla název
Vyhrňte si rukávy, páni architekti!
Vybraní páni architekti a slečny architektky z naší školy výzvu přijali, vyhrnuli si rukávy
proklatě vysoko, ořezali tužky,
nachystali potřebné pomůcky
a pustili se do díla. Tvořilo se ve
škole i doma a výsledkem byla
celá řada zajímavých prací.
Porota v kategorii „Základní
školy (14–15 let)" ocenila pět
vítězů a mezi ně se probojovali
také dva zástupci naší Základní
školy Úšovice.
Richard Hirš z IX. A obsadil třetí
pozici a So iia Borysova z VIII.
C získala 4. místo. V hlavním výstavním sále visí ještě díla Kateřiny Iccacové a Kláry Hodovské
(obě z VIII. A).
Všichni účastnící převzali sladkou
odměnu a vítězové dárkové balíčky.

9



Richard Hirš

Sofiia Borysova

Kateřina Iccacová

Klára Hodovská

(přednáška)

změna programu vyhrazena!

ŠKOLA

PÁNI ARCHITEKTI, VYHRŇTE SI RUKÁVY!

Našim úspěšným tvůrcům gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů.
Velké poděkování patří také
GAVU Cheb za vzornou organizaci
celé akce.
B. Milfaitová

GAVU Cheb – stěna vítězů



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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Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční “Hej mistře!”

RYBOVKA 2021 - VÁNOČNÍ KONCERT 

neděle 19. prosince 2021 – Kolonáda – 16.00 hodin
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SETKÁNÍ S UMĚLCI

Georg Philipp Telemann: Koncert pro housle, tři lesní rohy a smyčce
Jaroslav Krček: Vánoční hudba
Georg Friedrich Händel: Hudba k ohňostroji (výběr)
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období (drážďanská verze)

ABONENTNÍ KONCERT - ABO 3 

VÁNOČNÍ KONCERT

pátek 17. prosince 2021 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin
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Josef Mysliveček: Ouvertura F dur
Bohuslav Martinů: Koncertantní suita pro housle a orchestr, H 276
Franz Schubert: Symfonie č. 3, D 200



   ͷǤý«ÀāÀï ý ³À

KONCERT K VÝROČÍ AMU

pátek 10. prosince 2021 – Sál Martinů, Lichtenštejnský palác, Praha – 19.30 hodin
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ČERTOVSKÁ NADÍLKA NA ZŠ JIH
V pátek 3. 12. proběhli školou čerti a čertice, které
krotili dva Mikuláši a několik andělů v podání žáků
z 9. B a 9. C. Navštívili děti
zejména na prvním stupni
a přinesli jim dárečky.

Ing. et Mgr. P. Knížák,
ZŠ Jih

GALERIE V POHYBU
Trolejbusy se proměňují v pojízdnou galerii výtvarných děl
místních výtvarných umělců.
Jízdu trolejbusem cestujícím
zpříjemňuje tvorba žáků a studentů místních škol i Klubu
výtvarníků Mariánské Lázně.
Žáci úšovické ZŠ pak doplnili
své obrázky i vlastní poezií.
(mdml)
Máme rádi trolejbus,
je lepší než autobus.
Nevypouští černé dýmy,

PRAŽSKÝ HRAD A 4.A
Ve čtvrtek 11. 11. 2021 se naše
třída 4. A vypravila na exkurzi do Prahy. Díky obětavým
rodičům, kteří zvládli brzké
vstávání se svými dětmi, jsme
mohli vyrazit Pendolinem
už v 6:55 ráno. Už samotná
cesta vlakem byla pro některé děti velikým zážitkem.
Ačkoli hlavním cílem tohoto
dne byl Pražský hrad, nemohli jsme opomenout procházku
kolem řeky na Karlův most,
který se dětem moc líbil. Po
Karlově mostě jsme vyrazili
na Pražský hrad, kde na nás
kromě několika kontrol čekala milá paní průvodkyně,
která nám povídala o vzniku
Prahy a samotného hradu.
Ve 12:00 jsme viděli dokonce
i slavnostní střídání stráží.
Nejvíce času jsme s třídou
strávili v Katedrále sv. Víta.
Ačkoli pro děti to nebyla první návštěva kostela, jelikož tu
jsme s většinou absolvovali už
v klášteře Teplá, řada z nich
oněměla úžasem. V katedrále
jsme se seznámili s legendou
o Janu Nepomuckém, zjistili, co
znamená C+M+B nade dveřmi
nebo kolik klíčů je třeba k ote-

vření korunovačních klenotů.
Po katedrále jsme se šli podívat do Vladislavského sálu
a na okno, ze kterého proběhla 2. pražská defenestrace. Velký úspěch měla Zlatá ulička, ve které jsme se
seznámili s příslovím: „Nouze naučila Dalibora housti.“
Nebyl by to výlet do Prahy,
kdybychom
neabsolvovali cestu metrem a zastávku
v „Mekáči“. Z McDonalds na
Václavském náměstí jsme
pozorovali sochu svatého
Václava a úspěšně zakončili
exkurzi. Cestou na vlak jsme
ještě obhlédli Národní muzeum a Státní operu a pak už následovala cesta zpátky. Domů
jsme se vrátili unavení, ale
plní zážitků. Myslím si, že už
se všichni opět těšíme, kam se
vydáme příště.
Mgr. N. Turková,
ZŠ Jih

je to prostě frajer přímý.
Pan řidič se na nás směje,
sviští městem dolů, je, je!
Máme rádi trolejbus,
je to jasné, tak čus bus!
Ríša

