ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ A OKOLÍ • ročník 6 • číslo 4• duben 2021

Foto: Josef Pavlovic

VÍTÁME JARO!

Vážení spoluobčané,
loučíme
se
s
březnem
roku
2021
a o iciálně tu
máme
jaro.
Stejně
jako
v předchozích
letech a také
jako v letech následujících i letos začalo 20. března. Musím ale
konstatovat, že v době sestavování úvodníku, tedy 19. března,
to venku na jarní počasí moc
nevypadalo. Snad ale budou
teploty co nejdříve stoupat.
Nejen proto, že vyšší teploty
nepřejí Covidu, ale hlavně aby
naše krásné město co nejdříve
rozkvetlo a všem se nám zlepšila nálada.

Jaro neznamená jen probuzení
přírody a rozkvět všech stromů
a květinových záhonů, ale každoročně také velký jarní úklid.
Společnost TDS bude hodnotit
stav vozovek a provádět základní
opravy. Již od konce března také
probíhá důkladné blokové čištění všech ulic. Harmonogram je
nabitý a počítá s úklidem během
celého dubna a první poloviny
května. Časový plán naleznete
v článku v tomto čísle zpravodaje. Samozřejmě budou parkující
v té dané ulici vždy předem upozorněni přechodným dopravním
značením. Důrazně proto žádám
všechny řidiče, aby značek dbali
a v době čištění svá vozidla přeparkovali! Výrazně tím práci
technickým službám ulehčíte
a vyhnete se pokutě.

OBČANÉ

Důkladnou péči ale nepotřebují jen silnice a chodníky. Také
o prameny je třeba pečovat.
Určitě jste zaznamenali, že
aktuálně nefunguje pítko Antoníčkova pramene. Proběhlo
místní šetření přímo u vrtu
pramene s ředitelem stáčírny
v ML. Správcem pramenu je
právě stáčírna. Závada tentokrát není zanedbatelná a oprava bude vyžadovat více času. Na
nápravě se pracuje. Termín dokončení oprav předpokládáme
někdy ve 2. dubnovém týdnu.
Prameny jsou to nejcennější, co
máme, protože podporují zdraví. A právě ve spojitosti se zdravím přišla jedna výborná zpráva
z Nemocnice Mariánské Lázně.
S velkým potěšením jsem vyslechl informaci, že pro všech-

ŠKOLY

Temné hraniční lesy

ny Mariánskolázeňáky, ale
nejen pro ně, rozšiřuje NEML
poskytované služby a tým
lékařů se rozroste o nového kolegu v oboru ortopedie – MUDr. Lukáše Galeka.
Pan doktor bude ordinovat
v naší nemocnici již od 7. dubna 2021. Má bohaté ortopedické zkušenosti z působení
v Nemocnici Sokolov, Ostrov
a Kadaň. Jako sportovní lékař
působil u HC Energie KV, v reprezentaci se staral o zdraví
hráček volejbalu a v současné době působí jako lékař FK
Baníku Sokolov. Jedná se tedy
o opravdovou kapacitu.
V další fázi je letošní ročník participativního rozpočtu města,
ve kterém je tentokrát k dispovíce na str. 2

KULTURA
Chopin v Mariánských Lázních
1836

Zápis dětí
strana 6

strana 8

strana 9

Máte zájem vydat článek? Pozorně si přečtěte podmínky na poslední straně. Uzávěrka příštího čísla: 15. 4. 2021.
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KROMĚ ORDINACE
DIABETOLOGIE A INTERNY JE
16. 3. 2021 OTEVŘENO I NOVÉ
ANTIGENNÍ TESTOVACÍ MÍSTO
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH!!

dokončení. ze str. 1
zici 1 000 000 Kč. Během dubna a května budou jednotlivé
návrhy posouzeny po stránce
proveditelnosti a v červnu bude
prostřednictvím
mobilního
rozhlasu zahájeno hlasování.
Projekty jsou zajímavé, určitě
se máte na co těšit.
Tématu Covid se nelze úplně
vyhnout. Tentokrát se mi ale
píše lépe, protože je na místě
mírný optimismus. V posledních týdnech zaznamenávám
výrazný pokles aktivních
případů. V jednu chvíli bylo
v Mariánských Lázních evidováno přes 300 pozitivních,
ale v současnosti je to číslo ani
ne poloviční. Hodně pomáhá
důkladné testování. Ve městě je již celkem 5 míst, kde se
testuje, a to včetně jednoho
nového na centrálním parkovišti. To je možné využívat
i jako tzv. drive -in. Můžete
tedy přijet autem a nemusíte
z něho během celého procesu
ani vystoupit. Výsledek testu
je znám během 15 minut.
Také očkování probíhá uspo-

kojivě. Naše velkokapacitní
očkovací centrum v hotelu
Butterfly obslouží v této době
kolem 150 zájemců každý den.
Kapacity jsou přitom ještě
o dost větší, ale vše teď záleží na dodávkách očkovacích
látek. Zapojila se také většina praktických lékařů. Máme
velmi dobré tempo!
K restrikcím a opatřením vlády
a ministerstva zdravotnictví se
vyjadřovat nebudu. Důvod je
zřejmý – úvodník píšu 19. března a k Vám se dostane na začátku dubna. A do té doby se určitě
vše ještě minimálně třikrát
změní, a cokoli bych teď napsal,
už nebude v době vydání zpravodaje dávno aktuální.

