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Co dál? Je třeba určit priority!

Vážení spoluobčané,
Máte před sebou předposlední vydání
městského
zpravodaje
v roce 2020,
a tím pádem
také předposlední úvodník letošního roku. K bilancování bude dost prostoru a času
v prosincovém a lednovém čísle
a musím poznamenat, že bude
opravdu obtížné hledat ta správná slova, kterými bych výstižně popsal to, co nám rok 2020
zhruba od března servíruje.
Tématu Covid se v současnosti vyhnout nelze. V Mariánských Lázních počty pozitivně testovaných
pomalu, ale kontinuálně stoupají.

Ke dni 21.10., kdy úvodník píšu,
evidujeme 86 nakažených a obávám se, že v době, kdy úvodník
čtete, budeme nad stovkou. A to
je pro kontext potřeba napsat, že
v porovnání se zbytkem země je
na tom náš okres velmi dobře!
Sportovat se nesmí, kultura je
utlumena, zpívat můžeme maximálně doma ve sprše…je stále obtížnější zachovat dobrou
náladu. Ale jestli Češi něco umí,
tak je to udělat si ze všeho srandu. Osobně to považuji za jeden
z nejlepších charakteristických
znaků našeho národa. Humor je
potřeba si udržet a čelit s jeho
pomocí všem potížím.
Nemocnice se plní v celé zemi
a v Karlovarském kraji to platí
dvojnásob. Karlovarská krajská
nemocnice sepsala s nemocnicí Mariánské Lázně dohodu, na

Víteček Černošnín opět
zkvalitňuje svoje služby

Projekt záchranář

radnice

strana 2

základě které je v NEML vyčleněno jedno patro pro pacienty
s Covidem. Jedná se o 39 lůžek,
která jsou v současnosti plně
obsazena. S pomocí přispěchala také armáda ČR, která do
nemocnice vyslala na pomoc
7 vojáků. Alespoň v našem domově pro seniory je situace dobrá. Momentálně neevidujeme
nákazu u nikoho z klientů ani
členů personálu. Opatření vlády a MZ dopadla také na školy.
ZŠ Úšovice byla uzavřena úplně
a ZŠ Jih přijímá jen děti ve věku
3-10 let, jejichž rodiče pracují
v IZS, zdravotnictví nebo armádě. Jen ZŠ Vítězství v Hamrníkách
funguje dále, protože se na ni
vztahuje zákonná výjimka. Školky uzavřeny nejsou a prozatím
s tím ani nepočítáme. Minimálně
do března příštího roku ale uza-

ŠKOLY

SPORT

Orientační běh
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víráme městské divadlo. Nemá
cenu hrát pro několik málo lidí
a jen do konce letošního roku by
divadlo vygenerovalo při provozu ztrátu téměř milion korun.
A to je v této době opravdu
hodně peněz.
Ale abych nevěnoval celý úvodník jen tématu Covid, je potřeba
se zmínit také o dalších věcech.
Konečně byla dodělána rekonstrukce Chebské! Trvalo to řadu
napjatých měsíců a chci Vám
všem poděkovat, že jste s touto
krajskou stavbou měli trpělivost. V letošním roce se ještě
bude opravovat silnice v Hamrníkách a tím pracovní činnost na
silnicích v ML pro letošek skončí.
Chtěl bych Vás všechny ubezpečit, že v příštím roce nebudou
Vaše nervy vystaveny tak velk
více na str. 2

KULTURA
Muzeum uzavřeno
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Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15. 11. 2020.
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RADNICE
dokončení. ze str. 1
zkoušce. Oprav silnic a chodníků
plánujeme mnohem méně. Důvod je nasnadě – nebudou peníze.
Vzhledem k tomu, že příjmy
rozpočtu v porovnání s dlouhodobým předpokladem značně
poklesnou, je třeba určovat priority a uskromnit se. Máme ale
“rozjetou“ řadu velkých projektů, se kterými musíme počítat
a pokračovat v nich. Jedná se zejména o první část rekonstrukce
domu Chopin (zhruba 40 mil.),
výměnu veřejného osvětlení
v části Úšovic (30 mil.) a pořízení projektové dokumentace
na rekonstrukci budovy radni-

ho dalšího, na čem bychom rádi
pracovali. Musíme ale realisticky
určit hlavní priority.
Z menších akcí musím vyzdvihnout hlavně vybudování dvou
tůní pod městskou knihovnou,
které budou dokončeny ještě
v letošním roce. A příští rok budeme v podobném duchu pokračovat a další vodní plochy
vzniknou v Úšovicích. Vzniká
nový městský komunitní sad
(poblíž zahrádkářské kolonie
u Jána) a také v tomto případu
bych v příštích letech v tomto
trendu rád pokračoval a budoval na území města další sady.

