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JE SMUTNO V PRÁZDNÉM LÁZEŇSKÉM CENTRU. KDY UŽ TO SKONČÍ?
Vážení spoluobčané,
je před námi
nejkratší měsíc roku. Zimy
a sněhu máme
v
Mariánských Lázních
poměrně dost.
Co nám ale chybí, to jsou návštěvníci a turisté. Většina
hotelů a ubytovacích zařízení
jede ve víceméně udržovacím
režimu a zlepšení se nejspíše
dočkáme až s příchodem jarních a letních měsíců. Přiznám
se, že jak se tak procházím poloprázdnými parky a koloná-

dami, tak i na mě padá tíseň.
Přitom je tu v zimě tak krásně!
Covid nám všem za poslední
roky vzal mnohé. V těch “lepších“ případech to byla dobrá
nálada nebo obživa, v těch
horších někdo z blízkých
nebo přátel. Navíc se mu podařilo do srdcí mnohých lidí
zasít velkou nenávist a zlobu. Lidé se hádají a napadají při každé příležitosti. To
považuji za velmi nešťastné
a nebezpečné. Šanci přestát
tuto tísnivou dobu máme jen
v případě, že se semkneme,
projevíme pochopení a nebudeme každou změnu brát

jako vítanou možnost přenést
vztek a zlobu na další lidi.
Omlouvám se za poněkud
trudnomyslný úvod. Pojďme
se spolu raději podívat na další rozvoj města.
Napadá mě celá řada okřídlených rčení, hesel a citátů,
které bych mohl použít. Nejvíce asi “nebreč nad rozlitým
mlékem“ a “čas nezastavíš“.
A s těmito myšlenkami se snažím plánovat, vymýšlet nové
projekty, posouvat město dále
a hledat příležitosti k rozvoji.
Aktuálně mám na stole několik nových studií, jejichž postupná realizace výrazně zlep-

ší život nám všem. Plánuje se
rozvoj sportovně-relaxačního
areálu v zóně klidu Hamrníky. Chceme také rozšiřovat
městský bazén o venkovní
koupání a balneologický provoz. Vypracována je projektová dokumentace na výstavbu
parkoviště u městské nemocnice. Stačí dotáhnout do konce směnu pozemků s majiteli
a v letošním nebo příštím roce
se pustíme do stavby. Nejaktuálnější je ale informace, kterou udělám radost zejména
Úšovičákům. Luně se blýská
se na lepší časy. Našel se solventní investor, který chce
více na str. 2
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Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15. 2. 2022.
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objekt od stávajícího vlastníka odkoupit a vybudovat
v něm moderní farmaceutický provoz a řadu bytů
a obchodů. Již během února
přijde tento záměr představit na zastupitelstvo města.
V únoru nás čekají také dvě
důležitá online hlasování.
Bude zahájen letošní ročník
participativního rozpočtu
města, do kterého můžete
opět přihlásit své nápady
na zlepšení veřejného prostoru. Věřím, že se jich sejde alespoň tolik jako v loňském roce. Navíc budete

mít během února možnost
hlasovat také o složení programu letošní zpívající fontány. Obě hlasování budou
probíhat prostřednictvím
mobilního rozhlasu.

SENIOŘI, POZOR! PODVODNÍ
„NAVOLÁVAČI“ ÚTOČÍ!

Únor je krátký měsíc. Proto
jsem se tentokrát pokusil
tomu přizpůsobit také délku
svého úvodníku a rozloučím se s Vámi jednoduchým
přáním… Vážení přátelé,
do února 2022 Vám přeji jen
to nejlepší, a hlavně pevné
zdraví a nervy.
Ing. Martin Kalina,
Váš starosta

Dnešní rychlý a hektický
způsob života má mnohdy
za vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak
často, jak by oni sami chtěli.
To může mít za následek pocit osamělosti a také sociální
izolaci seniorů. Toho právě
následně využívají podvodníci, kteří spoléhají na seniorovu důvěřivost a radost
z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začínající větou
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“
může mít pro osamoceného
seniora fatální následky. Nic
netušící a překvapený dědeček nebo babička osloví volajícího jménem svého vnuka či
vnučky. Poté začne nežádoucí
konverzace se smyšleným
často srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek
dostal do inančně svízelné
situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na kterou nemá
peníze. Ty nutně potřebuje,
a protože se pro hotovost nemůže z určitých důvodů osobně dostavit, posílá svého „kamaráda“. Nic netušící senior
v obavě o svého příbuzného
odevzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené
informace ověřil, a v té chvíli
mnohdy přichází o veškeré
své inanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se
nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?
• Pokud Vám z neznámého
čísla volá osoba vystupující
jako Váš rodinný příslušník
a Vy si nejste jisti, že byste
ho po hlase poznali, tak se
zeptejte na celé jeho jméno
– rozhodně se nenechte odbýt odpovědí: „Ale babi, to
jsem přece já, ten nejstarší“.

PROGRAM ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
V RUKOU VEŘEJNOSTI

Z iniciativy starosty města
Ing. Martina Kaliny vznikla anketa, v níž každý, kdo si
najde čas k hlasování, může
ovlivnit, jaké skladby bude
naše fontána hrát. Celkem je
možné vybrat sedm skladeb
z dvaceti čtyř. Fontána standardně opakuje celkem osm
skladeb. Jediná, která v repertoáru nebude chybět a o které se nehlasuje, je Hapkova
„Hudba pro fontánu“, neboť
představuje duši a základní
kámen každoročního repertoáru. Každý hlasující disponuje
sedmi hlasy a každá skladba
může obdržet pouze jeden –

toto je rozdíl oproti hlasování
do participativního rozpočtu,
kam lze hlasovat více hlasy
pro jeden subjekt. I v tomto
hlasování je však možno přidělit jeden hlas záporný.
Hlasování probíhá během
února prostřednictvím Mobilního rozhlasu a v anketě jsou
k poslechu i ukázky jednotlivých skladeb. Odkaz naleznete na stránkách města, facebookovém pro ilu města a na
stránkách www.zdraveml.cz
Pavel Knára,
koordinátor komunitního
plánování
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• Každý podobný telefonát
si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně
volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo
v telefonickém hovoru
chtít peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste
je předali kamarádovi či
kamarádce, tak odmítněte
a poproste svého rodinného příslušníka, aby se pro
ně stavil osobně. Cizího
člověka nikdy nepouštějte
do svého domu či bytu.
Policie České republiky dále
přistoupila k aktivní osvětě
v podobě telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům, kteří mají
pevnou linku, může doma
vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost
tomuto oznámení. Pokud se
Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný
nebo že Vašeho příbuzného
zastupuje jako doktor či notář, a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je
bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci
ověřte a v případě podezření
kontaktujte, prosím, Policii
České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme.
Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv
podezření, že Vás kontaktoval
podvodník nebo se o to pokusil, vždy to oznamte policistům na tísňovou linku 158.
nprap. Eva Valtová
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022
Již třetí participativní rozpočet je připraven pro tento rok.
Stejně jako v roce minulém je
vyčleněn jeden milion korun.
Město Mariánské Lázně je
dlouhodobě zapojeno do mezinárodních programů Zdravé
město pod patronací Světové
zdravotní organizace a místní
Agenda 21 pod patronací OSN.
Tyto programy jsou založeny
na principech udržitelného
rozvoje a jeho prosazování
v úzké spolupráci klíčových
aktérů a široké veřejnosti.
Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje
města je také tzv. participativní rozpočet. Participativní
rozpočtování je proces demokratické diskuse a rozhodování a dále typ participativní
demokracie, ve kterém se
jednotlivci rozhodují, komu
přidělit část obecního nebo
veřejného rozpočtu. Participativní rozpočtování umožňuje
občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných
výdajů a některé z nich upřednostňovat a dává jim možnost
rozhodovat o tom, jak jsou
peníze vynakládány. Když je
participativní
rozpočtování bráno vážně a je založeno
na vzájemné důvěře, mohou
z něho mít prospěch jak místní samospráva, tak občané.
Úspěšný a smysluplný bude
participativní rozpočet ale
pouze tehdy, pokud se zapojí dostatečný počet obyvatel
jak do podávání návrhů, tak
do samotného hlasování.
Hlasovat bude možné pomocí aplikace Mobilní rozhlas,
přičemž každý hlasující má
k dispozici dva hlasy kladné a jeden záporný. Kladné
hlasy je možné přidělit i jen
jednomu návrhu.
Návrhy jsou rozděleny do tří
kategorií:
200–500 tis. (max. 500 000)
100–200 tis. (max. 350 000)
0–100 tis. (max. 150 000)
Po hlasování se sečtou a odečtou všechny hlasy pro jed-

