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Tajemník zpět v úřadu. Prohrané
spory vyšly město na 2,3 miliónů

Soudní spory mezi vedením města a tajemníkem se blíží buď ke konci, nebo znovu na začátek. Staronový
tajemník Miroslav Jašíček od letošního února opět úřaduje na mariánskolázeňské radnici. Město nyní čeká
na verdikt brněnského Nejvyššího soudu, kam podalo dovolání.
„Celá věc ještě ukončena
Radnice však argumentuje, že částka je fakticnení, čeká se, jak dopadne to
ky nižší. „Prakticky za
dovolání,” přiblížil aktuální
dobu, kdy pan Šrámek
situaci lázeňský starosta Martin Kalina. Dovolání podal
byl tajemníkem, tak my
právní zástupce města k Nejjsme šetřili na tom, že
vyššímu soudu poté, co okresjsme neměli vedoucího
ní i krajský soud zneplatnily
živnostenského úřadu,”
výpověď, kterou v roce 2016
vysvětluje starosta Kalina. Faktem je, že téměř tři
Miroslav Jašíček dostal pro
roky fungoval živnostennadbytečnost. Propuštěný tajemník se proto 12. února
ský úřad bez vedoucího
letošního roku vrátil zpět do
a částečný metodický dohled poskytoval, tehdy
úřadu. Je to podruhé, co jej
z pozice tajemníka, právě
vyhraný soud s městem vrátil
(Foto archiv redakce)
někdejší vedoucí Šrámek.
do práce. Prvně se tak stalo již
v roce 2016. Soud mu tehdy dal zapravdu a jeho odvolání Ten se po návratu Miroslava Jašíčka do funkce tajemníka toz funkce v roce 2014 označil za neplatné. V obou případech hoto postu dobrovolně vzdal a přes výběrové řízení se vrátil
byl tajemníkovi přiznán také nárok na náhradu ušlé mzdy opět do funkce vedoucího živnostenského úřadu. Jestli ale
a soudních výloh. Vyhrané soudy znamenaly pro radnici tak dlouho fungoval živnostenský úřad dobře bez vedoucího,
další komplikace a náklady. Od října do listopadu 2016 to- pouze s metodickou podporou, a město takto šetřilo finance,
tiž na lázeňské radnici díky tomu úřadovali tajemníci hned bylo nyní nutné pozici znovu obsazovat na plný úvazek? „To
dva. Městskou pokladnu přišly spory s tajemníkem doposud je otázka. Na tu nedokážu teď odpovědět,” uzavřel starosta
na 2.300.000 korun. Částka zahrnuje náhradu mzdy, zákonné města. Zdali bude toto konečné řešení, nebo se celá záležitost
odvody, soudní poplatky a náhradu soudních výloh žalobci. vrátí na začátek, o tom rozhodne Nejvyšší soud. (Jiří Škroch)

Vyrostou místo Taorminy startovací byty pro mladé?
Jak zastavit odliv mladých lidí z města? Dílčí řešení vidí současné vedení mariánskolázeňské radnice ve vybudování startovacích bytů pro mladé. Zatím se však podařilo pouze vytipovat lokalitu. Konkrétní podobu,
koncepci správy bytů a financování nikoliv.

„Jsme v situaci, kdy odbor Investic
a dotací řeší prioritní témata, která nebyla
součástí programového prohlášení rady.
Například stav budovy radnice,” zdůvodnil zdržení projektu malometrážních bytů
místostarosta Vojtěch Franta. Příprava
projektu měla být totiž dle programového
prohlášení původně dokončena do 1. prosince 2016. Jako nejvhodnější lokalita pro
výstavbu malometrážních bytů se jeví objekt bývalé nemocnice Taormina. Jaké náklady budou pro výstavbu v Zeyerově ulici
potřeba, kolik bytů má vzniknout a kdy, to
zatím známo není. Podle lázeňského místostarosty a garanta projektu si rekonstrukce Taorminy, aby mohla dále posloužit pro
vybudování bydlení pro začínající rodiny,
Objekt Taormina (Foto D. Kurc)
či matky samoživitelky, vyžádá několik
desítek miliónů korun. „Rozpočet na rekonstrukci objektu 30 miliónů je krátký,” uvedl Franta na únorovém zastupitelstvu města. Připustil, že tento projekt se stávajícímu vedení splnit nepodaří. „Pokud stihneme dopracovat projektovou dokumentaci, rozhodnutí o realizaci bude řešit ten, kdo
usedne na radnici v příštím volebním období,” doplnil místostarosta. Přestože má město v úmyslu výstavbu spolufinancovat z
dotačních peněz, čeká příští zastupitelstvo nelehký úkol. Už nyní je totiž jisté, že musí počítat s opravou radnice za zhruba čtvrt
miliardy, vyřešit MHD, či investovat do veřejného osvětlení, které představují další desítky miliónů.
(Jiří Škroch)
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Po letech se objevila na radnici
petice
Setkání příznivců Slavkovského
lesa
Vernisáž Svetozar Rusakov
Koncert pro rodiče s dětmi
Nejbližší akce Hroznatovy
akademie
Sportovní zprávy

Děti z úšovické školy a redakce MLN přejí
všem hezké Velikonoce.

ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ

2018 SEZÓNY
11. - 13. Května /Mai

KURSAISONERÖFFNUNG
SPA SEASON OPENING

Najdete nás na facebooku
facebook.com/MarianskolazenskeNoviny

VYCHÁZÍME KAŽDÝCH 14 DNÍ
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 13. dubna 2018
(Příspěvky posílejte do pátku 6. 4. do 12.00 hodin.)
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Mariánské Lázně
mají poslaneckou
kancelář
Poslanec Parlamentu ČR Petr
Třešňák slavnostně přestřihl pásku své nové poslanecké kanceláře.
V pondělí 12. března se tak stalo
za přítomnosti předsedy poslaneckého klubu České pirátské
strany Jakuba Michálka a starosty města Martina Kaliny.