ce (8 mil.). Tím se v investicích
dostáváme na téměř 80 milionů
korun, což je dokonce více než
v minulých letech. Během příštího roku máme navíc obdržet
od projektanta dokumentaci
pro parcelaci pozemků Na Pile,
kde chceme nabídnout zhruba
15-16 parcel pro individuální zástavbu. Bude ale potřeba
v místě vybudovat silnice
a přípojky. Hrubé odhady se pohybovaly kolem 15 mil. Kč. Rád
bych samotnou realizaci stihl již
v příštím roce, takže v zásobníku projektů počítáme i s touto
parcelací. Je toho opravdu mno-

Víteček Černošín opět
zkvalitňuje svoje služby
Za značného přispění Plzeňského kraje vylepšilo Středisko sociálních služeb Víteček
Černošín v letošním roce opět
prostory pro své klienty - kamarády.
Zásadní rekonstrukcí prošlo
2. nadpodlaží budovy včetně
nalepení vinylových podlah, instalaci kuchyňské linky pro vydávání svačinek a obědů a vybavení vestavěným nábytkem pro
ukládání nezbytných pomůcek.
Součástí akce bylo i zpevnění
venkovního parkoviště pro auta
rodičů i vlastní svozová auta.
Druhou investiční akcí opět za
významné podpory Plzeňského kraje je rozšíření prostor
pro sociálně terapeutické dílny. Sociálně terapeutické dílny
jsou poskytovány osobám se
sníženou soběstačností v produktivním věku, resp. osobám
po ukončení povinné školní
docházky, které nejsou v danou
chvíli umístitelné na otevřeném
ani chráněném trhu práce, ale
které mají předpoklady pro
vykonávání pracovní činnosti.
Služba umožňuje uživatelům
žít v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních dnů
a dnů pracovního volna, připravovat se na uplatnění se na trhu
práce a vykonávat smysluplnou
činnost.
Navíc rostoucímu počtu klientů
se musí přizpůsobovat i Víteček.
Proto byla zahájena přestavba
nevyužívané garáže na venkov-

Co napsat ke kultuře, sportu
a veřejným akcím? V tuto chvíli bohužel nic. Kulturní, sportovní a veřejný život se zastavil
a se zatajeným dechem očekává
věci příští. Já opravdu z celého
srdce doufám, že nám aktuální
situace umožní alespoň uspořádat Vánoční trhy, kde se společně
sejdeme a vydechneme úlevou.
Přeji Vám všem pevné nervy
a pevné zdraví v listopadu
roku 2020.
Martin Kalina,
Váš starosta

policie

Se zhoršením počasí nám
i na silnicích hrozí větší
nebezpečí

ní dílnu, v níž mohou klienti pod
dohledem odborně vzdělaného
personálu provádět „špinavější“
práce – jednoduché výrobky ze
dřeva a kovů, práci s keramikou,
zahradnickou přípravu sazenic
a jednoduché základní zpracování ovoce apod. Součástí rozšiřování venkovních pracovních
prostor pro klienty sociálně
terapeutických dílen a současně výchovou vstřícného vztahu
k přírodě je i pořízení a instalace skleníku. V něm budou
mít klienti možnost nejen si
předpěstovat jarní sazenice pro
následnou venkovní výsadbu,
ale prodloužením vegetační
doby si v něm mohou vypěstovat i vlastní zeleninu a získat tak praktickou zkušenost
s jednoduchými zahradnickými
pracemi. Vybudují si tím vztah
k přírodě, k půdě a zejména
k radosti z vlastnoručně vykonané práce. Pro omezenou obratnost klientů byl vybrán skleník
s plastovým opláštěním, který
zabrání případnému poranění
při jeho náhodném poškození.
Na některých přípravných a jednodušších pracích se podle
svých možností podíleli i samotní klienti – kamarádi a není
potřeba zdůrazňovat, že z toho
měli nefalšovanou radost. Děkujeme za podporu – moc si toho
vážíme.

Slunce pomalu ztrácí svou sílu
a s příchodem podzimu si musíme dávat pozor na nízké ranní teploty a stále častější mlhy.
S podzimním časem však souvisí
i brzké stmívání a pozdější rozednívání. Zejména chodci a cyklisté by se měli mít právě v tuto
dobu na pozoru, neboť právě oni
jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu.
Známé pravidlo Vidět a být viděn
je důležité mít stále na paměti
a v tuto dobu dvojnásob. Buďte
tedy vidět a používejte reflexní
prvky, neboť reflexní materiály
ve světlech projíždějících vozidel
září, a tudíž Vám mohou zachránit život. Reflexní prvky noste viditelně, zejména na končetinách
směrem ke komunikaci. Chodec
i cyklista musí být viditelný pro
ostatní účastníky provozu ze
všech stran, tedy zepředu, zezadu
i z boku. Chodci by měli mít dále
na paměti, že ze zákona o silničním provozu jim vyplývá povinnost při chůzi mimo obec a za
snížené viditelnosti po krajnici
nebo okraji vozovky mít na sobě
reflexní prvky tak, aby byli vidět
i pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích. Pokud nemáte doma žádné reflexní prvky, noste alespoň oblečení
jasných barev. Budete lépe vidět
v šeru, ve tmě i za mlhy a můžete
se tak vyhnout mnohdy tragickému střetu s vozidlem. Žádný řidič
totiž nedokáže zastavit vozidlo,
pokud chodce zahlédne na posled-