notlivé návrhy. Na základě
získaných hlasů bude sestaven výsledkový žebříček pro
všechny návrhy zařazené
do hlasování. Návrhy, u kterých je součet kladných a záporných hlasů záporný, budou
vyřazeny. Automaticky bude
realizován nejúspěšnější návrh (získal v součtu kladných
a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů). Z ostatních návrhů,
o nichž bylo hlasováno, budou
realizovány návrhy na základě
počtu obdržených hlasů, a to
v pořadí od nejúspěšnějšího
návrhu až do vyčerpání vyčleněných inančních prostředků
(1 000 000 Kč) dvoukolově.
Pořadí projektů v prvním kole
určí hlasování občanů. Na základě pořadí budou postupně
odečítány částky za projekty
z rozpočtu dané kategorie.
Nevyužité prostředky budou
přesunuty do druhého kola.
Ve druhém kole budou všechny projekty, na které nezbyly prostředky v kole prvním,
seřazeny podle počtu hlasů

a odečítání prostředků proběhne ze sumy prostředků
nevyčerpaných v prvním kole.
V minulém roce se dokončovaly realizace projektů z předchozího hlasování, které byly
v prodlení. Bylo tedy instalováno osvětlení kašny u nemocnice a provedena malba
herních prvků na asfaltovou
cestu vedoucí od Ferdinandova pramene na Prelát. Na projektech z participativního
rozpočtu 2021 se pracuje –
Discgolf je před dokončením
a hodiny na Chebské křižovatce jsou objednány. Již proběhlo osazení nového sloupku, se
samotnou instalací se počítá
v únoru tohoto roku. V rámci
revitalizace kašny došlo k dílčím úpravám projektu, které
byly projednány s navrhovatelkou. Nyní se intenzivně
jedná s dodavatelem a projekt Pumptracku byl z důvodu
udržitelnosti bohužel o rok
posunut. Nicméně inance
jsou pro projekt vyčleněny.
Máte nápad, jak zlepšit naše

město či místní část? Chybí
vám něco speci ického pro vaše
okolí nebo přímo pro vaši ulici?
Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň nebo opravit
sochu či kapličku? Vzpomínáte
na lavičku za domem, kde jste
se před lety potkávali se sousedy? Máte potíže s přístupem
na veřejná místa s kočárkem?
Pokud tedy víte o místech, která by si zasloužila oživit, upravit, pojďte zkusit navrhnout
změnu k lepšímu a aktivně se
zapojit do rozhodování o části
inancí z rozpočtu města.
Město v tomto projektu plní
funkci organizátora, asistuje
občanům při přípravě návrhů,
funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování a realizuje vítězné návrhy.
Vše podstatné naleznete na
stránkách www.zdraveml.cz.
Veškeré změny s přihlédnutím k pandemické situaci vyhrazeny.
Pavel Knára,
koordinátor komunitního
plánování

realizace
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OBČANÉ

MIMIKRY
Diváci starších TV pořadů nejspíš
znají sérii kriminálek případů
majora Zemana, natočené v době
Husákova režimu. Šlo o ideologické scény z boje proti nepřátelům
socialismu. Jeden příběh je částečně situován do Mariánských
Lázní. Vztahuje se k době, kdy byla
opět uzavřena hranice pro volnější cestování do tzv. kapitalistických států. Volnější cestování bylo
za socialismu teprve od roku 1964,
bylo možno cestovat na pozvání
příbuzných či známých. To trvalo po sovětské vojenské okupaci
(1968) jen do podzimu 1969. Poté
byl volný výjezd opět uzavřen.
Emigranti utíkali např. při zájezdech Čedokem nebo přes Jugoslávii (do té se vydávalo povolení
častěji na tzv. devizový příslib).

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
S DOPRAVNÍ TEMATIKOU
KARLOVARSKÝ KRAJ – „Bezpečné a správné přecházení
vozovky“.
Jako každý rok, tak i v roce
2021 vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií
České republiky výtvarnou a literární soutěž s dopravní tematikou „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, která byla vyhlášena
na začátku září a ukončena byla
22. října 2021.
Jednou z nejčastějších a nejohroženějších skupin účastníků
silničního provozu jsou chodci.
Téma soutěže bylo „Jak se ne/
bezpečně přechází přes silnici?“
Výtvarná soutěž byla rozdělena
do tří kategorií, a to:
1. kategorie: žáci mateřských
škol,
2. kategorie: žáci 1. stupně základních škol,
3. kategorie: žáci 2. stupně základních škol.
4. kategorie patřila bez rozdílu
věku literární soutěži a byla
určena pouze pro žáky základních škol.
Zúčastněné děti mohly využít
jakékoliv výtvarné či literární
prostředky. Soutěžním dílem
tak mohla být kresba, malba,
model, fotopříběh, vyprávění,

báseň apod. Na oddělení tisku
a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje přišlo během trvání soutěže téměř
na dvě stě výtvorů ze dvou desítek mateřských a základních
škol. Všechny práce byly velmi
povedené a bylo obtížné vybrat
z každé kategorie tři ty nejhezčí. Ceny vítězům osobně předali
policejní preventisté z oddělení
tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje. Vítězné práce byly následně odeslány do celorepublikového kola, které proběhlo dne
16. listopadu 2021.
V celorepublikovém kole bylo
vybráno z každé kategorie
5 nejlepších výtvorů, a navíc jedno speciální ocenění.
Karlovarský kraj se umístil velmi dobře se 3 vítězi.
V 1. kategorii se umístil na
3. místě žák Mateřské školy
Komenského v Karlových Varech. Ve 3. kategorii se umístil
na krásném 1. místě žák Základní školy Jih v Mariánských
Lázních a na 4. místě žákyně Základní školy J. A. Komenského
v Chodově. Všem výhercům byly
předány hodnotné ceny. Gratulujeme jim k umístění a děkujeme všem zúčastněným.
kpt. Bc. Zuzana Týřová

Poválečné letecké spojení našeho
města z/do Prahy bylo zastaveno
počátkem 50. let pro blízkost hranice. Provoz byl znovu obnoven
v období politického tání kol 1968
pro menší letadla. Byla to linka
Bratislava – Praha – Mariánské
Lázně a zpět. Jednou z možností
úniku do zahraničí byl únos letadla. Původně letadlo bylo uneseno
ze Sklářů, ve ilmu je únos posunut
na Moravu. Po únosu byl letecký
provoz z/do Prahy opět ukončen.
Skutečný únos letadla byl 8. června 1972. Pravdivé vyprávění
o únosu je k vidění na: https://
w w w. c e sk a t ele v i z e . c z/p or ady/1091682868-osudove-okamziky/402213100081012/
Text Václav Kohout,
snímky z ilmu Mimikry.

Turbolet L 410 přistává na letišti ve Sklářích. V pozadí stavby ve městě, zleva je
k vidění původní komín elektrárny a nový komín teplárny. Déle pak vpravo pohled na
Úšovice, dominují vyšší paneláky. Snímek je z pozdější doby než únos.

Děj filmu Mimikry v ulici města. Scéna poblíže tehdejšího Čedoku (dům Garibaldi, dnes
je tam pub). V pozadí městské hodiny na domě Nizza, takové hodiny byly tehdy patery (od
dnešní restaurace Dino až po roh naproti fotoslužbě). Oživovaly město. Vpravo tehdejší
sloupek trolejbusové zastávky k nádraží. V té době byl v ulici oboustranný provoz.