Regionální kancelář v Mariánských
Lázních bude občanům přístupna každé
liché pondělí od 11 do 14 hodin. „Sbírat
podněty od lidí je určitě důležité, například se zabýváme zákonem o insolvencích, takže si myslím, že zrovna exekuce jsou téma našeho regionu,” nastínil
možnou oblast ke konzultaci poslanec
Třešňák.
Slavnostního otevření nové poslanecké kanceláře v Úšovicích ve Skalníkově ulici, u trolejbusové zastávky, se
zúčastnil i předseda poslaneckého klubu
Pirátů Jakub Michálek. „Myslím si, že
je důležité, že ten poslanec se má kam
vracet a odkud čerpat inspiraci a že je
v kontaktu s těma lidma, kteří si ho
zvolili a je jim i zodpovědnej, ” uvedl
Michálek.
(Jiří Škroch)

Po letech se objevila na radnici petice
Více jak pět let neevidovali na mariánskolázeňské radnici žádnou petici. To se změnilo v pondělí 19. března.
Zástupci nespokojených občanů podali na městský úřad petici proti novému parkovacímu systému.

Třiačtyřicet archů papírů s 629 podpisy občanů z Mariánských Lázní a přilehlého okolí doručil na podatelnu městského
úřadu člen petičního výboru Vladimír Kajlík. Předkladatelé
by iniciativou chtěli docílit zrušení parkovací zóny D. „Zóna
D změnila zaběhnutý systém, který doposud fungoval. Dnes
některé ulice zejí prázdnotou, jiné jsou absolutně nabité, že se
nedá prakticky projíždět jedním směrem,” vysvětlil předkladatel žádosti.
Jestli může petice skutečně vést k nějakým změnám stávajících pravidel parkování, přiblížil starosta města Martin Kalina.
„Neumím si představit jak, když se neodkazuje na nic konkrétního. Není jasné, co přesně by se mělo v rámci zóny řešit.
„Zrušte zónu D“ není konstruktivní návrh.”
(Foto archiv redakce)
Předkladatelé petice jsou přesvědčeni, že současný systém
vůbec neřeší, jak a kde v zóně D zaparkovat při návštěvě u lékaře, u optika, kina, bazénu apod. Není podle nich pamatováno ani na běžné potřeby, jako jsou opraváři, instalatéři, malíři nezbytní
k provozu nemovitostí. „Řešit věci tímto způsobem, tedy rovnou sepisovat na někoho petici, mi přijde opravdu nízké. Mé dveře
jsou vždy otevřené,” doplnil starosta.
Peticí se bude 28. března zabývat komise urbanistiky a dopravy a poté rada
a zastupitelstvo města.
(Jiří Škroch)

Kultura naruby aneb
…bylo to takové příjemné sídliště
Tak si povzdechli starší manželé, kteří bydlí v úšovické Hroznatově

Video
zde
QR

V centrálním parku vzniká
dendrologická stezka

O připravované „dendrostezce“ jsme již informovali v minulém roce,
kdy došlo k vyznačení cca 120 ks dřevin v parku v centru města. Letos
bychom chtěli pokračovat navazujícími aktivitami, zejména vytvořením webové aplikace v jazykových mutacích.

V r. 2017 uplynulo 200 let od příchodu
Václava Skalníka, který dal městu Mariánské Lázně podobu a charakter, který můžeme obdivovat dodnes. Při téhle
příležitosti Správa veřejné zeleně města
realizovala několik záměrů ve snaze připomenout obyvatelům a návštěvníkům
města dílo a tvorbu V. Skalníka.
Jednou z aktivit byl první krok k realizaci „Dendrologické naučné stezky“
přímo v prostoru přírodně krajinářského
parku v centru města. Prostřednictvím
originálně navržených a vyrobených porcelánových jmenovek místní umělkyní
Nelou Havlíčkovou, která se věnuje výrobě porcelánových objektů, bylo označeno celkem 120 ks dřevin. Označeny byly
zejména ty druhově zajímavé, nebo svým
odhadovaným věkem spadající do období
založení přírodně krajinářského lázeňského parku. Snahou Správy veřejné zeleně Tabulky s názvy stromů na tvořící se dendroje do budoucna vytvořit komplexní inlogické stezce. (Foto D. Kurc)
formační systém týkající se dřevin, který
přiblíží místním občanům a návštěvníkům jejich zajímavosti a historii.
V roce 2018 chceme v projektu pokračovat doplněním označení dalších cca 50 ks
dřevin, umístěním informačních panelů do prostoru parku, doplněním QR kódů
k jednotlivým označeným dřevinám, které umožní propojení s webovou aplikací,
kde zájemci získají podrobnější informace o dřevině, a zahraniční návštěvníci i popis v cizích jazycích.
(Zora Rákosová, referentka Správa veřejné zeleně)

ulici. Bylo? A proč už není? Jistě, všichni zestárli, takže většinou tam
žijí senioři. Ale to není hlavní důvod. Tím je bar a herna Nikola.