Za pracovníky střediska Víteček
Jiří Kalista

2

ní chvíli nebo pokud mu někdo náhle vstoupí do jízdní dráhy.
Řidiči motorových vozidel musí
být v těchto dnech obezřetní
a rychlost svého vozidla musí přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od vozidla
jedoucího před nimi. Každý řidič
by také měl myslet na to, že smí jet
jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost,
na kterou má náležitý rozhled.
Řidičům může jízdu znepříjemnit
i namrzlá komunikace a to zejména na rychle namrzajících místech,
kterými mohou být například
mosty a přemostění nebo silnice
v blízkosti vod či lesů.
S blížící se zimou bychom neměli zapomínat ani na přípravu vozidla na zimu. Každoročně
máme povinnost mít na svých
vozidlech od 1. listopadu do
31. března zimní obutí, pokud se
na pozemní komunikaci nachází
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, anebo to lze předpokládat.
Zimní pneumatiky pak musí mít
hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nejméně 4 mm. Myslete ale také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí, abyste
později předešli komplikacím.
Jestliže se i přes naše preventivní
rady stanete účastníkem dopravní
nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje

*více info v prodejně

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Mariánské Lázně 100.8 FM | R-KVARY
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*Platí pro Hilux/Nulux v indexu lomu 1.6 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.5 se stejnou úpravou AR, index lomu
1.67 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.6 se stejnou úpravou AR, index lomu 1.74 s prémiovou AR úpravou
za cenu 1.67 se stejnou úpravou AR - vše v kompletní zakázce s obrubou. Platnost akce od 1. 9. - 30. 11. 2020.

- PRÉMIOVÁ SKLA
ZA CENU
STANDARDNÍCH
PLATÍ I PRO
MULTIFOKÁLY

ZTENČENÁ -
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Humoriáda – zasmějte se s námi
humoriada.cz
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Pečovatelská služba v našem městě
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Posláním pečovatelské služby, kterou organizace disponuje, je poskytovat služby seniorům
a zdravotně pos�ženým občanům tak, aby byli schopni žít plnohodnotný život v kruhu svých nejbližších,
ve svém přirozeném domácím prostředí.
Věková struktura cílové skupiny:
Dospělí (27-64 let)
Mladší senioři (65-80 let)
Starší senioři (nad 80 let)
Službu poskytujeme od pondělí do neděle od 7,30 hod. do 21 hod.
Zajišťujeme tyto základní úkony:

pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu;
pomoc při osobní hygieně;
poskytnu� stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
pomoc při zjištění chodu domácnos�;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakulta�vní činnost nad rámec základních činnos� – doprava klienta služebním vozem.
Pečovatelská služba disponuje třemi služebními vozy, které jsou určeny pro přepravu pečovatelek ke
klientů do okolních obcí, přepravu klientů, přepravu kompenzačních pomůcek nebo nákupů.
Pečovatelská služba má k dispozici pro imobilní klienty dva mechanické vozíky a dva terénní vozíky,
které se využívají při pohybu doma nebo ve venkovním prostředí. Dále má k dispozici dva hydraulické
vanové zvedáky pro lepší spolupráci mezi klientem a pečovatelkou při provádění úkonů osobní
hygieny a mobilní sprchovací lůžko.

Kontakt:
Sociální pracovnice: Bc. Lucie Bubnová, tel.: 601 160 443, e-mail: dzr@dsml.cz
Vedoucí pečovatelské služby: Veronika Bačová, tel.: 601 156 656, e-mail: pecovatelka@dsml.cz
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DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
příspěvková organizace
Pečovatelská služba
1. ÚHRADY ZA SLUŽBY – SAZEBNÍK ÚHRAD
Č. Úkony péče
A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
C.
2.
3.
4.
D.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
E.
1.

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny – celková koupel
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz nebo donáška obědů v Lázních Kynžvart
Pomoc při přípravě jídla
Příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti
Údržba domácích spotřebičů
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (úklid sezonní, po malování)
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
Běžné nákupy a pochůzky
Velký nákup
Praní a žehlení, příp. drobné opravy prádla v bytě uživatele
Donáška prádla v Domě s pečovatelskou službou, Tepelská 752, M.L.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení k lékaři, k orgánům veřejné moci, institucím apod.