V Mariánských Lázních začala naplno fungovat Dia a Interní ambulace, s.r.o, a to pod vedením známého
diabetologa MUDr. Jana Gerleho
a dalšího praktikujícího zkušeného
lékaře MUDr. Františka Samka. Vše
proběhlo rychle a bez komplikací,
město s novým subjektem bezprobémově komunikovalo. Ordinaci
zastupoval v jednáních Patrik Tomšů a město starosta Martin Kalina.
I díky tomu se obyvatelé Mariánek
a širokého okolí dočkali fungující
specializované ordinace a nemusejí dojíždět mimo město, či dokonce mimo okres. V současné době
působí v místě původní ordinace
MUDr. Čihákové – tj. v Tyršově ulici,
ale od 1. 5. 2021 ji najdete v nových
a moderních prostorách Lékařského
domu v Kamenném dvoře. Tato společnost se zároveň zasadila, a to opět
ve spolupráci s městem a krizovým
štábem města, o zřízení nového odběrového antigenního testovacího

Vážení spoluobčané,
užívejte si jaro s jeho stále
teplejšími slunečními paprsky
a rozkvetlou přírodou a snažte
se za každou cenu uchovat si
dobrou náladu. Přeji Vám všem
mnoho osobních i pracovních
úspěchů v dubnu 2021.
Ing. Martin Kalina, starosta

místa v Kollárově ulici – na místě
Centrálního parkoviště u Dyleně.
Odběrové místo je koncipováno jak
pro pěší, tak pro formu drive-in. Odborný odběrový personál je k dispozici každý všední den od 8,00 hod. do
16,00 hod. Pro všechny pojištěnce je
testování zdarma, pro samoplátce je
cena 350,– Kč/test. Každý, kdo test
absolvuje, dostane o iciální „certiikát“ s razítkem a výsledkem testu
pro daný den (potvrzení je v případě
žádosti i v anglickém jazyce, vhodné
tedy i pro pendlery). Výsledek testu
je do 15 min. od odběru.
Na test mohou přijít zatím lidé i bez
objednání.
Jsme rádi, že se podařilo testování
pro spoluobčany zajistit, a to díky
příkladné spolupráci lékařů s představiteli města.
Patrik Tomšů
Dia a interní ambulace, s. r. o.
Mariánské Lázně

INZERCE

MARIÁNSKÉ
/É=1ę

100. 8 FM

R-KVARY | vary.rozhlas.cz
Foto: Josef Pavlovic
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2021 – TDS – JARNÍ ÚKLID MĚSTA
3/ blokové čištění ulic dle harmonogramu (strojně i ručně)
4/ čištění kanalizačních vpustí
a městského mobiliáře
Blokové čištění bude probíhat
dle harmonogramu v případě
příznivého počasí. Prosíme řidiče zaparkovaných vozidel o spolupráci – přeparkování vozidel

1/ úklid nahrubo – tzn. jakmile
počasí dovolí, je částečně zametán a odsáván inertní materiál
z komunikací strojně
2/ úklid poházených a rozfoukaných odpadků po roztání sněhu – provádí pracovníci ručního
úklidu postupně po městských
lokalitách

Daniel Javůrek,
jednatel společnosti TDS

28.4.

Lidická
Dykova
+ODYQtWĜ RG&RQWLQHQWDOXN'\NRYD%DĢD

29.4.

Karlovarská od Esplanade
.DUORYDUVNiNH+YČ]GČ
VSRGQtþiVW*RHWKRYRQiP
/i]HĖVNi
Reitenbergerova k Nov. lázním
Dusíkova
Anglická k Lilu
RNROR/LOXQD+OWĜtGX
.OtþRYD
þiVW3RG Panoramou RGRVWUĤYNXQD$QJOLFNRX
Reitenbergerova od Nov. Lázní na kruhový objezd
Pod Panoramou RGRVWUĤYNXQD=H\HURYD
Zeyerova (celá !)
$QJOLFNiRG/LOXNĜLåRYDWFHV=H\HURYD
$QJOLFNiRGNĜ=H\HURYD
%RåHQ\1ČPFRYp
Máchova, Lužická (levá strana)
Komenského (levá strana)
Jiráskova
.ĜLåtNRYD
U Nemocnice
U Zastávky
85\EQtþND
7ĜHEt]VNpKR
Pramenská (RGKĜELWRYDN7ĜHEt]VNpKR)
7ĜHEt]VNpKR(od Pramenská k divadlu)
Za divadlem
3ĜHGKĜELWRYHP
Pramenská RGRGERþN\QDKĜELWRYNHãNROH6HYHU
Ruská (od Severu k Anglikánský kostel)
Ruská RG$QJOLNiQVNêNRVWHON+ODYQtWĜ
0ODGČMRYVNpKR
+ODYQtWĜtGD RG3DFLILNXNHNĜV5XVNRX
Ruská RGãNRO\6HYHUNHNĜ'\NRYD
+ODYQtWĜ RGNĜ5XVNiNHNUXKRYpPXREMH]GX
Ruská RGNĜ'\NRYDNHNĜ+ODYQtWĜ
3ĜtNUi
Ruská (za hot. Continental)
+ODYQtWĜ RG&RQWLQHQWDOXNHVSRĜLWHOQČ

3ĜHGSRãWRX
Poštovní
Masarykova RGNUXKREMH]GXNSRãWČ

30.4.

27.4.

26.4.

23.4.

22.4.

21.4. 20.4.

19.4.

16.4.

15.4.

14.4.

13.4.

12.4.

Na Vyhlídce pravá strana
Krátká
3RWRþQt
Zelená
Ve Vilkách
%RþQt
Na Vyhlídce levá strana
Školní
ýDSNRYD
Ladova
WĜtGD9tWČ]VWYt
'\OHĖVNi
Podhorská
Za Tratí
1D9RĜHGROH1D9RĜHQDKRĜH
'YRĜiNRYD
Lužická (pravá strana)
Husova (od Chebské ke Komenského)
Husova (od Komenského k Žižkova)
Komenského (pravá strana)
6WDYEDĜĤ
Žižkova (levá strana)
Družstevní
1D7ĜHãĖRYFH
Bezejmenná SDUNRYLãWČYQRYp]iVWDYEČ
'ĜHYČQi
-DQiþNRYD
Smetanova
Mánesova
Na Výsluní
Žižkova (pravá strana)
Libušina
U Pily
Husova (od ul.Žižkova k nádraží)
Nákladní
3ĜtþQi
1iGUDåQtQiPČVWt
Chopinova
Ibsenova
Fibichova
3XUN\ĖRYD
Nehrova
Vrchlického
0DVDU\NRYDSČãt
SU0ČVWD%DG+DPEXUJX
Lesní
Úzká
Masarykova RNRORĜHG/i]QtQDG.RORQiGRXDå
na Goethovo nám)
KRUQtþiVW*RHWKRYRQiP RNROR+YČ]G\

pro možnost provedení kvalitního úklidu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci občanům města.

3ĜHGKRWHOHP&ULVWDO
+ODYQtWĜ(od Cristalu ke kruh. objezdu)

3.5.