Příjezd autobusu Dopravního podniku, přivezl cestující z letiště k Čedoku. Tehdy
běžný obrázek z města. Byla to linka 16, smluvní linka Taxislužba – Letiště a zpět.
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TURISTÉ BILANCOVALI

Dne 15. prosince 2021 se
v prostorách Hotelové školy
Mariánské Lázně konala výroční členská schůze Klubu
českých turistů. Schůzi zahájila předsedkyně KČT Mar.
Lázně paní Růžena Balatá
a seznámila členy s programem. Ve zprávě o činnosti
zmínila skutečnost, že navzdory pandemii se podařilo uspořádat 44. ročník pochodu Krajem léčivých vod
s cílem v Ovesných Kladrubech, zajistit poznávací výlet
Valský pohárek, zorganizovat pochod s hůlkami u ho-

NADÍLKA U KRÁLE SMRKŮ

telu Krakonoš, účastnit se
10. ročníku turistického Pochodu okolím města Teplá,
podílet se na Dni za obnovu lesa výsadbou mladých
stromků, podpořit akci Den
živých vod, sejít se u Krále smrků a navštívit akce
turistických odborů v Bečově, Plesné, Tachově, Chebu, Sokolově, Aši a dalších.
Po zprávě o hospodaření
následovala informace o plánované činnosti na rok 2022.
Během celého roku si budou
turisté z Mar. Lázní připomínat 95. výročí založení Klubu
turistů v našem městě.
Závěr schůze obohatila přednáška s promítáním pana
Ing. Bořila.
KČT M. L. děkuje vedení,
pedagogům a studentům
Hotelové školy Mar. Lázně
za vzorné zajištění akce.
Za KČT Mar. Lázně
Ka ková

Poslední tradiční turistickou akcí Klubu českých turistů Mar. Lázně je Nadílka
u Krále smrků. Letos se podařilo uspořádat jubilejní
40. ročník. Ke kmeni padlého smrku (při vichřici v roce
2017), který je od roku 1986
chráněnou přírodní památkou, se v sobotu 18. prosince
2021 přišli turisté rozloučit
s uplynulým turistickým rokem. Pořadatelé připravili
malé občerstvení a upomínkové lístky. O hudební doprovod létnou se během zpívání vánočních koled postarala
Miriam Chytilová. Akce byla
součástí charitativního projektu Novoroční čtyřlístek,
který podporuje výstavbu
a údržbu turistických stezek
pro hendikepované turisty.
Odbor KČT Mar. Lázně tuto
činnost podporuje již 18 let.
KČT Mar. Lázně děkuje svým
členům a příznivcům za pod-

poru a zájem a zve milovníky turistiky a zimní přírody
na nejbližší turistickou akci:
Zimním krajem léčivých vod
– 41. ročník – 5. 2. 2022.
Za KČT Mar. Lázně
Ka ková

JUBILEUM A VÝSTAVA DÍLA VÝRAZNÉHO UMĚLCE Z NAŠEHO KRAJE
JIŘÍHO JUNA
V Karlovarském kraji máme
mnoho zajímavých a inspirativních lidí, na které můžeme
být právem hrdí. Jedním z nich
je výtvarník Jiří Jun, který patří
k nejvýraznějším výtvarníkům
našeho kraje a který začátkem
roku oslavil 80. narozeniny. Galerie umění v Karlových Varech
v Becherově vile připravuje
u této příležitosti průřezovou
výstavu díla tohoto chodovského výtvarníka. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
24. února 2022 od 17 hodin.
Expozice nese název „Neustálé
hledání“ a velmi se na ni těším.
Budou se vystavovat nejen jeho
aktuální díla tvořená speci ickou technikou, která mám asi
nejraději, ale i období starší,
včetně toho, kdy se věnoval například kreslenému humoru.
Pan Jiří Jun je kromě svého
nadání také velmi milý člověk

pevných zásad, se kterým je
díky jeho životnímu elánu a pohledu na svět radost mluvit.
I proto nezbývá při návštěvách
u něho doma a v ateliéru dostatek prostoru na důkladnější
prohlídku jeho děl, pokaždé si
totiž hodně povídáme, o životě, o politice, vždy mě něčím
novým překvapí a hodně se
nasmějeme. Těším se, že na výstavě budu mít podstatně více
času a klidu na jeho dílo. Každá
gra ika Jiřího Juna má totiž svůj
příběh a energii. Chce to klid
a čas nechat je na sebe působit.
Takže pokud máte rádi výtvarné
umění a chcete si dopřát skvělý
umělecký zážitek, tak výstavu
perokreseb Jiřího Juna rozhodně doporučuji. Během své umělecké činnosti vystavoval ve 12
zemích, například ve Francii,
Itálii, Norsku, Polsku, Německu
či USA. Jeho díla jsou mimo jiné

ve sbírkách pražského Musea
Kampa, pro které je zakoupila
paní Meda Mládková.
Pan Jiří Jun se narodil se ve Světlé nad Sázavou a do Chodova, kde
žije dodnes, se přistěhoval v roce
1969. Jak sám říká, Chodov mu
přirostl k srdci a stal se mu domovem. Po základní škole krátce
pracoval jako malíř porcelánu
v Okrouhlici, kde se seznámil
s malířem Janem Zrzavým, který
ho velmi ovlivnil a radil mu, jak
kreslit. Poté se dostal na střední uměleckoprůmyslovou školu,
kde byl jedním z nejlepších studentů. Na vysokou školu se ale
kvůli rodinnému původu hlásit
nemohl. Odmítl podepsat Antichartu a v roce 1989 se aktivně
zapojoval do dění v Karlových
Varech a angažoval se v Občanském fóru. V letech 1969 až
2000 pracoval jako výtvarník Sokolovské uhelné.
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Panu Jiřímu Junovi moc přeji,
aby stále nacházel dostatek inspirace pro svoji tvorbu a také
dostatek sil pro vše, co má rád.
Přeji mu pevné zdraví a dobrou
náladu. Zkrátka vše nejlepší
do dalších let!
Miroslav Balatka,
senátor,
www.miroslavbalatka.cz

V cíli možno zakoupit menu pro turisty za
zvýhodněnou cenu.

děti do 6 let zdarma,
člen KČT 30,-Kč; děti do 15 let 20,- Kč
Hotel Krakonoš v čase 11.00 až 15.00 hodin

40,- Kč;

Tip 1

koliv. Pamatujte jen, že silný
příběh sám vítězství nezajistí.
Máte ve svém okolí stromo- Proto hledáme stromy obklového velikána? Přihlaste ho pené také silnou komunitou,
do ankety Strom roku 2022 jejíž podpora a odhodlání jim
k vítězství pomůže.
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Upomínkový lístek, razítka IVV, razítko pochodu ZKLV
V cíli možno též navštívit vyhřívaný bazén, případně solnou jeskyni

a odolnost měst. Zapojit se
může kdokoliv, kdo od roku
2019 vysadil strom mimo les
a registruje ho do interaktivní
mapy na www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby.
Mapa poskytuje unikátní přehled o druzích a počtech vyTip 2
sazených stromů, lokalitách
Vysadili jste strom? Přidej- i subjektech, které jsou do sáte ho do mapy Sázíme bu- zení v České republice zapodoucnost
jeny. Počítá se opravdu každý
strom, tedy i takový, který jste
vysadili třeba u vás na zahradě.
I letos můžete rozhodnout
o tom, které stromy budou boTip na únor
jovat o titul Strom roku v populární anketě. Pokud máte
Podpořte Zpívající lípu
ve svém okolí strom, který si
v anketě Evropský strom
zaslouží pozornost či potřeburoku
je péči, podělte se s námi o jeho
příběh a nominujte ho do 22. Sázíme budoucnost je iniciadubna do letošního ročníku tiva Nadace Partnerství, která Českou republiku bude letos
na www.stromroku.cz. Navrh- chce výsadbou 10 milionů stro- v mezinárodní soutěži Evropnout svého favorita může kdo- mů zlepšit zdraví české krajiny ský strom roku reprezentovat
Účast na veškerých akcích KČT Mariánské Lázně je na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen si počínat opatrně a v souladu s Občanským zákoníkem.

Pořadatelé z KČT
Mariánské Lázně

Zdrávi došli!!!

Odjezdy MHD Bus č.13: v 13.43, v 17.43 od zastávky Golf do Hamrníků
v 15.40 od hotelu Krakonoš do Hamrníků
Autobus ČSAD: v 13.53 od zastávky Golf na nádraží ČD

Pozvání : Jarní setkání turistů Karlovarské oblasti 19.3.2022 v městě Horní Slavkov

Růžena BALATÁ, ribaml@seznam.cz, Jiří ČERNÝ, jcerny.ml@seznam.cz

- pěší : od 10 km, dále dle propozic. Lze využít vlastních tras do cíle.
Informace : Milena KAFKOVÁ, 607508740, kafkova.milena@seznam.cz

Více na: www.marianskelazne.cz/cs/zimni-bezecke-trasy/

v zimním lyžařském běžeckém areálu Mariánské Lázně s okruhy
délky: 2,5; 4,6; 6,4; 8,2; 9,2 km a další.