Bývala to snad prádelna a působí velmi odpudivě. Kdo může povolit podnikání
v takové „špeluňce“? Okolí je stejně nevábné jako objekt sám – rozježděný a rozšlapaný trávník, špalek a nasekané dřevo, zničená
i zeleň u přilehlých domů, jejichž obyvatelé
si na obranu proti přijíždějícím a odjíždějícím
„hostům“ ohradili pozemek kameny, nicméně to nebylo nic platné, dlouho tam nevydržely. Nejhorší však je hluk, který návštěvníci
baru způsobují, stovky „vajglů“, které ráno
chodí sbírat děti jdoucí do školy, slovní výlevy opilců, kteří se tam stahují z celého města, a to cca od 11.00 po celou noc do ranních
hodin. Provozní doba je do 3.00, ale bývá
Bar Nikola v Hroznatově ulici.
nezřídka protahována i do 5.00 až 7.00. Kdo
(Foto D. Kurc)
bydlí naproti a má okna situovaná směrem
k baru, nevyspí se a je rámusem a startováním aut obtěžován celou noc. „Jsme z toho
unaveni, je to dnes a denně, lépe jsou na tom ti, kteří mají byty situované na druhou stranu,“ postěžovali si manželé, „ale nic nepomáhá.“ Tato situace se táhne už několik let
a nikdo - městská policie, Policie ČR, ba dokonce ani vedení radnice a rada města,
kterým obyvatelé směrovali svoji stížnost, na písemné upozornění nereagovaly, neodepsaly, jen jim někdo řekl: „Nebraňte podnikání.“ Upřímně řečeno, jestli toto je
podnikání, které město podporuje, kam chodí děti hrát na strojích mezi opilce, nedivím se, že za řadu let se obyvatelé nedovolali žádné nápravy. Spokojenost obyvatel
je přece prvořadý úkol našich „otců“ na radnici.
Požádali jsme o vyjádření ty nejodpovědnější. Nejdříve starostu města Martina
Kalinu: „Myslím, že s argumentem „nebraňte podnikání“ se zde spokojit nelze.
Bohužel zvýšená hlučnost před restauracemi je přímým důsledkem geniálního
zákazu kouření v těchto zařízení. Jinak mohu pouze doporučit, aby se obyvatelé
okolních domů obraceli na policii. Ta má ze zákona povinnost na každou výzvu
reagovat. (Stížnosti jsou datovány dlouho před protikuřáckým zákonem – pozn.
redakce).
Jiří Ďurčo, velitel MP nám napsal: „V baru Nikola strážníci provádějí každý týden v podvečerních a nočních hodinách pravidelné kontroly (3x až 4x) týdně, mohu
prokazatelně doložit výpisy z hlášení a GPS. Navíc v Hroznatově ulici na jednom
z domů je umístěna kamera s nočním viděním. Musím konstatovat, že až na výjimky nebyly v tomto baru zjištěné žádné závady. Problém vidím především v tom, že
hosté z baru musí chodit kouřit před restauraci, kdy v nočních hodinách může běžný
hovor rušit obyvatele z přilehlých domů. Do 22.00 hod. však nelze tuto situaci nějak
účinně řešit. Pro klid v této ulici bych chtěl požádat občany, aby v případě jakýchkoliv problémů kontaktovali městskou nebo státní policii. Telefon na městskou policii
je 354 922 166, nebo z pevné linky telefon 156.
A to je vše, co bylo možné zjistit. Ke spokojenosti obyvatel to asi nebude. (dkp)
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O parkování znovu
a nově a pořád totéž

„Městem rezonuje nedořešený systém parkování, který je aktuálně
v testovací fázi. Chci se taky postarat o Vyhodnocení nového parkovacího systému a navržení případných změn.“

(Zdroj: M. Kalina, Zpravodaj města Mariánské Lázně, březen 2018)
Exstarosta P. Třešňák využil standardní taktiky pirátů v ML, když v tomtéž čísle
Zpravodaje označil otevřený Návrh na zrušení Nařízení města 01/2017, (V. Š. –
doručil na MÚ 17. ledna 2018), jako zavádějící a dokonce lživý, aniž by jej nechal uveřejnit. Jiné články jsem osobně nezasílal ani mi nebyly vráceny. Návrhy
se, pokud víme, předkládají městu k veřejnému projednání, nikoliv k tomu, aby je
kterýkoliv člen radnice zneužíval k pomluvám v tisku bez projednání a zveřejnění
textu žadatele. V citovaném Návrhu… nic o dopravním značení není, ale to také
není předmětem předložené žádosti občana V. Š.
Postup P. Třešňáka: využívá již z minulosti známý postup, kdy je veřejnost
„chráněna“ neuveřejňováním kritických nebo opozičních názorů a nositelé moci je
bez publikování označí za lži ve jménu parafrázovaného „Parkování si rozvracet nedáme..“. Namísto zveřejnění textu návrhu, aby si čtenáři mohli udělat o meritu věci
úsudek sami, se náš exstarosta ihned pustil do mlžení a odvádění pozornosti jiným
směrem – totiž, že „cílem nového parkovacího systému určitě nebylo zajistit vyšší
příjem do městské kasy…“ (??? Asi bylo, jinak by o tom nemluvil) a že „nejvíce
připomínek“, rozuměj stížností, stejně přichází na radnici jen od lidí, kteří „nemají
ve městě trvalé bydliště…“ (??? Takže je v pořádku tyto občany ignorovat). O tom,
kolik připomínek a kritik obdrželi - mlčí.
To samo je už vysoká politická taktika, ale vzhledem k novému postavení exstarosty v české politice, buďme taktní a řekněme, že se v tomto případě dopouští „jen“
terminologických nepřesností.
Navíc ve čtvrtek a v pátek 15. a 16. 2.2018, tedy těsně před schůzkou komise
UaD, která se uskutečnila na radnici 19. 2. 2018 (zápis z tohoto jednání do dnešního
dne nebyl publikován!!), instalovala četa pracovníků nové dopravní značení v ulicích zóny D. To jasně dokládá, že vedení města nejednalo a ani teď nejedná v dobré
víře. Dá se z toho rovněž vyvodit, že vedení města se pro svůj záměr rozhodlo už
dávno a názory několika „kverulantů“ ho nezajímají. Pro ně je to hotová věc. Možná z taktických důvodů realizuje několik kosmetických změn jako „vypořádání“
s požadavky občanů….
Chápu, že statisíce korun na projekt parkování v ML se musí nějak realizovat.
Snížení počtu dopravních značek ve městě, jak piráti slíbili, dosáhneme jejich zvýšením. Vždy transparentní radnice si prosadí svou a ignoruje občany města i zájmy
vlastníků. Bývalý starosta negativně komentuje v tisku žádost, jejíž zveřejnění zablokoval. Taková je už tradiční transparentnost ML pirátů v praxi. Dne 17. ledna
2018 jsem předložil svůj čtyřstránkový návrh spolu s 42 (!) stranami příloh. Do
dnešního dne jsem nedostal žádnou fundovanou odpověď, kde by se předložené
argumenty pokusil někdo vyvrátit a sdělil, zda bylo návrhu vyhověno.
Stále více se obnažuje skutečnost, že celý projekt nevznikl na základě potřeby
řešení objektivních problémů v parkování, že nevznikl ani na základě prokazatelných masivních stížností obyvatel (např. zóny D), ale vznikl jako politický projekt.
Stále opakované alibistické odůvodnění „Předchozí parkovací systém byl ze strany občanů kritizován právě proto, že nemohli najít místo na zaparkování………“,
(P. Třešňák – Zpravodaj ML 3/2018) nemá žádnou vypovídací hodnotu. Svalování
viny z nepovedeného projektu na občany není férové jednání. Nikdo tyto stížnosti
neviděl, nevíme, kolik stížností to bylo (předpokládám, že několik set – jestliže vedly ke startu tak náročného a drahého projektu), na co přesně si kdo a kdy stěžoval.
Pokud nechce vedení radnice ztratit svoji důvěryhodnost, musí veřejnosti předložit
sumarizaci a vyhodnocení těchto stížností, o které vytrvale opírá svá rozhodnutí.
Zlaté tele „tekuté demokracie“ a „transparentnosti“ je v ML eufemizmem chaosu
a neprůhlednosti.
Ing. Václav Šimsa