Úhrada v Kč
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
30,- Kč za 1 oběd
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
110,- za 1 nákup
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod
120,- Kč / 1 hod

Úhrady za fakultativní služby
1.

doprava klienta služebním vozem na 1 km

10,- Kč

Jedná se o využití služebního auta organizace pro dopravu uživatelů pečovatelské služby (např.
do zdravotnických zařízení, na úřad, na nákup apod.), pro které je obtížné využívat MHD
z důvodu omezené mobility nebo snížené soběstačnosti a kteří nemají nárok na převoz sanitkou.
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Šetrná péče o parky a nová naučná stezka
v Mariánských Lázních
Mariánskolázeňské parky tvoří
jedinečnou zelenou osu města, která přirozeně navazuje na
okolní lesy a dotváří harmonické zasazení našich lázní do přírodního prostředí. Zachování
a údržba městských parků tak
sehrává klíčovou roli v utváření
charakteru Mariánských Lázní, lázeňské péči a volnočasových aktivitách občanů. Dnes
už dobře víme, že zdravé životní
prostředí ve městech není jen
o přítomnosti parků jako takových, ale také o jejich údržbě
k přírodě šetrným způsobem.
Lze v nich najít prostor pro
podporu přírodní rozmanitosti,
která z dnes příliš intenzivně využívané krajiny dramaticky mizí.
Od roku 2019 se město Mariánské Lázně připojilo k modernímu městům, která se rozhodla
na části svých pozemků podpořit přírodní prostředí v souvislosti s celosvětovým kolapsem
hmyzích a ptačích společenstev
a krizí mokřadních ekosystémů. Na některých loukách

Nejnovějším počinem města ve
prospěch přírody parků bylo
vymezení porostů dřevin, ve
kterých bude probíhat údržba
stromů a keřů jen v rámci nejvyšší nutnosti. Intenzivní parková péče, jako je prořezávání
křovin, odstraňování na zemi
ležících větví a pařezů nebo
kácení starých stromů, nevyhovuje organismům vázaným na
podrost nebo přestárlé stromy.
Zejména lze jmenovat houby,
dřevokazný hmyz nebo ptáky.
Předmětné plochy se nacházejí
mimo frekventovaně využívané
stezky, a tak by nemělo docházet ke kolizi šetrného režimu
s lázeňskou a rekreační funkcí
městských parků.
Obdobné projekty není možné provádět bez porozumění
obyvatel města a lázeňských
hostů. Z těchto důvodů vznikla
naučná stezka „Příroda parků“.
Prostřednictvím devíti informačních panelů se dozvíte
o místním šetrném obhospodařování parků ve prospěch

v majetku města ustalo standardní intenzivní kosení lučních
porostů čtyřikrát za sezónu.
Část luk je tedy kosena s výrazně
nižší intenzitou, což umožňuje
rozvoj pestrých kvetoucích luk.
Takové louky poskytují životní
prostředí mnoha druhům hmyzu včetně motýlů.
Již v předchozím čísle jsme Vás
informovali o záměru města vytvořit dvě nové přírodní tůně
v městském parku na podmáčené louce pod knihovnou.
V době psaní tohoto příspěvku
docházelo již k zaměřovacím
pracím. Tůně měly vzniknout
na sklonku října. Věříme tedy,
že se na ně čtenáři již mohou jít
podívat. Postupně bude docházet k sesedání zeminy, stoupání
vody a pozvolnému osidlování
nových tůní rostlinami a živočichy. Jedná se o pozvolný proces,
který řídí sama příroda. Tůně
budou představovat domov
pro obojživelníky, vážky, vodní
rostliny a řadu dalších vodních
organismů.
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hmyzu, obojživelníků a ptáků.
Stezka je vedena převážně podél Úšovického potoka. Začíná
nad Alexandřiným pramenem,
vede kolem Ferdinandova pramene a končí u Úšovického
potoka pod zahrádkářskou osadou pod areálem Prelát. Pod nemocnicí, pod železniční zastávkou Mariánské Lázně město
a u železničního viaduktu jsou
umístěny čtyři cedule s tématikou motýlích luk. Tyto cedule
poněkud vybočují z hlavního
směru naučné stezky. Celý projekt „Příroda parků“ probíhá
v úzké spolupráci Správy veřejné zeleně Města Mariánské
Lázně a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Věříme, že
naše společné snažení obyvatelé a návštěvníci parku ocení.
RNDr. Pavel Jaška, Ph.D.,
zoolog Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, RP SCHKO Slavkovský les
Ing. Zora Rákosová,
Referentka Správa veřejné zeleně
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HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – LISTOPAD 2020
Vážení přátelé,
ačkoliv klášter premonstrátů Teplá musel omezit
přístup do vnitřních prostor, klášterní park je stále
široké veřejnosti otevřen
a připraven vás v této nejisté

době okouzlit svou krásou
a klidným prostředím. Park
je otevřen každý den od 9:00
do 21:00.
Kromě toho vás srdečně
zveme na návštěvu obchůdku Včelí produkty, kde