Trasy - lyže : 10 – 20 km. Doporučujeme využít upravených lyžařských tratí

Odměna :

Akce se koná za podmínek dodržení aktuálně platných hygienických a protiepidemických pravidel!!!

Cíl :

Startovné :

7.30 - 10.15 hodin

Start : Budova Hotelové školy Mariánské Lázně – vchod z Komenského 449

v sobotu 5. února 2022

. / . - - . / - - - / . - . / - / . . - / / - - . . / - . . / . - / . - . / / - / . . - / . - . / . . / . . . / - / . . - / - - / / - - . . / / - - / . - / . - . / . . / . - / - . / . . . / - . - / - . - - / - - - - / / . - . . / . - / - - . . / - . / . . / / - - . . / . . . - / . - . . / . - / . . . / - ///

ZIMNÍM KRAJEM LÉČIVÝCH VOD
D

(41. ročník)

LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD A TURISTICKÝ POCHOD

za finanční podpory města Mariánské Lázně
pořádá

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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DOBRÉ TIPY

Zpívající lípa z obce Telecí. Její
přízvisko odkazuje k dobám husitským, působení Českých bratří a jejich pronásledování. Podle
pověsti se tehdy v její dutině
ukryl bratr Jiroušek, který zde
přepisoval zakázané knihy a písně a při tom si je prozpěvoval.
Znělo to, jako kdyby lípa zpívala. Tento krásný památný strom
můžete podpořit v bezplatném
online hlasování na stránce
www.evropskystromroku.cz od
1. do 28. února 2022.
Anna Poledňáková,
PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost
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BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEU

BOWLINGOVÝ TURNAJ VYHRÁL
PATRIK ČERNÝ

Paní Marie Štětková slaví 4. 2. 90 let. K životnímu
jubileu přeje hodně zdraví dcera s rodinou.

COUNTRY ŽIJE
Opravdoví milovníci country
music sní o tom, že by se jednou chtěli podívat do Mekky
tohoto žánru – Nashvillu,
který leží v americkém státu
Tennessee. Překážkou jsou
ale mj. vzdálenost, finanční
náročnost a pro některé třeba i dobrá znalost angličtiny.
Nač se ale trápit se zmíněnými problémy, když se
za zanedbatelný obnos spojený s konzumací dá prožít
nezapomenutelný
večer
v místě bydliště.
V předvečer Silvestra 2021
si v mariánskolázeňské hospodě Eldorádo dali dostaveníčko někteří členové místních kapel Bourbon Grass
a A-Band, jimž přijeli vypomoci i kamarádi odjinud. Kdo
přišel, určitě nelitoval.
Téměř nepřetržitá šestihodinová produkce osmi muzikantů – basa, banjo, man-

dolína, foukací harmonika,
housle a tři kytary – provětrala všechny dobře známé interprety country music, ať už
naše nebo zahraniční. A zazpívat si mohli díky notoricky známým textům všichni
i bez angličtiny.
Kromě známých standardů
od Greenhorns, Rangers,
Hoboes, Pacifik, Johnyho
Cashe, Krise Kristoffersona,
Michala Tučného apod. se
dostalo i na perličky v podobě country verzí písniček
od Karla Gotta, Yvonne Přenosilové, Jiřího Schelingera
nebo Beatles.
Často se používá klišé o nezapomenutelném
zážitku.
V tomto případě to ale určitě
není fráze. Účastníci večera
by se nezlobili, kdyby se takový zážitek opakoval častěji.

V týdnu mezi vánočními
svátky a Silvestrem se sešlo třináct borců na 8. ročníku bowlingového turnaje
Kamil Cup 2021. Dějištěm
byl
mariánskolázeňský
Bowling Club Dyleň.
Soutěže se účastnilo sedm
mužů a pět žen. Těch bylo
vlastně šest, ale dvě dámy si
hody rozdělily na polovinu
a startovaly jako jedna osoba.
Celkem se za 2,5 hodiny stihly
odehrát čtyři kompletní hry,
tzn. 4 x 10 kol.
Prvenství celého turnaje připadlo Patrikovi Černému,
který si stabilní formu držel
ve všech čtyřech hrách, a zaslouženě si tak odnesl trofej
pro celkového vítěze s vynikajícím skóre 506 bodů. Průměr na jednu hru měl skvělých 127 sražených kuželek
(zaokrouhleno). Lepší byl
pouze Tomáš Nový v roce
2018, který tehdy ve třech
hrách naházel průměr 132
bodů.
Černý
triumfoval
i v roce 2017 a kromě toho
byl i dvakrát třetí.
Na druhém místě s výkonem 455 bodů skončil Martin Lepej (vyhrál v roce
2014 a 2016) a bronzovou
příčku obsadil vítěz dvou
předchozích ročníků Tomáš
Nový (429 b.)
Na dalších místech se seřa-

Josef Milota
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dili Kamil Špindler (425 b.),
Vít Špindler (384 b.), Josef
Milota (381 b.) a Zdeněk Šimek (337 b.)
V ženské kategorii zvítězila
Kateřina Nová (413 b.) před
dvojnásobnou vítězkou z předchozích let Libuší Dvořákovou
(365 b.), Alicí Fialovou (291
b.), duem Petra Šimková a Petra Sofronie (264 b.) a Lenkou
Pazderkovou (236 b.)
Oceněným pranic nevadilo,
že poháry a medaile pro první tři v každé kategorii nesou
visačku 2020. Tehdy se kvůli
covidové karanténě hrát nemohlo. Diplomy ale byly vypsány aktuálně.
Josef Milota
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A TAK SI TADY ŽIJEME …
Když končí rok, všichni se ohlédneme, co jsme udělali, mohli
udělat lépe a co nám uniklo.
Rekapitulace dobrých i slabších akcí nás nutí k zamyšlení.
Také my, senioři ze základní
organizace v Mariánských Lázních, jsme hodnotili naši práci,
která nám tento rok přinesla
i opatrnost, důvodem byl covid.
Ale přesto jsme uskutečnili
u nás v klubu 37 poznávacích
a tematických akcí, například
velmi poutavé přednášky
pana Ing. Bořila.
Proběhly dvě návštěvy divadla
v Praze a Chebu.
15 vycházek do přírody s naší
Stonožkou po okolí Mariánských Lázní.
Týdenní rekreační pobyty
45 seniorů v Sezimově Ústí

v hotelu Mas.
Zúčastnili jsme se krajské soutěže „Babička roku“ v počtu
40 členů, kde jsme měli také své
želízko v ohni.
Krásný výlet byl do ZOO v Plzni,
kde jsme naplnili celý autobus.
Hotelová škola nám připravila dobré pohoštění s programem, kde se zúčastnilo 90 členů naší organizace.
Navštívili jsme v minulém roce
248 seniorů, kteří oslavili jubileum s blahopřáním a dárkem
od města Mariánské Lázně
a naší organizace.
Zajistili jsme bezplatnou právní
poradnu, jednu středu v měsíci.
Přesné datum naleznete ve vývěsce v klubu na Hlavní třídě.
V mateřské školce na Voře jsme
vyprávěli pohádku našim nej-

menším spoluobčanům.
Plavání na hotelu Krakonoš
využilo pouze 21 členů, počet byl nižší z důvodu covidové epidemie.
Také v rámci oblíbeného bowlingu jsme vrhali koule na 24
setkáních, zúčastnilo se celkem 215 členů.
Tímto děkujeme zaměstnancům
za přízeň, kterou nám chovají.
Všech těchto akcí i posezení
v roce 2021 v karetním kroužku při ka íčku se zúčastnilo přes
3020 seniorů našeho města.
Tyto akce se nám podařilo
uskutečnit s inanční podporou města Mariánské Lázně a sponzorů, pánů Chvala,
Budky a Šimánka.
Vážení čtenáři Zpravodaje,
tady jsem vám přiblížila život