(Foto archiv redakce)
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Proč se kácí v blízkosti lanového
centra nad Lesním pramenem?

V lokalitě u lanového centra na Chopinově ulici se pouze zpracovávají
polomy, vývraty, které vznikly při orkánu v říjnu 2017 a následně při
dalších silných větrech.

Bohužel to občané musí pochopit, těžba se provádí těžkou technikou a následně
vždy probíhají potěžební úpravy. Polomy je nutné zpracovat z důvodu zamezení
šíření dřevokazného hmyzu - lýkožrouta smrkového (kůrovce).
Opravdu se nejedná o úmyslnou těžbu, ale zákonnou povinnost vlastníka lesa
zpracovat nahodilou těžbu.
(Pavel Nečas, vedoucí odboru ŽP)

(Foto D. Kurc)

(Foto D. Kurc)

Setkání příznivců
Slavkovského lesa už je tu

V pátek 6. dubna od 16:00 pořádá Správa CHKO Slavkovský les tradiční výroční program s přednáškami o naší přírodě a krajině „Setkání
příznivců Slavkovského lesa“.

Přijďte si na Správu CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních (Hlavní 504)
poslechnout novinky a zajímavosti z mapování, průzkumů a objevů v přírodě našeho regionu za uplynulý rok a nejen to, uvidíte i konkrétní ochranářská opatření.
Po přednáškových blocích bude následovat volná zábava s drobným občerstvením.
Program je určen pro širokou laickou veřejnost od odrostlejších dětí po seniorský
věk. Nebojte se proto setkání se známými profesionálními i laickými přírodovědci
z našeho kraje a pochlubte se také svými pozorováními a zážitky z přírody…
V prvních dvou příspěvcích představí vybraná ochranářská opatření a činnosti
pro přírodu v našem regionu pracovnice Správy CHKO Hana Kožíšková a Erika
Smrtová. Následně Jaromír Bartoš z Městského muzea Mariánské Lázně poodhalí
zajímavé nálezy předmětů z pramenných jímek Karlovarského kraje. Pak nahlédneme v přednášce Jana A. Šturmy do mezioborového výzkumu a praxe při bádání
v krajině Sudet. Před přestávkou ukáže Filip Prekop z Národního památkového
ústavu v Lokti kulturní potenciál plánované krajinné památkové zóny Kladská.
Po přestávce shrnou pracovníci Správy CHKO zajímavé zoologické a botanické objevy uplynulého roku v Karlovarském kraji. Botanik Zdeněk Janovský z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy nás zavede do světa pestřenek, opylovačů
kvetoucích rostlin, v oblasti Tepelska. A co také dělá botanik v zimě, nám nastíní
Vladimír Melichar ve svém povídání o sklípcích na Rolavě. Na závěr večera Přemysl Tájek ze Správy CHKO představí vychytralé spásače botanických klenotů nejen
Slavkovského lesa.
Na setkání s vámi se těší organizátoři akce AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les a ZO ČSOP Kladská.
(Jana Rolková)
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Akordeonový orchestr Alexandra
Smutného oslavil 55. výročí

Zakladatelem, učitelem a jediným dirigentem tohoto výjimečného hudebního tělesa je po celou dobu Alexandr Smutný, který v letošním roce již oslaví své 77. narozeniny. Práce s orchestrem je jeho celoživotním
velikým koníčkem. Setkávání a práce s mladými muzikanty a zpěváky mu dodávají sílu a chuť do dalších
nápadů a hudebního tvoření.