ÚŠOVICKÉ DĚTI VYZDOBILY
TROLEJBUSY
Vedení dopravního
podniku
oslovilo školy a školky v Mariánských Lázních a nabídlo jim, aby
se podílely na výzdobě MHD.
Žáci 1. stupně naší školy radostně přijali tuto výzvu. Kreslili naše lázeňské trolejbusy,
zajímavá místa v Mariánských
Lázních, a dokonce se pustili
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i do veršování. Až nastoupíte
do trolejbusů č. 60 a 62, zhodnoťte, jak se jim dílo vydařilo.
Tady je malá ochutnávka:
Zeptal jsem se jednou táty:
„Pročpak jsou tu ty dva dráty?“
„V jednom mínus, v druhém plus,
na to jezdí trolejbus.“

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • LEDEN 2022
ŠKOLA

PŘEDNÁŠKA O NACISTICKÉ
„EUTANAZII“ V LETECH
1939–1945

Dne 30. listopadu 2021 proběhla
v prostorách GOAML v rámci projektu Šablony II přednáška s besedou nazvaná Nacistická „eutanazie“ 1939–1945 (přehled).
Ústavy pro duševně choré v českých zemích v letech 1939–1945.
Jako lektoři byli pozváni Dr. Michal V. Šimůnek (historik Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR)
a MUDr. Milan Novák (lékař
Psychiatrické nemocnice Kosmonosy), kteří se tomuto tématu
dlouhodobě věnují. Dr. Šimůnek
se bohužel musel na poslední
chvíli ze zdravotních důvodů
z přednášky omluvit, a proto se
nelehkého úkolu, totiž seznámit
účastníky přednášky s tak vážným a komplikovaným tématem,
zhostil MUDr. Novák sám.
Přednášející nejprve vysvětlil
účastníkům přednášky pojem
eutanazie, upozornil na vývoj

ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI
Z GYMNÁZIA A OBCHODNÍ
AKADEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Již tradičně se iktivní irmy
z Gymnázia a obchodní akademie
Mariánské Lázně účastní veletrhu iktivních irem pořádaného
Střední průmyslovou školou dopravní v Plzni.
Letos se veletrh konal 8. a 9.
prosince. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se žáci
ani tentokrát bohužel nemohli
setkat a obchodovat spolu přímo na místě jako v minulých
letech. Soutěže konané v rámci veletrhu však organizátoři
přesto uspořádali, a žáci se tak
mohli zúčastnit kvízu z ekonomických znalostí on-line. Porotci také vyhodnotili soutěže
o nejlepší katalog, vizitku, reklamní spot, prezentaci, logo

tohoto pojmu a jeho používání
(i zneužití) v historických souvislostech. Potom se posluchači
dozvěděli podrobnější informace o jednotlivých akcích a dokumentech, které s touto tematikou souvisí (nucené sterilizace,
dětská eutanazie, akce T4 atd.)
Během přednášky byla použita
prezentace s fotodokumentací.
V druhé části setkání byli přítomní seznámeni s konkrétní situací
v ústavech pro duševně choré
na území dnešní ČR v letech
1939–1945.
Po přednášce následovala beseda,
při níž lektor zodpověděl všechny
dotazy a poskytl prostor pro re lexi.
Jsme rádi, že se tato podnětná přednáška mohla navzdory
nepříznivé epidemické situaci
uskutečnit, a věříme, že nebyla
svého druhu poslední.
Mgr. Ivana Milfaitová

MODERNIZUJE SE TRADIČNÍ ZŠ
V ÚŠOVICÍCH
Žákům a pedagogům školy byly
do užívání předány dvě kompletně zrekonstruované a nově vybavené odborné učebny včetně kabinetů. Pokračuje tak postupná
modernizace zázemí školy, která
vloni oslavila 60 let od svého
zprovoznění. Z dotačních zdrojů
MAS prostřednictvím města Mariánské Lázně se v poslední fázi
rozvíjely odborné učebny chemie a fyziky. Kromě moderního
a příjemného prostředí bude novým vybavením učeben žákům
umožněno vstřebávat poznatky
formou moderní, pomocí interaktivních prvků, pokusů a názor-