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA
FERDINANDCE

Spolek Švihák odstartoval
svou další sezónu 2. ledna
tradičním Novoročním setkáním na Ferdinandce. Kromě loňského roku, kdy byla
pandemická situace velmi
vyhrocená, pořádají Šviháci
toto setkání pravidelně začátkem ledna jako poděkování svým příznivcům a mariánskolázeňským obyvatelům
za podporu. Forma je vždy
stejná. Oslava příchodu nového roku bez rachejtlí, dělobuchů, pouze se svíčkami,
prskavkami a hudbou.
Několik desítek účastníků si
popřálo vše dobré do nového
roku a strávilo příjemnou hodinu času, kdy sváteční atmosféru podtrhlo vystoupení oblíbeného jazzového tria Jazz Cakes

našich seniorů, kteří nesedí
doma a nepřemýšlí, co a kde je
všechno bolí.
Na to, že nás stále brzdí covid,
si pomalu zvykáme, ale nechybí
nám chuť něco podnikat.
Přála bych ostatním seniorům, aby našli cestu k nám
a prožili s námi krásné zážitky
při našich akcích.
Při této příležitosti mi dovolte,
abych touto cestou poděkovala
za všechny naše seniory a popřála panu Karlu Lokajíčkovi,
dlouholetému předsedovi naší
organizace, k jeho 94. narozeninám hodně zdraví a silné nervy.
Pod jeho vedením jsme jedna
rodina, která přes všechny potíže drží pospolu.
Za výbor ZO seniorů,
Marie Kozlová

PODPOŘTE V TESCO TACHOV
HENDIKEPOVANÉ DĚTI
STŘEDISKA VÍTEČEK

v čele se zpěvačkou Lucií Víškovou. Letos se o výzdobu kromě
svíček postaral také dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, který připravil v rámci
projektu MAP Vzdělávání pro
děti z mateřských škol možnost
vlastnoručně si nazdobit stromečky. Ty byly ozdobou Ferdinandky po celý advent.
Šviháci chystají již devátou sezónu a doufají, že po dvouleté
pauze opět přispějí k zahájení
lázeňské sezóny legendární
cyklojízdou. Další letošní akcí
by měla být odložená PechaKucha Night, která byla přesunuta
z 10. prosince na 2. dubna. Festival KOK plánují letos již na
poslední květnový víkend. Aktivně se budou podílet na Knižních lázních, které proběhnou
na přelomu července a srpna.
O všech chystaných aktivitách
budou informovat na svých
facebookových stránkách, instagramu i na webu, který je
momentálně v rekonstrukci.
Švihák, z. s.

Společnost TESCO každoročně do ní zapojit spolu se svými zdrapodporuje charitativní činnost vými vrstevníky.
v regionu a o tom, který proZa Středisko Víteček,
jekt nakonec podpoří, nechává
Ing. Jiří Kalista
rozhodovat veřejnost ve svých
obchodech. V letošním roce v našem regionu soutěží 3 projekty,
hlasování probíhá v obchodním domě TESCO v Tachově
17. 1.–13. 2. 2022 a každý, kdo
se chce do rozhodování zapojit,
si může u pokladny vyžádat hlasovací žeton. Ten následně vhodí
do jednoho ze 3 hlasovacích boxíků za pokladnami, a tím dá hlas
projektu, který se mu nejvíce zamlouvá. Náš projekt i s popisem
je zcela vpravo. V tachovském
TESCU jsou průhledné boxíky
na žetony hned za pokladnami
u nákupních košíků.
Prosíme veřejnost o podporu
projektu 15. přední hlídky Royal
Rangers na pořízení zahradního
nářadí pro hendikepované a vozíčkáře střediska Víteček, aby nestáli stranou při údržbě rozlehlé
vítečkovské zahrady a mohli se
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM VÁM USPOŘÍ I STATISÍCE

Zrekonstruovat nebo postavit
dům není nic snadného. Chce to
pečlivě plánovat a dobře počítat.
S penězi vám může znatelně pomoci dotační program Nová zelená úsporám. V době rostoucích
výdajů za bydlení dokáže ušetřit
i stovky tisíc korun. Stačí myslet
chytře a trochu více ekologicky.

Na zateplení rodinných domů přispívá
Nová zelená úsporám až 650 000 Kč,
na instalaci fotovoltaiky až 200 000
Kč. | foto: SFŽP ČR

Pokračování Nové zelené úsporám připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci
se Státním fondem životního
prostředí ČR. Program navazuje na předchozí etapu a do roku
2030
rozdělí
minimálně
39 miliard korun. Příspěvky
pro majitele rodinných a bytových domů se rozrostly a cesta
k nim je jednodušší.

dalšími 10 procenty zvýhodněni
žadatelé ze znevýhodněných regionů z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

měnu kotle a instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu.
Dotace se zcela nově vztahují
také na trvale obývané rekreační
objekty. Větší výběr máte i v případě výměny starých neekologických kotlů, kde se program
doplňuje s kotlíkovými dotacemi.
Celkově může dotace uhradit až
polovinu vstupních nákladů.

Jde to i přes internet a „bez papírů“
Pravda je, že vyřízení dotace
vám nějaký čas zabere, vše je ale
dnes jednodušší. Podání žádosti
i všech potřebných dokumentů probíhá zcela online, přes
webové stránky www.novazelenausporam.cz. Vše je tedy
možné vyřídit z pohodlí domova a bez zbytečného papírování.
Žádost o dotaci je možné podat
před realizací opatření, v jejím
průběhu nebo i po ní.
Bojíte se, že nad žádostí strávíte hodně času a kvůli chybám dotaci nakonec nezískáte?
„Obavy nejsou namístě. Program je dnes financován způsobem nárokové dotace. Pokud
žadatel splní základní parametry programu, je jisté, že dotaci
získá. Peníze pro každého blokujeme již v okamžiku elektro-

Kombinovat se vyplatí
Realizací více úsporných opatření uspoříte hned dvakrát.
„Za každou kombinaci získají
domácnosti bonus 10 tisíc korun, u bytových domů je to až 20
tisíc. Čím více opatření majitelé
domů zrealizují, tím více peněz
ke standardní dotaci získají navíc. Majitelé rodinných domů si
tak mohou přilepšit až o 90 tisíc
korun. Dalších až 75 tisíc navíc
dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými dotacemi,“ vysvětluje
Petr Valdman. Automaticky jsou

DOTACE
pro rodinné domy

Spořte s Novou zelenou úsporám
„Nová zelená úsporám je dostupná téměř pro každého. Domácnosti díky ní šetří jak budoucí
výdaje za energii a pitnou vodu,
tak i náklady na vstupní investici,“
říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Úsporná opatření navíc zhodnotí nemovitost i s výhledem
do budoucna, protože požadavky
na energetické a ekologické parametry budov budou s ohledem
na rostoucí ceny energií stále
více ovlivňovat jejich cenu.
Dotace pro úsporné bydlení
pod jednou střechou
Program nově umožňuje poskládat si podporu de facto na míru.
To znamená, že v rámci jedné žádosti můžete zkombinovat různá
opatření – od zateplení přes vý-

Přehled podporovaných opatření | foto: SFŽP ČR
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nického podání žádosti,“ říká
Petr Valdman.
Máte dotaz? Poradíme vám
Se svými dotazy se můžete obracet na proškoleného pracovníka
přímo z vašeho regionu nebo
můžete kontaktovat kterékoli
krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.
Regionální poradce
Mgr. Jana Čížková
E-mail: marianskolazensko.cizkova
@seznam.cz
Telefon: 778 735 465
Nová zelená úsporám je nejdéle
trvajícím dotačním programem
pro energetické úspory rodinných a bytových domů. Od roku
2014, kdy navázal na předchozí
program Zelená úsporám, v něm
bylo podpořeno 77 tisíc žádostí
a na účty domácností bylo vyplaceno více než 11 miliard korun.
Autor: Státní fond životního
prostředí ČR

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ÚNOR 2022
OBČANÉ

CENA VODY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH V ROCE 2022 ČINÍ 99,00 KČ,
JAK SE MĚNILA OD ROKU 2016?
Občané města v roce 2022 za
1 000 litrů vody platí 99,00 Kč.
Z toho vodné činí 48,40 Kč
a stočné 50,60 Kč. Všechny
ceny jsou uvedeny včetně
10% DPH.
“Ve srovnání s celostátním průměrem 97,53 Kč
Rok

za kubík vody si město Mariánské Lázně vede průměrně,” uvádí Petr Novák
z webu Skrblík.cz. Dodavatelem vody ve městě je
Chevak, a. s.
V loňském roce se v Mariánských Lázních za vodu pla-

tilo 94,05 Kč, meziročně tak
zdražila o 4,95 Kč. Podrobný
vývoj ceny vody a poplatků
za odpad od roku 2016 najdete na webu Skrblik.cz.
Snížení ceny v roce 2020
je způsobeno změnou DPH
z 15 % na 10 %.

V ČR je v roce 2022 průměrná cena vody 97,53 Kč.
Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za 1 000 litrů platí
56,10 Kč. Nejdražší je v severočeském Frýdlantu, kde kubík vodného a stočného dohromady vyjde na 138,23 Kč.