Pro tak speciální orchestr se
všechny skladby musí přearanžovat, aby všem muzikantům
sedly na míru. A to je práce dirigenta harmonikářů. Výsledky
své práce předvádějí akordeonisté pravidelně při zahájení lázeňské sezóny, na každoročních
Vánočních koncertech nebo na
tradičních Jarních plesech, jak
tomu bylo již po dvacáté 17.
března 2018 ve Společenském
domě Casino.
U příležitosti svého 55. výročí pozvali na tento ples také všechny své bývalé členy.
A sjelo se jich opravdu mnoho,
všichni si to moc užili. Organizátory byli všichni členové
současného orchestru a své
Dirigent Alexandr Smutný, moderátor Saša
funkce se zhostili bezvadně,
Komarnický a všichni bývalí členové ( i s harmonikabezchybně. Poděkování patří
mi), kteří na závěr zpívali i hráli dohromady
rovněž stálým sponzorům Jars orchestrem. (Foto archiv orchestru)
ních plesů, jako je Nová Karna,
spol.s r.o. M. Lázně, Tanet.cz a mnoho dalších. Zajímavá byla letos také výstava
z historie orchestru – koncerty, cestování, úspěchy, zážitky, poznávání nových zemí
a potkávání mnoha nových přátel. Muzikanti vydali i krásný bulletin, který předali
všem vzácným hostům. V něm je obsaženo celých 55 let akordeonového orchestru.
Na plese byly připraveny k nahlédnutí kroniky i alba z cest. Zahájení plesu patřilo
Taneční škole Standard klub Praha formací „ Vášnivý valčík“ v písni Delilah Toma
Jonese. K tanci i k poslechu již tradičně hrála kapela Concordia Band se zpěvačkou Dášou Hladíkovou. Ve 21 hodin na parket nastoupil celý pořádající orchestr
a představil svůj program. Ve Čtyřech hitech ve stylu BigBandu zaznělo výborné
trio trumpetistů, ve skladbě Franka Sinatry My way se přidal k harmonikářům host
večera -vynikající swingový zpěvák z Prahy Jan Smigmator a v tradicionálu Hey
holly queen skupina dívek z bývalého dětského pěveckého sboru Skřivánci z Jihu.
Poté byli na parket pozváni všichni bývalí členové, někteří přišli i s harmonikami,
a to vše za zvuku mnohaleté znělky. Samozřejmě si i s hosty společně zazpívali
Zůstaň tu s námi, muziko česká od Karla Vacka.
Večerem provázel Alexandr Komarnický a kromě jiného informoval hosty o činnosti orchestru a také přivítal starostu města Martina Kalinu, který osobně přišel
hudebníky pozdravit a popřát jim mnoho úspěchů v jejich činnosti. Po celý večer
panovala vynikající atmosféra, zábava pokračovala dlouho do noci a mnohým se
vůbec nechtělo odcházet domů. Určitě bude po celý rok na co vzpomínat.
(E.S.)

29. březen 2018

Mládí
seniorů ožije
Obětavý a zkušený kolektiv Do-

mova pro seniory všestranně usiluje pod vedením ředitelky Libuše HOYEROVÉ o plnou pohodu
klientů. Stále novými příjemnými
podněty vedou seniory k zajímavým aktivitám, jež podporují důstojné stárnutí.

Současnou vítanou novinkou je chystaná výstava „Fotografie a pohlednice
Mariánských Lázní z otvírání lázeňských sezón v době mládí obyvatelů
Domova pro seniory.“ Oživováním
spousty krásných vzpomínek senioři
doslova mládnou. Slavnostní vernisáž
proběhne v pátek 11. 5. 2018 od 14 do
16 hodin. Výstava bude pro veřejnost
otevřena denně do 31. 5. 2018 v době
provozu jídelny 9:00 – 17:00 hodin.
„Pokud máte doma historické rodinné
fotografie z vašich návštěv kolonády,
můžete jimi přispět k obohacení působnosti výstavy. Zapůjčené snímky
dostanete po akci zpět zcela neporušené. Akci bychom připojili k otevírání
lázeňské sezony 2018“ říká ředitelka
Mgr. Libuše Hoyerová.
Václav Větrovský

Ve školách se luští sudoku

U příležitosti 200. výročí prohlášení našeho města veřejnými lázněmi
byl vyhlášen turnaj v sudoku, který je určen žákům a studentům základních i středních škol.

Nejlepší řešitelé v roce 2018 – zleva Patricie Richtáriková, Jakub Šmejkal, Michal Švácha
a Patrik Šuta.(Foto A. Hálová)

Soutěž bude probíhat ve 3 domácích kolech, nejlepší řešitelé budou pozváni na
společné finálové kolo. Soutěžit se bude o věcné ceny, na které přispěje Fond sportu
města Mariánské Lázně.
Do 1. kola, které právě probíhá, se zapojili žáci obou základních škol a dále
studenti GOAML i SHŠ. Pro žáky ZŠ Úšovice organizuji soutěže v sudoku již více
než deset let a vidím narůstající zájem. Do novoroční soutěže se zapojují děti již od
3. třídy a i mezi nimi je celá řada výborných řešitelů. Pro velký zájem byli letos žáci
1. stupně rozděleni do dvou kategorií, těžší úlohy pak řešili žáci 2. stupně, celkem
se zapojilo 66 soutěžících. Někteří z nich se účastní každoročně a je na nich vidět,
jak si se čtverečky s čísly dokáží poradit rok od roku lépe. Věřím, že se jim bude
dařit i v městské soutěži.
Nejlepší řešitelé v roce 2018:
3. - 4. třídy – Jakub Šmejkal; 5. třídy - Patricie Richtáriková a Patrik Šuta;
2. stupeň - Michal Švácha, který již 3. rokem nedal soupeřům šanci a s přehledem
zvítězil. 				
(Věra Kučavová)

INZERCE, REKLAMA,
PARTNERSTVÍ NOVIN
Velkou kytici květin si „otec“ zakladatel orchestru Alexandr Smutný určitě zaslouží.
(Foto archiv orechestru)

B 775 980 988, e-mail: inzercemlnoviny@seznam.cz
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ZPRÁVY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE

Karlovarský kraj představil krásu svých památek

Šesté pokračování mezioborového veletrhu Památky – Muzea – Řemesla přilákalo v minulém týdnu do
holešovické INCHEBA Areny v Praze stovky návštěvníků.