Devadesát minut smíchu

…a nejen to! Příběh, který
všechny přítomné rozesmál,
dojal, ale i zahřál u srdce – „Rapper“. Autorskou hru režiséra
a scénáristy Jakuba Nvoty, kterou ušil přímo na tělo
herci Martinu Trnavskému,
shlédlo 15. září 2020 téměř
plné Městské divadlo Mariánské Lázně. Účastníky byli

pedagogičtí i nepedagogičtí
pracovníci škol Mariánskolázeňska, zástupci zřizovatele
i někteří starostové. Hru obdrželi jako „opožděný dáreček“
ke Dni učitelů od pracovníků MAP Mariánskolázeňsko.
Byl to také milý návod, jak
překonat s trochou nadsázky vyhoření ve školství. Kam

muzeum uzavřeno
Od pondělí 12. října 2020 je
muzeum, stejně jako ostatní
kulturní instituce, pro veřejnost zavřeno. Zákaz návštěv je prozatím stanoven
do neděle 25. října 2020.
Doufáme, že tato opatření
vzniklá kvůli šíření nemoci Covid-19, budou účinná
a budeme moci v našem muzeu brzo přivítat návštěvníky. Nastalá situace si vynutila
úpravu termínů současných
a plánovaných výstav. Od
6. října 2020 probíhala
v Galerii Goethe výstava ILUMINACE Kristiny Málkové,
kterou jsme se rozhodli pro-

nasajete vůni přírodních
produktů od regionálních
výrobců a kromě toho zde
naleznete i keramické výrobky a originální hračky pro
děti. Otevřeno zde mají vždy
o víkendech.

V přilehlém zahradnictví naleznete vše, co budete potřebovat
pro zkrášlení vašeho domova
i zahrádky.
Krásný podzim vám přeje
kolektiv Hroznatovy
akademie.

až dostala učitele chemie
a hudební výchovy láska
k hudbě a touha učit se? No
přeci stát se rapperem. Život
je holt plný překvapení a zvratů. Představení jistě mnohé
naladilo na veselou a optimistickou vlnu. A to je zejména
v dnešní době potřebné. Kromě pohledu na Martina Tr-

navského se mohlo oko diváka potěšit tancem krásných
dívek znalých hip-hop, moderní gymnastiku a moderní
tance vůbec. Tato hořkosladká komedie plná excelentního
zpěvu i tanečních výstupů potěšila jistě všechny přítomné.
A to je moc dobře!
Alena Hálová

kalendář kulturních akcí na listopad
AKCE
Historie židovské komunity
v Mariánských Lázní

zatím prodloužit do konce
listopadu. Chystanou výstavu pana Vladimíra Suchánka
s názvem „Mariánské Lázně
melancholické“ bychom rádi
uskutečnili v prosinci tohoto roku. Prosíme, sledujte
naše webové a facebookové stránky s aktuálními informacemi. Omlouváme se
za případné nepříjemnosti
a děkujeme za pochopení.
Všem přejeme mnoho sil
a zdraví.

Výlov rybníka
Výlov rybníka
Setkání s Jiřím Kolbabou
Po stopách spisovatelů
aneb Mariánsko Lázeňská múza
Slavná milostná setkání
Architektura v průběhu století
aneb co nám zbylo po předcích
Po stopách slavných návštěvníků I.
Prohlídka centra města
1. Adventní prohlídka
Zdeněk Troška

Kolektiv zaměstnanců
Městského muzea
a galerie Mariánské Lázně

DATUM
5.11.2020
6.11.2020
7.11.2020
9.11.2020
12.11.2020
19.11.2020
14.11.2020
21.11.2020
26.11.2020
28.11.2020
28.11.2020

Konání akcí je závislé na aktuálních opatřeních vyhlášených vládou ke COVID -19.
aktuální informace a více podrobností naleznete na http://muml/index.html (kalendář akcí)
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ORIENTAČNÍ BĚH
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH SE
ZÁVODILO NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Téměř za pět minut dvanáct se
členům Mariánskolázeňského
orientačního klubu MLOK podařilo uspořádat závod západočeského žebříčku na krátké trati.
Při vědomí, že to budou letos
zřejmě poslední závody, dorazilo první říjnovou sobotu na Fit
louku u Kamzíku nad lázeňským
městem čtyři sta běžců všeho
věku. Přijela i spousta závodníků z jiných oblastí.
Na stejném místě zorganizovali
„mloci“ loni v červnu závody B
žebříčku Čechy, tak byli možná
mnozí zvědavi, zda se nebude
jednat o louhování již jednou
použitého pytlíku čaje. Nebylo
tomu tak.
Terén severně od Mariánských
Lázní je natolik pestrý a orientačně náročný, že přináší pokaždé nové úkoly, a to přesto, že je
tato lokalita již značně „profláklá“. Závodit se zde začalo v roce
1991, kdy přímo na kamzícké
louce startoval kvalifikační zá-