2022

2021

2020

2019

2018

Mariánské Lázně

99,00 Kč

94,05 Kč

91,30 Kč

92,00 Kč

89,13 Kč

Průměr ČR

97,53 Kč

92,39 Kč

88,50 Kč

87,96 Kč

85,38 Kč

Cena vody mezi lety 1989
a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně, když v roce
1989 stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kč, průměr celé
země o 33 let později činí
zmiňovaných 97,53 Kč.
Zatímco dříve byl provoz
čistíren odpadních vod,
včetně budování a udržování sítě kanalizací, dotován,
dnes se náklady přenáší
na zákazníka. Spotřeba vody
byla v roce 1989 také výrazně vyšší než dnes. Na jednu
osobu v domácnosti a kalendářní den dříve připadalo 170,9 litrů vody, nyní
je to pouze 89,2 litru. Vyšší
náklady je tak nutné rozpočítat mezi nižší spotřebu.
Proměna v účtování skutečných nákladů zapříčinila
nárůst cen, který byl nejcitelnější zejména v první polovině devadesátých let.
Vývoj cen vody a poplatků
za odpad v obci od roku 2016
občané najdou na stránce https://www.skrblik.cz/radce/
mesto/marianske-lazne/
Petr Novák,
Skrblík.cz
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PŘEHLED KONCERTŮ

ÚNOR
2022





pátek 4. února 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

JOSEF ŠPAČEK V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
ABONENTNÍ KONCERT - ABO 5



Petr Popelka: Dvojkoncert pro dva komorní orchestry
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert D dur pro housle op. 35
Edward H. Grieg: Symfonické tance op. 64


Ȃ e«
Ȃ


SETKÁNÍ S UMĚLCI – 18.30 hod.



pátek 11. února 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

HUDBA ČTYŘ EPOCH

ABONENTNÍ KONCERT - ABO 6 
Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes – suita z opery
Joseph Haydn: Symfonie č. 90 C dur
Johannes Brahms: Symfonické variace na Haydnovo téma op. 56a
Darius Milhaud: Francouzská suita op. 248

Ȃ
SETKÁNÍ S UMĚLCI – 18.30 hod.


pátek 25. února 2022 – Společenský dům Casino – 19.30 hodin

VIVAT JOHANN STRAUSS
známé árie z operet Netopýr, Cikánský Baron, Noc v Benátkách,
slavné polky a valčíky jako Víno, ženy a zpěv nebo Na krásném modrém Dunaji

Ȃe
Ȃ æ



změna programu vyhrazena!




Západočeský symfonický orchestr o.p.s., Reitenbergerova 95/4, 353 01 Mariánské Lázně, tel: 354 622 141, zso@zso.cz

www.zso.cz
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KAåDOR2þ1Ì AKCE 2022
Leden

þHrvenec

15. 01.–22. 01. 2022
OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNę
Mezinárodní šachový festival

KDæGëÿWYrtek
LETNÍ KINO
Promítání pod širým nebem

15. 01.–16. 01. 2022
OKOLO MARIÁNSKOLÁ=(ŀSKÝCH
PRAMENš
Veâejný závod v b³hu na lāÀch

07. 07.–10. 07. 2022
MARIENBAD FILM FESTIVAL
Mezinárodníϔilmový festival
09. 07. 2022
SPA RUN, MOVOMAL
B³āecký závod s doprovodným
programem

Únor

30. 07.–31. 07. 2022
.1,å1ÌLÁZNę
Knāní jarmark

05. 02. 2022
ZIMNÍM KRAJEM LÉþIVÝCH VOD
Turistický pochod – 41. ro«ík

Srpen
13. 08.–20. 08. 2022
CHOP,1šV FESTIVAL
Mezinárodní hudební festival
28. 08. 2022
VALSKÝ POHÁREK
Turistický pochod –Ǥro«ík

Duben
17. 04. 2022
MARJÁNKOVSKÉ JA51ę1Í
âivítání jara v podání folklorního
souboru Marjánek

.YĚWHQ

=iŐt
03. 09. 2022
KROK KE ZDRAVÍ
Nordic walking pochod

30. 04. 2022
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Slavnostní zahájení produkce Zpívající
fontány v sezó³Ͷ

03. 09.–04. 09. 2022
LÁ=(ŀSKÝ FOOD FESTIVAL
Víkend plný skv³lého jídla
15. 09.–18. 09. 2022
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival – 18. ro«Àk

01. 05. 2022
VÍTÁNÍ PT$þÍHO ZPęVU
Ornitologická procházka

10. 09.–18. 09. 2022
DNY EVROPSKÉH2'ę',CTVÍ
Celoevropská kul³poznávací akce

13. 05.–15. 05. 2022
ZAHÁJENÍ LÁ=(ŀSKÉ SEZÓNY
Sv³cení pramõs bohatým programem

10. 09. 2022
SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ LIDÍ
DOBRe9šLE
Slavnosti se stâedov³kou atmosférou

15. 05. 2022
ŠVIHÁCKÁ CYKLOJÍZDA
Projíā®ka na kole nebo kolob³āce
17. 05.–19. 05. 2022
FESTIVAL POR2=80ę1Í
Vzájemné setkávání lidí s postiāením
a bez postiāení

28. 09. 2022
SVATOVÁCLAVSKÉ TROUBENÍ
NA KLADSKÉ

27. 05.–29. 05. 2022
miniKOK – KulturQĚ ozdravná kúra
Multiāánrový festival
28. 05. 2022
KRAJEM LÉþIVÝCH VOD
Turistický pochod – 45. ro«ík

ŏtMHQ
28. 10. 2022
OSLAVY DNE SAMOSTATNOSTI
Oslavy s lampionovým prõvodem

þHrven
04. 06. 2022
HAMELIKA 7ŏIKRÁT JINAK
B³h do vrchu v sérii
„Rozhledny v pohybu“ – 8. ro«ík

31. 10. 2022
SLAVNOSTNÍ UKONþENÍ PROVOZU
ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNY
Poslední produkce Zpívající fontány
v rocͶ

04. 06.–05. 06. 2022
MARIÁNSKOLÁ=(ŀSKÉ
HÁDANKÁŏSKÉ SLAVNOSTI
Sou³ā v âešení hádanek a logických úloh

Prosinec

25. 06.–01. 07. 2022
JAZZOVÉ LÁZNę
Koncerty nejen na lázÒské kolonád³

Více akcí na marianskelazne.cz/kalendar/

17. 12. 2022
NADÍLKA U KRÁLE SMRKš
Turistický pochod

Z³a programu vyhrazena.
Nenašli jste svoji akci nebo jste narazili na chybu, napište nám na info@marianskelazne.cz.
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ŠKOLA

POZVÁNKA Z HROZNATOVY
AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
NA Ú N O R 2022:

V měsíci únoru se můžete účastnit aktivit Hroznatovy akademie
na objednávku. Tímto způsobem
si můžete zajistit exkurzi do Barokního štolového systému,
Dětskou prohlídku a prohlídkovou expozici Poklady devíti
staletí. Vezměte s sebou přátele,
abyste byli vždy alespoň čtyři!
Pokud pracujete s dětmi a chce-

POVÁNOČNÍ DÁREK PRO ZŠ JIH

te pro ně zajímavý program,
můžeme si u nás vybrat z řady
zábavných vzdělávacích programů, které nabízíme celoročně.
Programy jsou většinou tříhodinové, minimální počet dětí je
10. Výběr konkrétního programu pro dané děti doporučujeme
konzultovat předem telefonicky
nebo emailem.
Podrobnosti naleznete na
webových stránkách kláštera:
www.klastertepla.cz/hroznatova-akademie/vzdelavaci-programy
INFORMACE A REZERVACE: recepce Hroznatovy akademie, tel.
353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.
Monika Matějková

V rámci projektu Hýbeme se
hezky česky s Penny jsme
obdrželi na základě umístění
poukázku na výběr sportovního vybavení. Tyto pomůc-