9.4.

8.4.

7.4.

6.4.

1.4.

31.3.

30.3.

29.3.

26.3.

25.3.

24.3.

23.3.

Dnes a denně je vidět, že zima
neřekla ještě svoje poslední
„slovo“. Sice se už i hlásí jarní
počasí, ale zimní období končí
31. 3. 2021. Klasický jarní úklid
může začít počátkem dubna.
Jelikož Mariánské Lázně jsou
lázeňské město, má TDS jarní
úklid rozložen do několika fází:

Tyršova
Nerudova
/XþQt
K bazénu
K zim. Stadionu

pokračování na straně 4
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2021 - TDS JARNÍ ÚKLID MĚSTA

MARUŠKO, DĚKUJEME!
Ve středu 10. 3. 2021 nás
opustila naše kolegyně a režisérka Divadla lidové tvorby, paní Marie Herová. Pro
nás ale navždy jen Maruška.
Od mládí milovala divadlo
a vše, co s ním souviselo.
Na „prknech, která znamenají svět“, stála poprvé
už v šesti letech, a to v roli
Adélky v inscenaci Babičky
od Boženy Němcové. Tehdy
ještě v ochotnickém souboru v Úšovicích na domovské
scéně v Eldoradu. V této
hře hrála celá její rodina
(maminka, tatínek, sestra).
Právě maminka přivedla
Marušku do Divadla lidové
tvorby (DLT) a už ve svých
šestnácti letech se ve hře
Hrátky s čertem vznášela nad jevištěm jako anděl
Theofil. Dokonce se v této
hře setkala osobně i s hostujícím panem Josefem Bekem, v jehož přítomnosti si
připadala jako „opravdová“
herečka. Během rodičovských povinností se na chvíli na divadle odmlčela, ale
touha hrát byla silnější. Čekaly ji krásné role ve hrách
jako Dalskabáty, hříšná ves,
Kaviár nebo čočka, Strašidýlko, Oženit se, to je vždycky riziko, Penzion Schöller,
Osm žen, Podivná paní Sa-

18.5.

17.5.

14.5.

13.5.

12.5.

11.5.

10.5.

7.5.

6.5.

5.5.

4.5.

dokončení. ze str. 3
Kollárova (okolo hotelu Ferdinand-bývalý Berlín)
Kollárova (od Plz.ke Klasu)
3O]HĖVNiVtGOLãWČ
3O]HĖVNi
Kollárova RG3DODFNpKRQD3O]HĖVNRX
1D3UĤKRQX
U Ploché dráhy
3UĤEČåQi
5ĤåRYi
U Ploché dráhy (k Palackého)
Palackého RG8ãNĜLåRYDWN\NHNRYiUQČ
Polní
17.listopadu
Tomáškova
''0'UiþHN
ýHVNi
âDIDĜtNRYD
Tomáškova
Hroznatova SDUNRYLãWČ
Palackého 2 SĜHGNRYiUQRX 
Kubelíkova
Dukelská
.RVPRQDXWĤ
Mládežnická
3ĜiWHOVWYt
Škroupova
1. máje
Seifertova
Americká
+DYOtþNRYD
Franze Kafky
Skalníkova
Tepelská (ke Skalníkova) GRPRYGĤFKRGFĤ
Za Lunou
3DUNRYLãWČ-LåQt0ČVWR
.HVWDFLRQiĜL
Tepelská (od Skalníkova)
9QLWĜQtþiVWVtGOLãWČ7HSHOVNi
Za Školou
Ke Kostelu
Dobrovského
$QWRQtþHN
Palackého (od kovárny)
.GČWVNpPXGRPRYX
SĜLOHKOpXOLþN\

3]Q9SĜtSDGČQHSĜt]QLYpKRSRþDVtPRåQi]PČQDWHUPtQĤ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - ODLOŽENO
Dovolujeme si informovat veřejnost o tom, že akce Vítání
nových občánků Mariánských
Lázní plánovaná na 22. května 2021 bude odložena a spojena s podzimním termínem
18. září 2021. Důvodem je
nepříznivá situace způsobená
COVID-19 a nepředvídatelná
hygienicko–epidemiologická
opatření.

Podrobnější informace Vám
rády sdělí:
Jana Cuchalová, jana.cuchalová@marianskelazne.cz, tel.
354922119
Mgr. Pavla Pěničková, pavla.
penickova@marianskelazne.
cz, tel. 354922116
Ing. Irena Konečná,
irena.konecna@marianskelazne.cz, tel. 354922125
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vageová, Děvčata z Brook
Valley, Devátý spravedlivý,
Parfém v podezření. Její poslední a nezapomenutelnou
rolí byla paní Johana v české komedii Královny. Kromě toho byla také úspěšnou režisérkou her Oddací
list (její druhé premiéry se
už bohužel nedočkala), Turecká kavárna a hry Odjezd
nejistý, kterou má soubor
aktuálně v repertoáru. Divadlo byla její velká láska.
My, členové Divadla lidové
tvorby, na to nikdy nezapomene. Maruška se na nás
bude určitě odněkud usmívat a hlídat naše kroky při
vystoupeních, která věříme,
že BUDOU! Maruško, děkujeme Ti za chvíle, které
jsme s Tebou mohli strávit
v roli divadelních partnerů
nebo v roli herců vedených
Tvoji rukou. Maruško, věz,
že závěrečná společně vyřčená věta poslední hry nám
bude znít v mysli už navždy:
„Teda dámy! Vy si tu žijete
jako královny!“
Zarmoucené rodině vyjadřujeme tímto hlubokou soustrast.
Za všechny kamarády
a divadelní přátele děkuje
a vzpomíná Alena Hálová,
předsedkyně Divadla
lidové tvorby
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NADACE PROMĚNY KARLA KOMÁRKA ROZDĚLILA MILION KORUN
NA ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ MĚST komunitním ostrůvkem upro- kou zahradu, a upozornit tak