ODLOŽENÝ DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NA GYMNÁZIU
A OBCHODNÍ AKADEMII
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Konání dne otevřených dveří na
naší škole bylo vzhledem k pandemickým opatřením a zhoršující se situaci odloženo z prosincového termínu na pátek 21. 1.
2022 v době od 14:00 do 18:00
s pokračováním v sobotu 22. 1.
2022 od 8:30 do 12:00.
Uchazeči o studium budou mít
možnost seznámit se nejen s budovou školy a jejím vybavením,
ale také s aktivitami a atraktivitami školy. Učitelé školy, fungující
jako kvali ikovaní průvodci, budou prezentovat různé aspekty
života školy: vlastní výuku, specializované učebny, procházku
virtuální realitou, zahraniční ex-

a slogan, které firmy zaslaly
v elektronické podobě.
Naše irmy v konkurenci 36 irem z celého regionu obstály
velmi dobře a v soutěži o nejlepší
katalog dokonce irma Skalpel,
s. r. o., získala 1. místo.
Ve stejné době se konala také velká mezinárodní soutěž v psaní na
klávesnici INTERSTENO ZAV-100.
V obrovské konkurenci se mezi
trénovanými závodníky z mnoha
zemí Evropy i několika zemí z celého světa rozhodně neztratil Marek Pleva z Gymnázia a obchodní
akademie Mariánské Lázně a ve
své kategorii mezi 790 účastníky
obsadil krásné 68. místo.
Ing. Jana Gaszczyková,
vyučující odborných předmětů

kurze, práci ve iktivních irmách
a práci ve výtvarné výchově.
Uchazečům budou také podány
detailní informace o přijímacím řízení. Návštěvníci získají
požadované informace a představu o prostředí školy a budou
moci vnímat atmosféru školy. To
vše jim může pomoci při rozhodování, zda se od září 2022 stanou našimi žáky.
Součástí akce bude také charitativní akce Bazárek 2021 s prodejem drobných předmětů, jejímž
cílem je získat inanční prostředky pro Arcidiecézní charitu Praha
na podporu lidí v nouzi.
Mgr. Ladislav Jíša, ZŘŠ
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nosti. Mezi novými pomůckami
patřícími k vybavení nalezneme
interaktivní tabuli s projektorem, senzorické testery, sady
pro mechanické pokusy, mobilní
robotické soupravy, chemické
senzorické měřící sady, modely atomů, vývěvy, kahany apod.
Věříme, že se žákům zkvalitnění
výuky bude nejen líbit, ale pro
jejich osobní rozvoj bude nezanedbatelným přínosem, za což
patří nemalý dík i našemu městu.
Za vedení ZŠ Úšovice
zástupce ředitele
Mgr. Jan Matějovský
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DAVID ŠPINDLER ZVÍTĚZIL POTŘETÍ V BĚHU DO VRCHU LESNÝ

David Špindler na strartu

Sedmikilometrový Běh do
vrchu Lesný (983 m n. m.),
jenž začíná pokaždé u parkoviště před kynžvartským
zámkem, se vyznačuje tím,
že se až na krátké úseky
běží pořád do kopce, většinou po silnici. To všichni
tradiční účastníci vědí a nemůže je to překvapit.
Organizátoři ze Ski Nordic
Mariánské Lázně v čele se

zakladatelem této tradice
Jiřím Blažkem přivítali na
startu 9. ročníku 33 závodníků, což je slušná návštěva, vzhledem k tomu jaké
počasí panovalo. Všichni se
pochopitelně museli prokázat potvrzením o očkování
proti koronaviru.
Na prezenci na parkovišti
byly podmínky pro provozování hokeje, na cestách
a silnicích to ale díky centimetrové vrstvě čerstvého
prašanu nebylo tak dramatické. To v roce 2018, kdy si
nikdo nevzal na nohy boty
s hřeby, to byla ledovka od
startu až do cíle. Tenkrát
to byla pro diváky opravdu
zábava pozorovat nešťastné běžce, jak nemohou zdolat závěrečné stoupání.
Prvenství v hlavní kategorii mužů do 40 let vybojo-

val David Špindler v čase
32 min. a 31 s. Ten má tento běh obzvlášť v oblibě,
v jeho historii chyběl pouze
dvakrát. Vítězství zaznamenal také v letech 2013
a 2014. Traťový rekord ale
nepadl, o něco lepší časy
byly v minulosti dosaženy
o dva a více týdnů dříve,
kdy je pochopitelně tepleji.
Druhý na pásce byl Roman
Skalský (33:13), který se
stal vítězem kategorie muži
40–49 let a čtrnáctou příčku
obsadil Libor Černý (40:20,
vš. Mar. Lázně). Ten byl nejlepší v kategorii 50–59 let.
Dvacátý pátý proběhl cílem
Jiří Vyšín (45:26) z Karlových Varů, jenž opanoval
kategorii 60+.
Nejrychlejší ženou se stala Klára Vaňková (36:02)
z Aše, pátá (!) v absolutním

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!

pořadí, kategorii žen nad
40 let pak vyhrála Zlata Lukášková (41:09) z Rokycan.
Josef Milota

David Špindler těsně před cílem

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
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