ŠKOLA

EXKURZE DO PLANETÁRIA 5.A

PLAVECKÉ ZÁVODY

Dne 14. 1. 2022 se žáci a žákyně ZŠ JIH zúčastnili okresního
kola závodů v plavání. V kategorii chlapců bylo 5 družstev
a v kategorii dívek 3 družstva.
Závodilo se v plaveckých disciplínách: znak, prsa, kraul,
polohová štafeta a celková
štafeta. Po vynikajících vý-

ky obohatí výuku tělesné
výchovy. Chtěli bychom moc
poděkovat všem, kteří pro
nás hlasovali.
Mgr. V. Ka ka

konech jednotlivých plavců
se nám podařilo postoupit
z druhého místa v chlapecké
i v dívčí kategorii. Pochvalu si
za vzornou reprezentaci zaslouží: Kocourková Simona,
Vlčková Alice, Ellis Sophia,
Šandová Žaneta, Janochová
Daniela, Székelyová Viktorie,
Hejsek Šimon, Mácha Jakub,
Suchý Ondřej, Paclt Štěpán,
Kočárek Luka a Tyller Marek.
Zúčastní se krajského inále v Sokolově. Držíme našim
plavcům palce!
Mgr. Vladimír Ka ka

Ve středu 1. prosince navštívila 5. A třída planetárium při
gymnáziu v Chebu. Program
se dětem velice líbil, hvězdná
obloha je uchvátila, dokonce si
žáci sáhli na opravdový meteorit z vesmíru. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavých a poučných
informací o Slunci, planetách

sluneční soustavy, o pohybech
Slunce, Země, planet, dále jsme
se seznámili s mnoha souhvězdími, prohlédli jsme si noční
oblohu v různých ročních obdobích. V planetáriu se nám velice
líbilo a rádi se tam vrátíme.
Mgr. M. Bledá,
ZŠ Jih

BLAHOPŘÁNÍ

INZERÁT

Vážená a milá paní učitelko,
tiše, jak když vrznou vrátka,
přiblížila se a je tu Vaše 90.
Škrtnem O a s tou 9 půjdem spolu do 3. třídy vzpomínkou.
Kdy jste u nás učila a každý den se na žáky usmívala.
Jsou to krásné vzpomínky, bohužel rozlétly se jak kamínky.
Nic se nevrátí zpátky – přesto přejem aspoň přes tyto řádky:
Ať máte hodně elánu i pevné zdraví, to se potom krásně slaví.
Třída Vám mává – bylo to vždy prima.
Máme Vás rádi, vždyť jste NAŠE BABI.
Všechno nejlepší k DEVADESÁTINÁM v pátek 4. 2. 2022
Za žáky 3.A z Úšovic
Hana Knížáková

Pronajmu rodinný dům
se zahradou ve Valech
u Mariánských Lázní.
Volný od 02/2022.
Kontakt: 608656536
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SUDOKU MEZI ŠKOLAMI POTŘETÍ
4
6

1

3

4
6
6

1
3

5

Po loňském roce, kdy se soutěž
vůbec neuskutečnila, proběhlo
letos 17. prosince 2021
v jídelně ZŠ JIH Velké inále třetího ročníku této soutěže. Soutěž byla určena pro žáky a studenty základních i středních
škol, letos poprvé se zúčastnili
i žáci ze ZŠ Čtyřlístek. Do inále
bylo pozváno celkem 23 soutěžících, kteří si vedli nejlépe ve

3 domácích kolech, zúčastnilo
se nakonec ale pouze 19 z nich.
Soutěžilo se o medaile, diplomy a dárkové poukazy, které
byly zakoupeny z dotace Fondu
sportu města Mariánské Lázně.
Všichni soutěžící měli jeden cíl.
V průběhu 60 minut doplnit co
nejvíce čtverečků správnými
číslicemi a co nejlépe se umístit.
Každá správně umístěná číslice
se počítala. V domácích kolech
se naučili řešit i jiná než klasická sudoku, proto je nepřekvapilo, že i ve inále řešili sudoku
diagonální nebo nepravidelné.
Hodina uběhla velice rychle.
A pak už se sčítaly body a vyhlašovaly výsledky. Na správné
hodnocení dohlížela neúplatná porota – Ing. et Mgr. Pavel
Knížák (učitel ZŠ JIH) a David
Loudát (student HŠ). A jak to

nakonec dopadlo? Své zkuše- jednotlivá kola organizovali.
nosti z celé řady soutěží zúročili A co vy? Uměli byste vyřešit nestudenti gymnázia – první Vik- pravidelné sudoku?
torie Voňavková a druhý SamuMgr. Věra Kučavová
el Janoch, kteří zvládli všechny foto Ing. et Mgr. Pavel Knížák
úlohy ještě před vypršením časového limitu. Další dvě místa
patřila studentkám HŠ Elišce
Dolejšové a Kateřině Ramikové, z žáků ZŠ byla nejlepší Lucie Burdová ze ZŠ Úšovice na
5. místě. Veliké uznání patří
i Anně Nykodymové, žákyni
5. třídy ze Čtyřlístku, která
skončila sedmá. Ale zvítězili
vlastně všichni, přišli, rozhýbali své mozkové závity a ukázali, co umí. A je vidět, že sudoku řešit umí.
Děkuji všem soutěžícím od
těch nejmenších až po středoškoláky, a hlavně učitelům
dalších škol, kteří pro své žáky

SPORT

U ZÁMKU KYNŽVART SE NA
NOVÝ ROK SEŠLI OTUŽILCI

Nový rok se dá vítat nejrůznějšími způsoby, pokud tedy nemáme na mysli pouze vyspávání po silvestrovské oslavě.
Je-li řeč o sportovcích, tak
ti aktivnější se účastní třeba nějakých novoročních
běhů nebo výšlapů. Jsou ale
i jiné aktivity.
Otužilecký nadšenec Ladislav Havíř z Lázní Kynžvart
se inspiroval činností mariánskolázeňského spolku
Royal Mrož Club, který pořádá už dvacet roků štědrovečerní koupel v Pstružím
jezírku vedle golfového hři-

PODPORA DOPRAVNÍ VÝUKY
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Z DOTACE KARLOVARSKÉHO
KRAJE
V roce 2021 byl realizován
projekt „Podpora obnovy
stávajících a vznik nových
dopravních hřišť“, který
byl financován z rozpočtu
Karlovarského kraje v rámci dotace odboru dopravy
a silničního hospodářství.
Celková výše dotace činila
249 945,76 Kč.

ště, a založil před jedenácti
lety akci nazvanou Novoroční cachtání. To se odehrává
1. ledna ve 14 hodin na hrázi
Mlýnského rybníku u kynžvartského zámku.
Cestu si tam našly tři desítky těch, kterým tři stupně
teplá (nebo snad studená?)
voda až tolik nevadí. I přes
roční období se venkovní
teplota pohybovala kolem
deseti stupňů, a tak šli někteří do vody opakovaně.
Všichni otužilci dostali jako
obvykle pamětní diplom.
Josef Milota

Dotace
byla
využita
ke
zkvalitnění
zázemí
a zlepšení kvality výuky
dopravní výchovy čtvrtých
tříd na základních školách
v Mariánských Lázních
a obcích spadajících pod
ORP Mariánské Lázně (Drmoul, Velká Hleďsebe, Trstěnice, Teplá). Peníze byly
použity na nákup dopravních prostředků (kola, koloběžky), určených pro prak-
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tickou výuku. Byl opraven
přívod elektřiny k buňkám,
které slouží pro praktickou
výuku na dopravním hřišti v Mariánských Lázních
u ZŠ Úšovice. Byly vyměněny dveře a zárubně, byl
proveden ochranný nátěr
opláštění buněk v areálu
hřiště, která slouží pro výuku přímo na dopravním
hřišti v areálu ZŠ Úšovice.
Z poskytnutých prostředků
byly na dopravním hřišti
osazeny sloupky na dopravní značení v areálu dopravního hřiště a obnoveno vodorovné dopravní značení
v areálu.
Za SPRÁVU MĚSTSKÝCH
SPORTOVIŠŤ,
p. o. Mgr. Viktor Borsik,
ředitel
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JOSEF MILOTA ZÍSKAL
KUŽELKÁŘSKÝ DOUBLE
Měsíc leden je dobou, kterou si
členové mariánskolázeňských
oddílů karate, juda a aikida
zvolili už podvacáté ke společnému klání. Nerozdávají si to
v nějakém bojovém sportu, ale
v disciplíně, v níž se rozdíly
mezi jednotlivými styly stírají,
a sice v kuželkách.
Místem byla jako obvykle
čtyřdráhová kuželna v Teplé.
Házelo se tradičně na 4 x 15
hodů do plných a jedenkrát patnáct hodů na dorážku.
Po roční odmlce způsobené koronavirem se ukazovalo, kdo
si udržel formu z předchozích
ročníků. Nějakou chvíli to vypadalo, že si putovní pohár odveze
trojnásobný vítěz Zdeněk Javorský, byť by jeho 245 bodů neatakovalo v historických tabulkách
nejlepší výkony.
Zhruba v polovině soutěže, které se účastnilo 23 dospělých
a dvě děti, začal ale házet zakladatel turnaje Josef Milota (proto
se turnaj jmenuje Pepa Cup).
I přes vlažný začátek a dvě minely do plných měl po 45 hodech
241 bodů. Když k tomu pak přidal ještě 32 kuželek na dorážce,
bylo o vítězi rozhodnuto. Milota
zvítězil už podesáté. Svůj další
triumf komentoval slovy: „Chce-li někdo vyhrát nějaký turnaj,
ať si ho uspořádá.“ Druhý byl Javorský a bronz bral vítěz z roku
2007 Robert Csekés (244).
Další příčky obsadili Václav
Klimko (230), Martin Schuster
(220), Adrián Šiška (212), Vladimír Křivanec (208), Lukáš
Kupka, Petr Škrla (oba 204),
Kamil Špindler (202), Saša
Tóth (200), Radek Malinovský
(196), Jiří Klimko (190), Radek Schuster (188), Karel Tesař