ORIENTAČNÍ BĚH
vod Mistrovství světa na krátké
trati. Doběh byl tehdy na stadionu Viktoria u Ferdinandova
pramene.
Autor tratí, reprezentant v lyžařském OB Vojtěch Bartoš, se
se stavbou tratí popasoval zdárně. I někteří, jindy úspěšní borci přiznávali za cílem, že za jejich nezdar nemůže stavitel ani
mapa, ale pouze jejich špatné
počínání v lese.
V hlavní kategorii mužů H21 obsadili první tři místa Jiří Vištejn,
Petr Stehlík (oba Lok. Plzeň)
a Ondřej Vodrážka (Slávie VŠ Plzeň). Mezi ženami (D21) se prosadily Magda Hanáková (Kralovice), Marcela Žandová (K. Vary)
a Jana Monro (Dalovice).
Z domácího oddílu se na stupně
vítězů dostala pouze mládež,
dospělí byli zcela vytížení organizací: D10L – 2. Lada Prinzová,
H10L – 2. Mael Mikyska, H16 – 1.
Jan Pivec, 3. Samuel Janoch, D16
– 1. Marie Bartošová.
Josef Milota

inzerce
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ORIENTAČNÍ SPRINT ZAVEDL
BĚŽCE DO ZÁMKU
Mariánskolázeňský orientační
klub MLOK uspořádal za dobu
své existence téměř deset různých orientačních akcí, přesahujících rámec západočeské oblasti. Tou poslední bylo veteránské
mistrovství České republiky ve
sprintu, které se odehrálo první
říjnovou neděli u zámku Kynžvart a na které navazoval přebor západočeské oblasti.
Sprinty se v posledních letech
odehrávají hlavně ve složité
městské zástavbě, zpestřené
občasnou parkovou plochou.
V tomto případě přišli Mariánskolázeňští s ne tak častou kombinací mírně kopcovitého, dobře
průběžného lesa s kamenitými
detaily a rozlehlého zámeckého
parku. Určitou překážkou byly
i domy historického pivovaru
nebo samotný zámek Kynžvart,
jehož nádvoří s fontánou si některé kategorie užily i několikrát. Budovou zámku se také
často probíhalo.
V nejsledovanější kategorii H35
se očekával triumf štafetového
mistra světa z roku 2012 Tomáše Dlabaji z Turnova, leč reprezentant v lyžařském OB – Radek
Laciga z Pragy Praha – nechyboval a na trati 3,1 km s 28 kontrolami dosáhl času 17 minut a 45
sekund. Dlabaja, který přeběhl
kontrolu výrazný strom u potoka v zámeckém parku a ztratil
tam asi půl minuty, skončil druhý o pouhé dvě sekundy. Třetí
příčku obsadil Martin Fröhlich
z Kotlářky Praha (19:08).
Vyrovnané to bylo také mezi
dvěma nejrychlejšími ženami
v kategorii D35 (2,5 km, 23 kontrol), v níž zvítězila Kateřina
Kašková z Chrastavy (19:37).
Druhá Alena Neradová z Turnova byla o dvacet sekund horší.

Bronz brala Daniela Tomešová
z Jičína (21:53).
Vítězové ostatních kategorií:
D40 – Lošťáková, D45 – Šimerková (obě Praga Praha), D50
– Sieglová (Matfyz Praha), D55
– Voltrová (Roztoky), D60 – Fantová (Ekonom Praha), D65 – Nováková (K. Vary), D70 – Křížová
(Žďár nad Sázavou), H40 – Stehlík (Lok. Plzeň), H45 – Arnošt
(USK Praha), H50 – Janovský
(Praga Praha), H55 – Veljačik
(Sparta Praha), H60 – Dikoš
(Nový Bor), H65 – Pilař (Aš),
H70 – Kříž (Žďár nad Sázavou),
H75 – Procházka (Kotlářka Praha), H80 – Havlík (Jičín).
Veteraniádu běželo také několik
domácích borců, ale uspěl pouze
jediný – Jan Sklenář, který doběhl na stříbrné pozici v kat. H75.
Neméně napínavé to bylo
i v následném oblastním přeboru, který se z většiny odehrál na
identických tratích. V kategorii
mužů H21 vyhrál dorostenec
Jiří Donda z Ostrova (16:36)
- čerstvý mistr republiky v dorosteneckých štafetách, který na
dálku soupeřil s kategorií H35.
Kategorii žen H21 ovládla Věra
Chvalová (Lok. Plzeň). Ta ale
časem 20:42 nejlepší veteránky
v kat. D35 neporazila.
Mariánskolázeňským se dařilo
v některých žákovských kategoriích: D10L – 1. Kiara Zabolotná, 3. Marie Benešová, D16 –
2. Marie Benešová (1. v oblasti),
H10L – 1. Martin Kváč, 2. Mael
Mikyska, 3. Šimon Klier, H12 –
2. Tomas Placek, 3. Miroslav
Kváč, H16 – 1. Samuel Janoch.
Největší poděkování patří Ing.
Ondřeji Cinkovi – kastelánovi zámku Kynžvart, bez jehož
vstřícného přístupu by se tato
akce vůbec neuskutečnila.
Josef Milota
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PÉTANQUE