Praha 15. 3. 2021 – Komunitní sauna v Mariánských Lázních, nové značení stezek
střediska ekologické výchovy Toulcův Dvůr na pražském sídlišti, či rekonstrukce zahrady u vily Libuše
v sociálně vyloučené oblasti
Litvínova – to jsou jen některé z projektů, které letos
podpoří Nadace Proměny
Karla Komárka. Do grantové výzvy Proměň své město
se přihlásilo 51 neziskových organizací s projekty proměňujícími veřejný
prostor. Šest z nich získalo
inanční podporu a zároveň
odbornou pomoc s realizací
projektu, či s komunikací na
veřejnost a fundraisingem.
Podpora putuje dále do Mikulova, Břeclavi a Kryr.
„Víme, že zájem a snaha lidí
o zlepšování prostředí, ve kterém žijí, v posledních letech
roste. Naše aktuální grantová
výzva Proměň své město to potvrdila. Obdrželi jsme rekordní
počet velmi kvalitních žádostí
a z nich jsme vybrali šest, které podpoříme. Výběr to nebyl
lehký, ale věříme, že i díky naší
inanční a odborné pomoci

vzniknou v různých koutech
republiky nová živá místa, která naplní poslání programu,“
uvedla Štěpánka Komárková,
spoluzakladatelka rodinné nadace Karla Komárka, která je
hlavním mecenášem Nadace
Proměny.
„Máme velkou radost z toho,
že náš projekt uspěl, a srdečně
děkujeme nejen my, ale i zahrada. Těšíme se, co se díky
Nadaci Proměny Karla Komárka společně naučíme a jak
zase jedno místo rozkvete
a ukáže se jeho skrytý potenciál,“ říká Jana Drochytková
z Okrašlovacího spolku Mikulov, který získal podporu
na zvelebení farské zahrady
u kostela svatého Václava.
Centrum města tak získá výjimečný prostor k odpočinku,
setkávání a rozjímání.
Podpořený spolek My Litvínov probírá k životu litvínovské sídliště Janov, jednu
z největších sociálně vyloučených lokalit v České republice.
Přestože většina obyvatel zde
rezignovala na snahu něco
změnit, spolek My Litvínov to
tak nechat nechce. Spolkem
spravovaná vila Libuše se stala

střed panelového chaosu, kde
se potkávají lidé různých etnik,
sociálních vrstev a generací.
S nadační podporou obnoví
a pořídí vybavení zahrady přilehlé k vile.
Ohřát vztahy mezi místními i lázeňskými hosty chce
mariánskolázeňský spolek
Švihák. Nedaleko Ferdinandova pramene proto vznikne
mobilní komunitní sauna. Komunitní charakter projektu
potvrzuje i fakt, že veškeré
terénní úpravy, úklid, průsek
a samotná stavba sauny bude
výhradně v rukou místních
obyvatel.
Kryrský spolek Lekaf usiluje o rekonstrukci areálu pod
Schillerovou rozhlednou, která nese jméno po německém
básníkovi Friedrichu Schillerovi a je chráněnou kulturní
památkou. Místo s bohatou
historií, kde kdysi stávala kavárna, dnes chátrá. Spolek
chce místu vrátit život, vyčistit ho a vybavit zastřešeným
posezením a lavičkami.
Lidem ze spolku Lužánek chybí v Břeclavi přirozené centrum města, kde by se mohli
scházet. Břeclav vznikla spojením 4 obcí a je vstupní bránou do Lednicko-valtického
areálu. Dominantou města je
zámecký areál, který pustne.
Spolek chce obnovit zámec-

na dosud nevyužitý potenciál
tohoto místa.
Toulcův dvůr je desetihektarová přírodní oáza uprostřed
panelové zástavby v pražské
Hostivaři. Součástí vzdělávacího střediska jsou unikátní biotopy, kterými vede naučná stezka.
Ta je ve velmi špatném stavu.
Cílem je vytvořit řadu nových
informačních tabulí, které návštěvníkům vysvětlují jednotlivé
biotopy a život v nich.
Nadace letos v rámci programu Proměň své město rozdělila celkem milion korun, maximální částka na jeden projekt
je stanovena na dvě stě tisíc
korun. Program se zaměřuje
na dočasné i trvalé proměny
veřejného prostoru a současně na podporu lidí, kteří o ně
usilují. Podpora nadace tak
směřuje nejen na samotnou
proměnu, ale i na vzdělávání
a rozvoj dovedností aktivních
občanů, kteří se vlastním přičiněním snaží změnit prostředí, v němž žijí, či vztah lidí
k němu. V programu Proměň
své město si nadace klade
za cíl podpořit nové metody
a přístupy směřující k zapojení komunit, přispět k rozšíření
povědomí o významu životního prostředí pro společnost
a přinášet nové pohledy na
veřejný prostor.
www.nadace-promeny.cz

došly na vrchol, jako jsi došla
Ty. Obdivuji Tvoji vytrvalost
a píli. Zvláště ve sportu, který
je sice profesionální, ale nepřináší výdělky jiných sportovních profesí. Je to Tvoje
láska ke sportu. Je krásné
a povzbuzující, když na Mariánky nezapomínáš ve svých
rozhovorech a interview. Jsi
příkladem toho, že i z města
jako jsou Mariánky – je možné dojít na vrchol.
Sportovcům se sluší popřát

pevné zdraví a další sportovní úspěchy. A já si přeji,
abys zůstala hrdou rodačkou
z města Mariánských Lázní.

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

Milá Eliško,
určitě víš, že mne pojí dlouholeté přátelství s Tvým tátou. S obdivem jsem sledoval,
jak jsi byla úspěšná ve všem,
„na co jsi sáhla“. Tvé sportovní nadání bylo a je závidě-

níhodné. A nyní také Tvoje
profesní kariéra, která bude
určitě kopírovat úspěšnou
sportovní dráhu…
V minulém roce jsi dosáhla
absolutního vrcholu ve sportu, který sis vybrala. Byla jsi
vyhodnocena nejlepší hráčkou světa ženského lorbalu.
Byla jsi na titulních stránkách
mnoha deníků a sportovních
magazínů.
Naše město nemá mnoho
sportovců a osobností, které
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Václav Šimsa
P. S. Eliška Krupnová se narodila v Mariánských Lázních
v roce 1993 a renomovaný
švédský časopis Innebandymagazinet vyhlásil Elišku
Krupnovou nejlepší lorbalistkou světa za rok 2020.
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TEMNÉ HRANIČNÍ LESY
Rád bych upozornil na vydání knihy „Temné hraniční
lesy“. Kniha je určena mi-

JAK NA VÝSADBU STROMŮ
NA VLASTNÍM POZEMKU

lovníkům přírody, lesákům
a myslivcům, a nejen jim.
Josef Langáš, Mar. Lázně

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co
si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si
měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj
a o zeleň plánujete starat.
Představit si, jaký bude strom
v dospělosti i jaký bude mít
vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž speci ické nároky.
Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či
světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.