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ BUDOU
HOSTIT MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY NEJLEPŠÍCH
KRASOBRUSLAŘŮ
V ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍCH

(184), Ivan Korol (172), Břéťa
Milota, (171), Kateřina Klimková (169), Libuše Dvořáková
(168), Radka Jelínková (166),
Lucie Klimková (165), Romana
Dvořáková (149) a Karla Lhotáková (145). Kategorii mládeže
vyhrál Andrij Bařina (136) před
Janem Milotou (116).
Poté se rozhořela vyřazovací
soutěž na deset hodů do plných.
Do pavouku byli účastníci vepsáni podle výsledků z hlavního
závodu. Kromě tří překvapení
v základních kolech repasáže
o třetí místo, kdy K. Klimková
porazila Škrlu, L. Klimková Malinovského a L. Dvořáková Špindlera se ale další nekonala.
Další vítězství, a tím pádem
i kuželkářský double získal Josef Milota, jenž se nejvíce natrápil ve druhém kole se Škrlou. To měli oba borci po deseti
hodech shodně 54. Rozhodoval
proto zlatý hod. Ve inále se pak
Milota potkal s Javorským, kde
vyhrál v poměru 51:46. Bronz
vybojoval V. Klimko. Za touto
trojicí se pak seřadili Csekés,
Křivanec a Kupka (dělené 5.
místo) a M. Schuster se Šiškou
(dělené 7. místo).
Josef Milota

Už na začátku března se
na zimní stadion v Mariánských Lázních sjedou nejlepší
krasobruslaři a krasobruslařky v žákovských kategoriích.
Mistrovství republiky proběhne od 4. do 6. března. „Těšíme
se na účastníky mistrovství
a vím, že přípravy jsou již v plném proudu,“ řekl starosta
města Martin Kalina, který nad
závodem převzal záštitu.
„Jsem moc ráda, že nás Český
krasobruslařský svaz pověřil
uspořádáním tohoto vrcholného závodu. Věřím, že závodníci, jejich rodiče i trenéři si
užijí krásnou atmosféru města
a nejbližšího okolí, která pro
mě osobně má obrovské uklidňující kouzlo,“ uvedla k chystanému mistrovství ředitelka
závodu a předsedkyně pořadatelského klubu SKK Mariánské
Lázně Monika Škorničková.
Slavnostní zahájení závodu v lázeňském městě proběhne v pátek 4. března. V sobotu a v ne-

děli se pak bude krasobruslit
o tituly mistrů republiky, a to
na nedávno zrekonstruovaném
zimním stadionu. „V minulosti
jsme do rekonstrukce zimního
stadionu investovali nemalé
peníze, tak to alespoň závodnice a závodníci využijí. Poslední
investicí je nové ozvučení,“ řekl
pan starosta Kalina. Pan Borsik
doplnil, že v roce 2019 byla
provedena rekonstrukce nejen ledové plochy, ale i mantinelů a chlazení ledové plochy.
„Velmi si ceníme toho, že MČR
žactva se bude konat na zimním stadionu v Mariánských
Lázních. Toto je první velká
akce, která po rekonstrukci
na ZS v Mariánských Lázních
proběhne,“ dodal pan Borsik.
„Podmínek, které město dává
krasobruslení, si velmi vážím, stejně jako vstřícnosti.
Těší mě, že město akci podporuje,“ dodala ředitelka závodu paní Škorničková.
Mistrovství republiky proběhne od 4. do 6. března v kategoriích nejmladší žáci a žačky, mladší žáci a žačky, žačky
a žáci. V sobotu a neděli se
závodníci budou těšit na podporu z tribun.
Kateřina Horová

SCHNEIDER CUP

Nejlepší ve vyřazovací soutěži.
Nahoře zleva Martin Schuster, Lukáš
Kupka, Zdeněk Javorský, Vladimír
Křivanec, Adrián Šiška a Robert
Csekés. Dole zleva Václav Klimko
a Josef Milota

Všichni účastníci kuželkářského turnaje
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ŠTĚDRÝ DEN VYPLŇUJÍ MROŽI KOUPELÍ VE STUDENÉ VODĚ

Jana Baulovičová a Kamil Hanko
(zleva)

Zdeněk Franta

V souvislosti se Štědrým dnem
si asi většina populace představí vánoční stromeček, dárky
cukroví nebo pohádky v televizi. Pro určitou skupinu obyvatel Mariánských Lázní je však
jedním z neopomenutelných
bodů programu 24. prosince
– pokud ne tím úplně nejhlavnějším – pravidelné dopolední

otužování v Pstružím jezírku
vedle golfového hřiště.
V právě uplynulém roce 2021
se konal už 21. ročník této vánoční tradice, kterou v roce
2000 založila pětice borců
Jindřich Horáček, Petr Hůrka,
Ivan Hložek, Jaromír Bartoš
a Ladislav Novotný sdružená
ve spolku Mrož.
Od roku 2011 se tito průkopníci otužování přejmenovali
na světověji znějící Royal Mrož
Club Mariánské Lázně a anglického krále Edwarda VII. při té
příležitosti pasovali na prokazatelně prvního otužilce. Někdy před rokem 1905 prý vypadl z kočáru právě do Pstružího
jezírka, což mají „mroži“ potvrzené nálezem králova šperku
ve zmíněné vodě.
Byť se posledního štědrovečerního koupání účastnili už pouze první dva jmenovaní, můžou
být „mroži“ určitě spokojeni
se svojí misionářskou činností, která tentokrát přilákala
do chladné vody rekordních
34 otužilců. Asi poprvé tak byl

počet lidí ve vodě větší než těch
přihlížejících na břehu.
O kvantitu i kvalitu se poslední roky stará početná skupina
Mroži z Regentu, jejíž členové
berou otužování opravdu vážně.
Ve vodě si za cvakání zubů těch
na břehu hoví i deset minut.
Kromě Horáčka a Hůrky se
do
vysekaného
obdélníku
v ledu vydali postupně Zdeněk
Franta, Jiří Čapek, Pavel Tuháček, Ladislav Florián, Josef Davida, Ladislav a Věra Fialovi,
Jiří Černý, Josef Milota, Martin
Kodýtek, Jan Martínek, Petr
Šturma ml. a st., Robert Šup,
Aleš Rejl, Martin Mucina, Dan
Maňák, Vojtěch Štecher, Miroslav a Michal Zachovi, Karel
Beneš, Martin Červák, Kamil
a Sára Hankovi, Lukáš Polívka,
Jitka, Robert, Michal a Martin
Knoškovi, Květa a Josef Baulovičovi a Jan Pipta.
O vánoční pohodu se staral mj.
místní žesťový kvintet, který
přišel stejně jako každý rok zahrát sérii koled.
Josef Milota

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!

Žesťový kvintet

Mroži z Regentu

Josef Milota, Jiří Černý
a Ladislav Florián (zleva)

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 7, číslo 2; Evidováno pod MK ČR 22342
Periodický tisk územního samosprávného celku
Adresa redakce: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061
Tisk: AZUS Březová, s. r. o.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 2. 2022; Uzávěrka inzerce: 15. 2. 2022
Za správnost článků, jejich obsah a vypořádání autorských práv k fotografiím zodpovídá autor článku.

20