VICEMISTR REPUBLIKY V PÉTANQUE JE Z MARIÁNSKÝCH
LÁZNÍ
Ještě na konci září, tedy zavčas
před koronavirovou uzávěrou,
stihli pořadatelé z Kolové na
Karlovarsku uspořádat Mistrovství České republiky dvojic
v pétanque.
Tato společenská hra, jež se
rozšířila z Francie, kde je velmi
populární a hraje se v podstatě
v každé vesnici – byť svou podobu získala už ve starém Římě -,
si i u nás za dobu od začátku devadesátých let minulého století
získala početný zástup příznivců.
Představa, že stačí vzít ocelovou
kouli, někam s ní hodit směrem
k malé kuličce (cochon) a je vymalováno, je více než iluzorní.
I ti, kteří chtějí dosáhnout výsledků alespoň na regionální
úrovni, musí stejně jako v jiných
sportech poctivě trénovat. A čím
více, tím lépe.
O tom by mohl vyprávět kdokoliv z mariánskolázeňské party,
která se schází pravidelně dvakrát týdně v parku u Ferdinandova pramene. Kolik je to odházených hodin od roku 2008, kdy
zde pétanque zapustil kořeny,
nejde ani spočítat.
Takovým prvním lázeňským věrozvěstem pétanque byl zřejmě
Jindřich Horáček. V jeho bydlišti
v Mariánských Lázních tehdy
před rokem 2008 žádný oddíl
nebyl, tak vzal zavděk členství
v kolovském klubu. Po prvním
uspořádaném turnaji v lázeňském městě se sice situace změnila, vznikl Pétanque Club Mar.
Lázně, nicméně Horáček zůstal
věrný Kolové. Tam si nyní můžou
připsat pořádně silnou tužkou
čáru do kolonky „úspěchy“.
Republikového šampionátu 2x2
v Kolové se účastnilo 48 párů.
Původně jich bylo přihlášeno

školy

Mobilní hospic na GOAML

ještě o něco víc, ale někteří se
zřejmě zalekli nepříznivé předpovědi počasí, která se opravdu
naplnila. I tak probíhala soutěž
i s vyhlášením od 9 do 21 hodin.
Horáček měl za kolegu v týmu
Pavla Palase z Únětic. Jejich duo
postoupilo z kvalifikačních bojů
se skóre 3:1 na zápasy do závěrečné šestnáctky, kde se hrálo
KO systémem. Ve čtvrtfinále
dokonce vyřadili nasazené jedničky Michálka (Carreau Brno)
s Vavrovičem (PC Sokolo Lipník).
Ve finále proti loňským mistrům
– Reslovi a Konšelovi z POP Praha – vedli už 7:1, nakonec ale
podlehli 13:10 a obsadili i tak
skvělé druhé místo. Bronz brali
Šedivý a Řehoř (FRAPECO Praha) a čtvrtí skončili Radechovský (PC Mimo Done Nymburk)
a Žárský (POP Praha).
Nechme promluvit samotného
Horáčka: „Jsou turnaje, kdy na
co člověk sáhne, to se pokazí,
tento byl ale přesným opakem.
Sešlo se opravdu všechno. Já
myslím, že se to už podruhé nebude opakovat. Počasí bylo asi
to nejhorší, co jsem kdy zažil.
Byla opravdu pěkná zima, téměř
neustále pršelo a do toho ještě
studený vítr. Nebál bych se to
nazvat maratónem v dešti. Naštěstí jsem měl s sebou dostatek
oblečení. Třikrát jsem se kompletně převlékal. V souvislosti
s tou sibérií bych podotkl, že mi
určitě pomohlo moje dvacetileté
angažmá v otužileckém spolku
Royal Mrož Club. A určitě bych
touto cestou chtěl zmínit i skvělou mariánskolázeňskou partu,
tvořenou nejen hráči pétanque
ale i úšovickými kuželkáři, se
kterou trénujeme bez ohledu na
počasí. Svoje výkony pak probíráme v hospodě Eldorádo, kde
jsme oslavili i to moje stříbro.“
Josef Milota
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Dne 15. září 2020 proběhla
v prostorách GOAML v rámci
projektu Šablony II přednáška s besedou nazvaná Mobilní hospic a jeho fungování
v našem regionu. Lektorkami
byly osoby nejpovolanější,
a to sociální pracovnice Hospicu sv. Jiří v Chebu paní
Soňa Škvareninová a vrchní
sestra téhož hospicu paní Renata Pelikánová.
Účastníci setkání byli nejdříve seznámeni s pojmy
paliativní péče a hospic
(kamenný i mobilní), dále
paní
lektorky
vysvětlily,
jak funguje hospicová péče
a především mobilní hospic
v našem regionu. Na konkrétních příkladech z praxe
byla představena práce sociální pracovnice a vrchní sestry. Účastníci se dozvěděli,
jak interdisciplinárně pracuje hospicový tým složený
z různých profesí, které služby pracovníci svým klientům
– jedincům i rodinám - poskytují, v kterých případech
a jakým způsobem je možné
služby Hospicu sv. Jiří využít.
Během setkání byly kladeny