PEČEME PRO NEMOCNICI
V dnešní době není opravdu mnoho příležitostí k napsání dobrých zpráv. Proto bych se ráda o tu jednu
dobrou podělila i s občany
našeho města. Naše malá
nemocnice, s kapacitou
cca 90 lůžek, se stala spádovou nemocnicí pro covidové pacienty. Sváží se sem
nemocní z celého okolí, aby
dostali potřebnou péči. Někteří jsou v akutním stavu
a o ty se starají zdravotníci
na 2. patře. Ti, kteří už nejsou pozitivní, ale ještě potřebují kyslík nebo rehabilitaci nebo jiné doléčování,
jsou na 1. patře. Nemocnice
se potýkala s nedostatkem
personálu, protože mnozí také onemocněli. Proto
pomáhali i vojáci a hasiči. Některé zdravotní sestry, které jsou zaměstnané
v lázních, se přidaly a v nemocnici též pracují. Uvědomujeme si, že celá situace
je velice náročná a práce
nemocničního personálu
velmi namáhavá. Celý den
obstarat tolik lidí a nemít
ani čas se v klidu najíst.
V nemocnici oslovila farářka
Husitské církve paní Zuzana
Kalenská sociální pracovni-

POZOR NA INVAZIVNÍ A JE
DOVATÉ DRUHY

ci paní Michaelu Kajlíkovou,
zda by nemocnici pomohlo,
kdyby se pro personál i pacienty každý týden přivezlo
nějaké občerstvení navíc.
Nabídku s radostí přijali
a zástupci církví v Mariánských Lázních se dohodli na
společné pomoci. V Mariánských Lázních je ekumenická spolupráce dlouhodobě
velmi dobrá. Do akce „Pečeme pro nemocnici“ se připojila církev Římskokatolická
a Českobratrská evangelická
spolu s Křesťanským společenstvím. Pravidelně se
střídají a každé pondělí přivážejí do nemocnice ovoce,
slané i sladké koláče, přesnídávky, vody, pomazánky,
chlebíčky a vše, co by mohlo sestrám, lékařům i pacientům chutnat a potěšit je.
Tato akce má veliký ohlas
a všichni jsou rádi, že mohou alespoň takto maličko
pomoci. Přilepšení dodávají
od začátku adventu a chtěli by pokračovat, dokud to
situace bude vyžadovat. Je
to snaha o účinnou pomoc
a projev solidarity s lidmi,
jejichž práce je čím dál těžší.
Milena Ka ková
Mariánské Lázně

Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste
zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis.
Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky,
břízy, olše, či vrby jsou silné
alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet
byste se měli i nad tím, zda
se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu.
Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se
v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet
do krajiny nepůvodní druhy
je tedy nevhodné.
SOUHLAS SOUSEDA
TŘEBA

NE

Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly
dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský
zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro
stromy dorůstající obvykle
výšky přesahující 3 metry
jako přípustná vzdálenost
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od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho
vyplývá, že váš pozemek
musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si
musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
JAK NA VÝSADBU VE VELKÉM
Příprava výsadby ve větším
měřítku vyžaduje peníze
a čas. Ucelené informace
o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně
odkazů na inanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si
můžete stáhnout i podrobné
manuály, jak stromy sázet
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také
informace o možnostech inanční podpory výsadeb.
KAŽDÝ STROM SE POČÍTÁ
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží
centrální registr stromů na
webu Sázíme budoucnost.
Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od
roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se
mezi nové stromy vysazené
v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích
a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na
celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů.
Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnos
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JAN TYL
25. března t. r. by se dožil
věku 90 let bývaly významný
občan Mariánských Lázní.
Narodil se sice ve Švihově,
ale celou svoji bohatou životní kariéru prožil v Mariánských Lázních.
Místní veřejnost si ho pamatuje pro jeho všestrannost, jak díky dlouholetému
působení v Dřevařských
závodech na pozici ekonomického náměstka ředitele,
tak ve sportu – zejména ve
fotbalu. Do komunální po-

„MUSÍME SI POMÁHAT“
litiky vstoupil v roce 1994
zvolením do Zastupitelstva,
v roce 1995 se se stal místostarostou a významně se
podílel na ekonomickém
hospodaření města v této
nelehké době.
V posledních letech své životní pouti se velice angažoval ve Svazu důchodců ČR,
spolu se svojí manželkou.
Zemřel 15. srpna roku 2015.
Vzpomínku napsal bývalý starosta Mariánských Lázní.
Luděk Nosek

POMOCNÍK PRO OČKOVACÍ
CENTRA DOBROOČKO.CZ JE NA
SVĚTĚ!
Portál chcipomoct.cz propojuje
dobrovolníky s provozovateli
očkovacích center po celé České
republice. Dobrovolníci si nově
sami mohou vybrat očkovací
centrum a směnu, která jim vyhovuje na webu dobroočko.cz.
Portál chcipomoct.cz, v reakci
na zvýšenou poptávku dobrovolníků do očkovacích center,
která stále roste, připravil novou
webovou aplikaci Dobroočko.
Nová webová aplikace dobroocko.cz umožňuje dobrovolníkům po registraci vybrat si, ve
kterém očkovacím centru chtějí
pomáhat, a rovnou se nahlásí na
jednotlivé směny, které vyhovují
jejich časovým možnostem. Dobroočko mohou využít bezplatně ke zjednodušení své práce
všechna očkovací centra v ČR.
O dobrovolníky do očkovacích
center je velký zájem, neboť jsou
nedílnou součástí celého očkovacího procesu, „Dobrovolníci
v očkovacích centrech jako první
přicházejí do kontaktu s objednanými, pomáhají jim v orientaci na místě, s vyplněním potřebných formulářů a následně
s přepisem těchto informací,
případně s doprovodem, neboť
se přece jen často jedná o starší
spoluobčany,“ upřesňuje Jaroslav
Švec, ředitel ACSA, neziskové
organizace provozující portály
chcipomoct.cz a dobroocko.cz.