O stánek Karlovarského kraje byl zájem. (Foto KÚ)

Mezi restaurátory, pasíři, uměleckými skláři, majiteli
památek, pracovníky nakladatelství nebo infocenter
a ostatními vystavovateli se tradičně objevil také stánek Karlovarského kraje. Ten budil po celou dobu
trvání akce velkou pozornost. Návštěvníkům neunikla aktualizovaná prezentace národních kulturních
památek v kraji, ani ukázka předmětů mapujících
historii hornictví a lázeňství v regionu. Jako sladkou
tečku za návštěvou stánku dostal každý ze zájemců
pravou lázeňskou oplatku. „Vedle letáků a publikací zaujaly přítomné rovněž spoty, natočené v rámci
projektu Živý kraj, které se po oba dny promítaly na
obrazovce v odpočinkové zóně. Videa lákala na výlety po Krušnohoří, na cyklostezku Ohře, do zámku
Kynžvart nebo za zajímavostmi Slavkovského lesa,“
uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová.
Jana Pavlíková, tisková mluvčí

Vyhraj a běž
Karlovarský kraj vyhlásil ve spolupráci s RunCzech soutěž „Vyhraj a běž“ o ceny pro sportovce,
kteří plánují účast v Mattoni 1/2
Maratonu Karlovy Vary.

Soutěží se o dvacet registrací na
hlavní závod a dvacet registrací na dm
rodinný běh. Stačí pouze správně zodpovědět tři jednoduché otázky.
1) Jak dlouhý je DM rodinný běh ?
2) V jakém roce se konal první ročník
Mattoni 1/2 Maraton Karlovy Vary ?
3) Jakou známkou od Mezinárodní asociace atletických federací IAAF je oceněn Mattoni 1/2 Maraton Karlovy Vary?
Podrobnosti o soutěži, která probíhá až
do 30. března, najdete pod tímto odkazem
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_
listy/Stranky/souteze/Vyhraj-a-bez.aspx

Lety z Moskvy do Karlových Varů a zpět
si rychle získaly oblibu cestujících
Z více než 85 procent je obsazeno každé letadlo, které zatím od poloviny
února letošního roku vypravila letecká společnost „Pobeda“ na nové
mezinárodní lince z moskevského letiště Vnukovo do Karlových Varů.
Lety mezi Moskvou a Karlovými Vary jsou provozovány 2x týdně novými moderními letadly typu Boeing 737-800 o kapacitě celkem 189 míst.

„Zájem ze strany ruských cestujících a lázeňských hostů nás mile překvapil, je
vidět, že se snad skutečně podařilo změnit trend odlivu turistů z Ruské federace.
Vzhledem k velmi příznivé ceně letenek si tuto linku ale oblíbili i cestující z Karlovarského kraje a dalších regionů ČR. V průměru bylo během dosavadních deseti
letů na palubě letadel 163 cestujících. V průběhu dubna by měli na naše pozvání do
Karlovarského kraje přicestovat zástupci vedení společnosti, se kterými bychom
rádi diskutovali o možnosti například zvýšit počet letů, bavit se můžeme i o zavedení letů z dalších ruských destinací. Chceme jim také představit bohatou a atraktivní
nabídku kraje pro návštěvníky v jarní a letní sezóně,“ uvedl náměstek hejtmanky
Martin Hurajčík.
„Příjemným bonusem pro zviditelnění letů na trase Moskva – Karlovy Vary bylo
i to, že na našem letišti přivítali zástupci společnosti v březnu miliontého cestujícího, kterého Pobeda přepravila,“ doplnil ředitel karlovarského letiště Václav Černý.
(Jana Pavlíková)

Proti klíšťové encefalitidě se očkuje celý rok

Ilustrační foto (Foto KÚ)

Přijměte pozvání na veterinární přednášku
MVDr. Mileny Martincové na téma:

CELOSTNÍ PŘÍSTUP
KE ZDRAVÍ ZVÍŘAT

Klíště nemá diář s vyznačením sezóny.

Klíšťová encefalitida je závažné infekční virové onemocnění napadající nervový systém. Česká republika má dlouhodobě jeden z nejvyšších výskytů klíšťové
encefalitidy v Evropě, přesto se ochrana populace očkováním před touto nemocí
výrazně nezvyšuje. Klíšťová encefalitida se na člověka přenáší ze zvířat, především
infikovaným klíštětem, méně častý způsob přenosu je konzumace syrového mléka
a nepasterizovaných mléčných výrobků od nakažených zvířat (kozy, krávy, ovce)
nebo poraněním při odstraňování klíštěte domácímu zvířeti.
„Pozdní odhalení klíšťové encefalitidy nebo její komplikovaný průběh může zanechat trvalé následky – chronické bolesti hlavy, poruchy spánku a schopnosti soustředit
se, sníženou výkonnost, deprese či obrnu končetin. Nejvhodnější ochranou před tímto
onemocněním je očkování. Doporučuje se zejména lidem, kteří se pohybují v přírodě,
sportují nebo chodí na pravidelné procházky – zahrádkářům, turistům, rybářům, houbařům, vodákům, cyklistům, majitelům psů a koček. O očkování by měli přemýšlet
především senioři, u nichž bývá průběh nemoci vážnější a hrozí u nich vyšší riziko
trvalých následků,“ upřesnila Michaela Zajíčková z Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje. Očkování proti klíšťové encefalitidě nepatří mezi povinná očkování,
většina zdravotních pojišťoven na ně ale přispívá. Očkovací látka se aplikuje ve
3 dávkách, přičemž dostatečná ochrana nastupuje až 14 dní po aplikaci druhé dávky.
Mezi jednotlivými dávkami je nutné dodržet doporučený odstup. Přesto, že se očkuje
celoročně, doporučuje se zahájit očkování před nástupem aktivity klíšťat. Předpověď
je vydávána každé pondělí a čtvrtek Českým hydrometeorologickým ústavem ve
spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Webový odkaz je k dispozici na stránkách Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje (www.khskv.cz).
(KHS)
Očkování je možné v ordinacích praktických lékařů a v očkovacích centrech.

• co vše má vliv na zdraví domácích zvířat?
• mohou zrcadlit naše problémy?
• jak našim čtyřnohým kamarádům zajistit dlouhý život ve zdraví?
• postačí kvalitní veterinární péče?