rozličné dotazy, na něž obě
lektorky fundovaně, podrobně
a srozumitelně odpověděly.
Přestože setkání proběhlo
v komorním složení, přednáška splnila svůj cíl a všichni zúčastnění byli s jejím průběhem i obsahem spokojeni.
Nejen našim studentům
a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti jsou určeny také další přednášky,
jejichž realizaci GOAML
v projektu Šablony II připravuje. Pokud to hygienická
opatření dovolí, můžete se
těšit např. na přednášku s názvem Nacistická „eutanazie“
1939-1945 (přehled). Ústavy
pro duševně choré v českých
zemích v letech 1939-1945,
která je naplánovaná na
3. listopadu 2020 od 16 hodin
a jejímiž lektory budou Dr. Michal V. Šimůnek (historik Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR)
a MUDr. Milan Novák (lékař
Psychiatrické
nemocnice
Kosmonosy). Další informace najdete na webových
stránkách GOAML.
Mgr. Ivana Milfaitová
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Plánovaná přednáška a beseda na téma Nacistická
„eutanazie“ 1939-1945

Kde: v budově Gymnázia a OA Mariánské Lázně

Vstup zdarma
Kdy: v úterý 3. listopadu 2020 od 16 do 18 hodin

Lektoři:

NACISTICKÁ „EUTANAZIE“ 1939-1945 (PŘEHLED). ÚSTAVY PRO
DUŠEVNĚ CHORÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1939-1945.
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Dr. Michal V. Šimůnek (historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
MUDr. Milan Novák (lékař Psychiatrické nemocnice Kosmonosy)

se uskuteční v budově Gymnázia
a obchodní akademie od 16:00
do 18:00. Vstup je zdarma.
V případě, že nebude možno

1939-1945 (ústavy pro duševně
choré v českých zemích v letech
1939-1945). Pokud to epidemiologická situace dovolí, akce

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

V rámci naplňování projektu
Šablony II chystáme na 3. 11.
2020 přednášku a besedu na
téma Nacistická „eutanazie“

přednášku realizovat, termín jejího konání přesuneme.

Mgr. Ladislav Jíša, ZŘŠ
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Projekt o Mariánských Lázních

Do zjišťování informací
o svém městě se pustila
3.A. Kromě práce ve škole obnášel tento projekt
také výpravu do města,
kde jsme využili projektu
infocentra a vydali se po
stopách dvou lázeňských
veverek - Karolíny a Rudy.
Cestou jsme ochutnali
spoustu pramenů, zjistili,
kdo to byl F. Chopin, kdo založil Mariánské Lázně, našli
kosmonauty na kolonádě,
zjistili, kdo napsal Hudbu
pro fontánu, nebo jak se
jmenuje kostel u kolonády.
Za odměnu si děti odnesly
drobný dárek z infocentra
a vynechat jsme nemohli
ani zastávku na oplatku.
Další práce nás čekala ve
třídě. Společnými silami jsme dali dohromady
velké množství otázek,
na které by nás zajímala
odpověď. Pak už to bylo

Projekt Záchranář

jen na dětech. S pomocí textů, obrázků, mapy
a pracovních listů vytvořily děti plakáty týkající se
oplatek, dopravy, historie
města nebo aktuálních
počtů všeho možného ve
městě.
Tyto plakáty nyní zdobí naši
školu a brzy také udělají radost v domově pro seniory
v Úšovicích.

Tohoto projektu se zúčastnili
dne 30. 9. žáci 3.C. Nejdříve se
podívali na krátké video o zdravotnické záchranné službě, poté
vypracovali pracovní list.
Další hodinu přišel do třídy odborník - řidič záchranář Radek
Salay. Díky němu se dozvěděli
mnoho zajímavého o jeho práci
a práci zdravotnické záchranné
služby. Děti si rozšířily vědomosti a znalosti jak po teoretické stránce, tak i prakticky. Už ví,
které informace uvést při volání,

N. Turková, ZŠ Jih
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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 fotografie a obrázky ve formátu jpeg.
nebo pdf. v co nejlepší kvalitě o velikosti alespoň 1 Mb.
Fotografie 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!

jak postupovat při autonehodě
a jak poskytovat první pomoc.
Někteří si vyzkoušeli fixační límec a také masáž srdce. Viděli
další zajímavá a poučná videa.
Děti se aktivně zapojovaly do
diskuse a měly mnoho podnětných otázek. Všem se to moc líbilo.
Pan Salay v závěru pozval žáky
na výjezdovou základnu v Mariánských Lázních. Už se těšíme
a děkujeme za pěkné dopoledne.
Mgr. A. Polanská, ZŠ Jih

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

354 922 111

Hasiči

150

Podatelna

354 922 150

Záchranná služba

155

Pokladna:

354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka

112

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

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA
Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nemocnice Mariánské Lázně
354 474 261
DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov v Plané
374 718 183

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST
1 Strana

9.000 Kč

1/2 Strany

4.500 Kč

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč
bez DPH

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