Německo nabízí naší
zemi pomoc. Bavorsko
se Saskem chtějí Česku
poskytnout vedle očkování proti nemoci covid-19 také rychlotesty
a lůžka pro infikované. To
ale není všechno. Němci
mezi sebou pořádají sbírky a výtěžky z nich posílají do českého příhraničí
na nákup roušek a respirátorů. Rozhodně to není
nějaké náhlé gesto nebo
ojedinělé vzplanutí solidarity. Česko-německá
spolupráce probíhá už
léta. Kdo žije v pohraničí, tak ví moc dobře, jak
jsou naše regiony podél
hranic provázané. Lidé
z Česka nacházejí v Německu pracovní uplatnění, vzájemně funguje
turismus, obchod, kulturní a umělecké projekty
a v neposlední řadě vznikají stále pevnější pouta
mezi městy, spolky i mezi
obyčejnými lidmi.
Němci v těchto dnech
říkají, že srdce Evropy –
trojzemí, trpí koronavirem, proto od nás musí
dostat mimořádnou podporu. Tohle srdce má tři
komory – Bavorsko, Sasko a Česko. Aby mohlo

Jak to funguje? Zájemci, ať už
jednotlivci nebo dobrovolnická
centra, která chtějí pomáhat,
se mohou hlásit na dobroocko.
cz. Stejně tak očkovací centra,
která potřebují nové dobrovolníky, se na portál mohou obrátit
a vypisovat své požadavky na
dobrovolníky a další THP pracovníky. Zbaví se tak části své
náročné práce.
O chcipomoct.cz: celorepublikový portál chcipomoct.cz zaznamenává, třídí a propojuje dobrovolníky s žádostmi o pomoc
v celé ČR. V mnoha případech
také hledá nové možnosti řešení
požadavků, neboť jen samotné
propojení mnohdy nestačí. Registrovaných je zde přes 10 000
dobrovolníků, ale stále jsou potřeba noví. Registrovat se můžete i vy na chcipomoct.cz.
Nemůžete se stát dobrovolníkem, ale i tak byste chtěli portál
podpořit? O možnostech se píše
zde:
https://chcipomoct.cz/
podporte-nas.html.
Více informací též na našem
videospotu: https://www.youtube.com/watch?v=FzeJRh04NPw & t=1 s
Máte-li zájem o bližší informace,
fotogra ie, neváhejte se na nás
obrátit.
Kontakt: Mgr. Aneta Hašková, MBA; 776 047 108; haskova@acsa.cz
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znovu dobře fungovat,
chtějí nám naši sousedé
pomoci.
Píšu o tom, že naše vztahy s Německem jsou dnes
na velice dobré úrovni
a měli bychom si toho vážit. Jsme daleko od toho,
co se odehrálo 16. března před 82 lety. To se
psal rok 1939 a Adolf
Hitler vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy
a Morava. Naše země byla
obsazena
německými
vojsky. A kam tato rozpínavost nacistů vedla,
všichni dobře víme.
Historii si musíme připomínat, musíme ji znát
a musíme umět se z ní
poučit. Proto je nezbytné
udržovat se svými sousedy dobré vztahy. O to
se pochopitelně snažíme nejen s Němci, ale
i s dalšími státy. A jednou
z nezbytných součástí
takových partnerství je
i umění si pomáhat. Je to
nejenom o samotné dovednosti pomoci, ale také
o ochotě pomocnou ruku
nabídnout.
Němci nám ji podali a my
bychom si to měli dobře
pamatovat, abychom pak
tuto pomoc pohotově
oplatili, když se do potíží
dostanou oni.
To mě opět přivádí ke
známému heslu „musíme
si pomáhat“, které za poslední rok nabylo na významu. A pokud doplním
německé „wir müssen
zusammenhalten“, dostává tohle prohlášení ještě
daleko hlubší význam.
Miroslav Balatka,
senátor
www.miroslavbalatka.cz
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Podle zákona MŠMT ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 46 a
§ 36, vyhlašují ředitelé základních škol v Mariánských Lázních:
Mgr. Jaroslava Baumgartnerová – ZŠ JIH, Mar. Lázně, Komenského 459, přísp.org.
Mgr. Monika Preňková – ZŠ Úšovice, Mar. Lázně, Školní nám. 472, přísp.org.
Mgr. Luboš Borka – ZŠ Vítězství Mar. Lázně, přísp.org.

ZÁPIS DĚTÍ
do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázních
pro školní rok 2021/2022
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
a dětí po odkladu povinné školní docházky.
Zápisy budou probíhat v období od 6. do 23. dubna 2021 dle
pokynů ředitelů škol, zveřejněných na jejich webových stránkách:
ZŠ JIH - http://www.skolajih.cz/
ZŠ Úšovice - http://www.zsusovice.cz/
ZŠ Vítězství - http://www.zsspec-ml.cz/
Žádáme zákonné zástupce, aby děti přihlásili k zápisu do „spádové školy“ v souladu s obecně
závaznou vyhláškou Města Mariánské Lázně č. 9/2017 o školských obvodech základních
škol, které jsou níže uvedeny. O případné změně školy rozhodne na žádost zákonného
zástupce po zápisu příslušný ředitel školy.