5.4.2018 v 17 hod.

Penzion U pejska a kočičky, Zádub, M. Lázně
Vstupné zdarma, bližší info v ZOO Iguana, Nákladní 522,
Mariánské Lázně, nebo na zooiguana@seznam.cz,
tel. 775 916 666, ing. K. Jandová
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SPORT

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
PÁTEK 30.3.
Î

Î
Î

Î

Î
Î
Î

KRÁLÍČEK PETR, rodinný/komedie/
animovaný, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 15:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 17:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 19:30
VELIKONOČNÍ KONCERT Západočeského
symfonického orchestru Mar. Lázně,
Společenský dům Casino M.L., 19:30-21:00
LIVE MUSIC - AS BAND JAZZ, hudba
k poslechu, hotel Nové lázně, 19:30
EINTET SLAVÍK, hudba k poslechu a k tanci,
Café Imperial, 20:00-21:30
CARLOS GIRLS, populární melodie,
hotel Vltava, 20:00

SOBOTA 31.3.
Î
Î

Î

Î

Î
Î
Î

VELIKONOCE V PARKU BOHEMINIUM,
celodenní akce pro všechny, 10:00
SHERLOCK KOUMES, animovaná komedie,
USA / Velká Británie 2018, české znění,
Kino Slavia, 15:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 17:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná, akční/
sci-fi/thriller, USA 2018, titulky, Kino Slavia,
19:30
VELIKONOČNÍ VEČER, hudba, ukázky
řemesel, Grandhotel Pacifik, 19:30
CARLOS GIRLS - live musik, hudba
k poslechu, hotel Centrální lázně, 19:30-21:30
TACHOVŠTÍ DUDÁCI, Café Imperial,
20:00-21:30

NEDĚLE 1.4.
Î

Î

Î

Î

MARJÁNKOVSKÉ JARNĚNÍ 2018,
folklórní slavnost, Anglikánský kostel
Mar. Lázně, 12:30-15:30
SHERLOCK KOUMES, animovaná komedie,
USA / Velká Británie 2018, české znění,
Kino Slavia, 15:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 17:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, titulky,
Kino Slavia, 19:30

PONDĚLÍ 2.4.
Î
Î

Î

VELIKONOCE V PARKU BOHEMINIUM,
celodenní akce pro všechny, 10:00
KRÁLÍČEK PETR, rodinný/komedie/
animovaný, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 17:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, titulky,
Kino Slavia, 19:30

STŘEDA 4.4.
Î
Î
Î

ČTVRTEK 5.4.
Î

Î

Î
Î

Î

Î

Î
Î
Î

PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO DIVADLA
S PRŮVODCEM, Městské divadlo
Mar. Lázně, 14:00
KURZ NUMEROLOGIE V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ Mar. Lázně, 16:30-18:00
TÁTOVA VOLHA, komedie/drama, ČR 2018,
Kino Slavia, 17:00
PŘÍSLIB ÚSVITU, Kino Slavia, 19:30

Pro zpracování Kulturního přehledu byla použita
data z portálu www.marianskelazne.cz

POČÍTAČOVÝ KURZ V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ, Městská knihovna Mar. Lázně,
08.00-10:00
JAK ZVLÁDAT VLASTNÍ EMOCE A ŘEŠIT
PROBLÉM S DĚTMI, přednáší lektor
rodičovské komunikace Zdeněk Okleštěk,
Městská knihovna M.L., 17:00-20:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 17:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 19:30
NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA,
příjemné setkání přátel plné vzpomínek,
historek scének, písniček a hlavně legrace,
Městské divadlo Mar. Lázně, 19:30

PÁTEK 6.4.
Î

Î
Î

Î

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ SLAVKOVSKÉHO
LESA, tradiční podvečer s přednáškami o naší
přírodě a krajině, Správa CHKO Slavkovský
les, 16:00-20:00
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ, akční sci-fi,
USA 2018, české znění, Kino Slavia, 17:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 19:30
BRUTUS, celovečerní koncert plný
originálních hitů, Na Rampě, 20:00

SOBOTA 7.4.
Î

Î

Î
Î

Î

ZAČÍNÁME S MONTESSORI, workshop
s Mgr. Erikou Benediktovou, Rodinné
a komunitní centrum Domeček, z.s.,
09:00-18:00
RŮŽOVÁ PERLA SLAVKOVSKÉHO LESA
aneb za kvetoucími vřesovci na Křížky,
Prameny - NPP Křížky, 11:30-14:35
COCO, Kino Slavia, 15:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 17:00
ZTRATILI JSME STALINA,
Kino Slavia, 19:30

NEDĚLE 8.4.
Î

Î

ÚTERÝ 3.4.

TÁTOVA VOLHA, komedie/drama, ČR 2018,
Kino Slavia, 17:00
PŘÍSLIB ÚSVITU, Kino Slavia, 19:30
Z VÍDNĚ DO MARIÁNEK, slavné árie
z operet, valčíky, předehry a populární
melodie, Městské divadlo Mar. Lázně,
19:30-21:00

Î

Î

SHERLOCK KOUMES, animovaná komedie,
USA / Velká Británie 2018, české znění,
Kino Slavia, 15:00
STRAŠIDELNÝ MLÝN, původní česká
pohádka s písničkami, Městské divadlo
Mar. Lázně, 15:00
READY PLAYER ONE: Hra začíná 3D,
akční/sci-fi/thriller, USA 2018, české znění,
Kino Slavia, 17:00
ZTRATILI JSME STALINA, Kino Slavia,
19:30

PONDĚLÍ 9.4.
Î

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ, divadelní
předplatné JARO 2018 - 3. titul,
Městské divadlo Mar. Lázně, 19:30