Školské obvody
Základní škola JIH, Mar. Lázně,
Komenského 459, příspěvková organizace
Anglická
Bezejmenná
B.Němcové
Družstevní
Dřevěná
Dusíkova
Dvořákova
Dykova
Fibichova
Goethovo n.
Hlavní třída
Husova
Chebská
Chopinova
Ibsenova
Janáčkova
Jiráskova
Karlovarská
Klíčova
Kollárova
Komenského

Křižíkova
Lázeňská
Lesní
Libušina
Lidická
Luční
Lužická
Masarykova
Máchova
Mánesova
Mírové náměstí
Mladějovského
Na Třešňovce
Na Výsluní
Nádražní nám.
Nákladní
Nehrova
Nerudova
Pod Panoramou
Poštovní
Promenáda města
Bad Homburgu

Základní škola Úšovice, Mar. Lázně,
Školní nám. 472, příspěvková organizace

Pramenská
Příčná
Příkrá
Purkyňova
Reintenbergerova
Ruská
Smetanova
Stavbařů
Třebízského
Tyršova
U Nemocnice
U Pily
Úzká
V Sadech
Vrchlického
Zeyerova
Žižkova
Objekt č. 245,569,
580-584,586-591,
594-597,659-662,
665,667,671,691,692

Americká
Bažantnice
Česká
Dobrovského
Dukelská
Dyleňská
Franze Kafky
Havlíčkova
Hroznatova
Ke Kasárnům
Ke Kostelu
Kosmonautů
Kubelíkova
Mládežnická
Na Průhonu
Na Voře dole
Na Voře nahoře
Okružní
Palackého
Plzeňská
Podhorská

Polní
Přátelství
Seifertova
Skalníkova
Stavební Mlýn
Šafaříkova
Školní nám.
Škroupova
Tepelská
Tomáškova
U Mlékárny
U Ploché dráhy
U Rybníčka
U Tvrze
U Zastávky
Za Školou
Za Tratí
Zahradní
1. máje
17. listopadu
Chotěnov-Skláře,
Kladská, Stanoviště

Základní škola
Vítězství
Mar. Lázně, p.o.
Boční
Čapkova
Krátká
Ladova
Na Vyhlídce
Potoční
Školní
Ve Vilkách
Třída Vítězství
Zelená

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE STÁLE ŽIJE I V LETOŠNÍM
SLOŽITÉM JARU
I přes komplikovanou situaci
další vlny COVID-19 není naše
škola zakonzervovaná a vykazuje aktivitu. Od 5. února například běží on-line přípravný
kurz matematiky na přijímací
zkoušky. V celkem 8 dvouhodinových lekcích si žáci pod
vedením vyučujících matematiky z naší školy procvičí
látku tak, aby přesně naplnili
požadavky jednotné přijímací

zkoušky na střední školy.
V rámci projektu implementace
krajského akčního plánu IKAP
II připravujeme vypsání výběrového řízení na vybudování
specializované jazykové učebny. Její vlastní realizace se plánuje na letní prázdniny.
Rovněž v létě o hlavních prázdninách chceme uskutečnit
týdenní Klub mladých fyziků
zaměřený na provádění časově

náročnějších fyzikálních pokusů. Bude určen pro žáky nižšího
stupně osmiletého gymnázia.
Dále bychom chtěli veřejnost
informovat, že byly vzhledem
k epidemiologické situaci a jejímu vlivu na přípravu žáků
ZŠ upraveny termíny konání
přijímacích zkoušek na střední školy. Ve dnech 3. a 4. května 2021 se koná 1. a 2. termín
přijímacích zkoušek na čtyřle-
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té obory a nástavbová studia.
Ve dnech 5. a 6. května 2021
pak proběhne 1. a 2. termín
přijímacích zkoušek na šestiletá a osmiletá gymnázia.
Na závěr bychom chtěli všem
uchazečům, jejich rodičům,
kolegům a celé veřejnosti popřát, aby více světla venku přineslo i více světla a optimismu
do našich dalších dnů.
Mgr. Ladislav Jíša, ZŘŠ
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KLÁŠTER TEPLÁ

CHOPIN V MARIÁNSKÝCH
LÁZNÍCH 1836
Rodiče Fryderyka Chopina si v roce
1835 vyžádali povolení k vycestování z Varšavy za účelem léčení
v Karlových Varech. Po pěti letech
odloučení se rodina setkává s Fryderykem v hostinci Zlatá Růže. Celý
měsíc si užívají vzácné chvíle vzájemné pohody, plné radosti, citu
a uspokojení. Píší dopisy přátelům,
rodině do Varšavy a užívají si tamního společenského života. Pozvání dostávají také od Františka hraběte Thun Hohensteina do Děčína,
kde zůstávají týden. Jako poděkování vpisuje Fryderyk dceři Juže do
alba Valčík As Dur op. 34, č. 1.
Fryderyk se rozloučil s rodiči
v Drážďanech. Při podvečerní procházce městem se potkal s rodinou Wodzińských z Varšavy. Přála tomu šťastná náhoda. Radost
ze setkání byla tak velká, že paní
Tereza Wodzińská navrhla, aby
příští, společný pobyt se uskutečnil v Mariánských Lázních. Sláva
těchto nových lázní se šířila rychlostí větru. V té době mohly lázně
nabídnout léčení nebo pobyt téměř
v 70 domech. Především německá
klientela měla rychlé povědomí
o nevídané kráse nového města.
Paní Tereza, dcery Marie, Josefa
a guvernantka se ubytovaly v hotelu U Bílé labutě, který se nalézal
na hlavní třídě. Koncem července
přijel Fryderyk Chopin a ubytoval
se ve stejném hotelu. Chopinovi se
dostalo uctivého uvítání od lázeňského orchestru výběrem skladeb
Haydna, Mozarta a Beethovena.
Takové „kasací“ Chopin neočekával a z otevřeného okna domu
U Bílé labutě, dnes domu Chopin,
několikrát úklonou vyjádřil poděkování za tak výjimečné při-

vítání. Celá společnost užívala
minerálních pramenů v uzavřené,
prosklené promenádě kolonády.
Procházky v parcích byly další terapií. Chopin také každý den hrál
neúnavně na klavír. Marie byla
okouzlena příjemným pobytem
a zamilovaností, neboť se neviděli
od dětských let. Zpráva o návštěvě
slavného pianisty z Paříže způsobila příjezd dalších návštěv. Tou
byl neméně slavný pianista a hudební skladatel Felix Mendelssohn
Bartholdy z Lipska a jeho sestra
Rebeka Dirichtletová, která v tom
čase pobývala ve Františkových
Lázních. Za společného pobytu
maluje Marie Wodzińská akvarelem portrét polského skladatele.
13. Mezinárodní klavírní soutěž
se v Mariánských Lázních bude
konat v příštím roce. Celosvětová klavírní soutěž, která se pořádá každých pět let ve Varšavě, se
v minulém roce v říjnu z důvodu
pandemických opatření také neuskutečnila.
62. Chopinův festival bude ve
znamení výročí 185 let od pobytu Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Uskuteční se
v době od 14. srpna do 21. srpna 2021, Památník – malé Fryderykovo muzeum je každý rok
otevřeno od začátku května do
konce září. Budeme sledovat
vládní opatření, přizpůsobíme
tomu program celého roku. Případné změny budou uvedeny na
webových stránkách a také ve
vitríně Společnosti FCh v průjezdu domu Chopin.
R. Knedlíková,
Společnost F. Chopina Mar. Lázně

Vážení a milí,
jak to tak s časem bývá, ubíhá. Někdy se nám může zdát,
že se táhne jako lenivý kocour, jindy okolo proběhne
rychle jako myška. Je to už
skoro půl roku, co jsme naposledy uvítali návštěvníky
Hroznatovy akademie. To ovšem neznamená, že bychom
se od té doby v našem snažení
frustrovaně zastavili. Dovolte nám proto, abychom se podělili o pár novinek i zajímavostí, které se mezitím udály
za zdmi tepelského kláštera.
Ač se to zdá neuvěřitelné,
ocitli jsme se pod vodou. Jde
samozřejmě o nadsázku, ale
první obleva počátkem února
vyzdvihla řeku Teplá z jejího
koryta, z mírného splavu byla
burácivá peřej a klášterní
štoly, které mnozí z vás navštívili, se proměnily v divoký
podzemní tok. Však jste mohli
vidět i pár fotogra ií na našich
facebookových stránkách.
Nyní ale pár novinek. Recepce Hroznatovy akademie
se postupně mění v klášterní infocentrum, které bude
fungovat i jako prostor pro
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setkávání a relaxaci. Pracujeme na novém výukovém
programu pro děti (jehož
název vám prozradíme po
jeho dokončení) a chystá se
komentovaná výstava k významnému výročí. Letos
slavíme 900 let od založení
prvního premonstrátského
kláštera ve francouzském
Prémontré! Také se mění trasa našeho hlavního prohlídkového okruhu Život v barokním klášteře, kde budou
od letošního roku provázet
kolegové z prohlídkového
okruhu Knihovna a kostel.
Především se zde snažíme co
nejlépe připravit na chvíli, kdy
se zase otevřou dveře kláštera a budeme vás moci opět
pozvat do prostor Hroznatovy akademie, ať už třeba na
keramický kroužek, speciální
prohlídky nebo výukové programy pro děti.
Pevně doufáme, že se s vámi
v tomto roce sejdeme, a těšíme se.
Srdečné pozdravy posílá
kolektiv Hroznatovy akademie
a přejeme radostné
a požehnané Velikonoce.

ZPRAVODAJ MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ •DUBEN 2021
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LÁZEŇSKÉ KUFROVÁNÍ
Od 15. března 2021 probíhala
nová městská hra „Lázeňské
kufrování“ – bloudění po našem městě. Lázeňské kufrování,
soutěž pro každého, se zaměřila na centrum města a jeho nejbližší okolí. Podívali jsme se na
věci, které denně míjíme, jiným
pohledem.

Účastnit se této hry mohl každý.
Stačilo si vytisknout pracovní
list, obout dobré boty a vydat se
objevovat staro-nová místa Mariánských Lázní. Vyplněný pracovní list se vhazoval do schránky
na budově muzea a pracovníci
pak odpovědi vyhodnotili. Každý
týden bylo vylosováno pět vý-

herců, kteří získali sérii reprintů
historických pohlednic Mariánských Lázní, a jeden z nich obdržel výtisk Felbingerovy kroniky.
První kolo soutěže bude ukončeno o velikonočním pondělí
5. dubna 2021 a poslední losování výherců tak proběhne v úterý 6. dubna 2021. Gratulujeme

všem výhercům a děkujeme každému, kdo se Lázeňského kufrování účastnil.
O konání druhého kola soutěže
„Lázeňské kufrování“, Vás budeme
informovat na webových a facebookových stránkách muzea.
Marie Plešáková

VÝSTAVA VE VÝLOHÁCH
Vzhledem k epidemiologické situaci, nemohla Galerie Goethe zahájit, tak jako každý rok, výstavní
sezónu. Přesto jsme hledali způsob, jak moci vystavovat. Povedlo se, a to skrze výkladní skříně
podniků. Tak jste mohli v březnu,
při procházce po Hlavní třídě
v několika výlohách zhlédnout
23 panelů s historickými fotograiemi Mariánských Lázní.
Jednalo se o výstavu „Mariánské Lázně Františka Fridricha“, která představila fotograie našeho lázeňského města

byli ochotni propůjčit část své
výlohy, aby umožnili ostatním
nahlédnutí do minulosti našeho
města.
Děkujeme: Antik DavidArt; Bar
Caffe New York, Česká kožená
galanterie Lera, Dioptra Optik, s. r. o., Foto Král, Infocentrum
města Mariánské Lázně, Knihkupectví Kosmas, Lékárna Azalea,
Obuv Stefanie, Optik Kočárková,
Parfumerie Julia, RP Cafe, Sport
Denk a UniCredit Bank.

z doby mezi lety 1869 až 1886.
František Fridrich, jeden z nejvýznamnějších českých fotografů tehdejší doby, se do Mariánských Lázní vracel a zachytil na
svých snímcích změny, které se
v rychle rozvíjejícím lázeňském
městě udály.
Panely s jedním, či dvěma snímky byly vylepeny do výloh obchodů a restaurací. Instalace výstavy probíhala v prvním týdnu
měsíce března. Výstava trvala do
středy 31. března 2021. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří

Marie Plešáková

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

■

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD ML

Police ČR

158

Tel. ústředna

354 922 111

Hasiči

150

Podatelna

354 922 150

Záchranná služba

155

Pokladna:

354 922 123

Městská policie

156

Městská policie

354 922 166

Tísňová linka

112

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

PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA
Voda

354 597 111

Plyn

353 244 111

Elektrika

840 850 860

CENÍK PLACENÉ INZERCE
VELIKOST

CENA

1 Strana

9.000 Kč

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

1/2 Strany

4.500 Kč

Nemocnice Mariánské Lázně

1/4 Strany

2.250 Kč

1/8 Strany

1.125 Kč

354 474 261

bez DPH
DĚTSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Poliklinika Tachov v Plané
374 718 183

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