ÚTERÝ 10.4.
Î
Î
Î

Î

Î

KURZ NUMEROLOGIE V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ Mar. Lázně, 16:30-18:00
DEN CO DEN, Kino Slavia, 17:00
MILOŠ NOVOTNÝ - VYSOČINA, vernisáž
výstavy, Městské divadlo Mar. Lázně Divadelní galerie, 17:00
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
Ing. Čestmíra Lukeše, přechod Transhimaláje,
Městská knihovna Mar. Lázně, 17:00-18:30
GRINGO: ZELENÁ PILULE, Kino Slavia,
19:30

VÍCEDENNÍ ČI
STÁLÉ AKCE V ML:
Î

27.3.-1.4. LEGIOVLAK NAVŠTÍVÍ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, pojízdné muzeum
na kolejích, vlakové nádraží Mar. Lázně,
08:00-18:00

Î

28.3.-29.4. - PALETA SVETOZARA
RUSAKOVA, výstava děl umělce,
Městské muzeum Mar. Lázně - Galerie
Goethe, 09:30-17:30
10.4.-29.4. - VYSOČINA, výstava obrazů
Miloše Novotného, Městské divadlo
Mar. Lázně - Divadelní galerie

STŘEDA 11.4.
Î
Î
Î

DEN CO DEN, Kino Slavia, 17:00
GRINGO: ZELENÁ PILULE, Kino Slavia,
19:30
VE VÍRU VALČÍKŮ, procházka oblíbenými
operetními melodiemi a vídeňskými valčíky,
Městské divadlo Mar. Lázně, 19:30-21:00

Î

VÝSTAVY

AKCE V BLÍZKOSTI
ČTVRTEK 12.4. MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ:
Î
Î

FAKJŮ PANE UČITELI 3, Kino Slavia, 17:00
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D, Kino Slavia, 19:30

PÁTEK 13.4.
Î
Î

FAKJŮ PANE UČITELI 3, Kino Slavia, 17:00
RAMPAGE: NIČITELÉ 3D, Kino Slavia, 19:30

Î

Î

1.4. - EXPEDIČNÍ KAMERA NA ZÁMKU
KYNŽVART, filmový festival o cestování, turistice
a extrémních sportech, od 16:00, promítání
od 16:30
3.4.+5.4.+10.4.+12.4. - PROHLÍDKA
ZÁMECKÝCH INTERIÉRŮ METTERNICHŮ,
muzea a slavného kabinetu kuriozit na zámku
Kynžvart, 12:45-13:00 + 14:45-15:00

Duben v Městské knihovně
Mariánské Lázně

Měsíc březen – měsíc čtenářů je za námi. Doufáme, že jste si ho užili
stejně jako my a že už se těšíte, co vše jsme si pro vás připravili v dubnu.

• 4. dubna středa od 17,00 do 21,00 hod., studovna, vstupné:
250 Kč. Přednáška „Proč váš život stojí za…“ pana Martina
Čarného - lektora učení energetického systému tvůrců, ezoterika od A do Z.
• 5. a 12. dubna (čtvrtky) vždy od 17,00 do 20,00 hod.,
studovna Dvoudílný komunikační kurz pro rodiče s názvem „Jak zvládat vlastní emoce a řešit problém s dětmi“
s oblíbeným lektorem Zdeňkem Okleštěkem, který v knihovně již úspěšně několikrát přednášel. Cena kurzu je 1200Kč (druhý rodič zdarma). Na kurz je nutné se
přihlásit předem na email info@zdenekoklestek.cz. Pošlete zprávu s vašimi údaji
s heslem „Vlastní emoce – Mar. Lázně“. Nebo volejte na tel. číslo 776 548 860.
Vaši rezervaci také ráda vyřídí kterákoliv knihovnice v městské knihovně. Pro bližší
info sledujte web nebo FB knihovny, popřípadě nástěnky knihovny.
• 10. dubna úterý od 17,00 hod. ve studovně, vstupné 40 Kč. Cestovatelská přednáška pana Čestmíra Lukeše o Tibetu (přechod přes Transhimaláj). Vydáte se
s karavanou jaků přes Transhimaláj územím Nomádů k bráně Changtangu, poznáte
odlehlé oblasti Tibetu, jejich spiritualitu a mystiku, setkáte se s Nomády a vystoupíte na nedotčené rozhledny.
• 24. dubna úterý od 16,00 hod. Dětská čítárnička v dětském oddělení, vstup volný
Neváhejte a přiveďte své ratolesti (předškoláky a malé školáky) k nám do dětského
oddělení knihovny a my se o ně hodinku smysluplně postaráme. Tentokrát s knihou
Andrey Popprové: Jaro je tu! A vy rodiče, máte volno!
• 25. dubna čtvrtek od 17,00 hod. ve studovně, vstupné 40 Kč. Pravidelná cestovatelská přednáška Ing. Petra Bořila na téma: Krajem krásných hor
• Termín debatní skupiny bude ještě upřesněn. Sledujte webové stránky knihovny,
její FB nebo nástěnky. Včas se vše dozvíte!
Co dalšího se děje a připravuje v knihovně – výstavy:
• V dubnu na vás čekají hned dvě výstavy. První výstavou (putovní) budou fotografie
z loňských Her bez hranic, ve kterých mezi sebou každoročně soutěží děti z knihoven Karlovarského kraje. Výstavu najdete na chodbě u dětského oddělení. Druhou
výstavou budou výtvory a obrázky dětí z MěDDM Dráček k 60letému výročí úmrtí
Vítězslava Nezvala, která bude k vidění v suterénu budovy u studovny. Tímto bychom
chtěli poděkovat paní Nikole Sutrové (pedagogické pracovnici z MěDDM Dráček)
a dětem z výtvarného kroužku za přípravu a pomoc při realizaci výstavy.
Přejeme veselé a bohaté Velikonoce a hodně sluníčka v prvních jarních dnech!
Vaše MK ML
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Žáci ZUŠ hráli s orchestrem

Koncert pro rodiče s dětmi není první a určitě ani poslední příležitost pro výborné žáky ZUŠ Fyderyka Chopina prezentovat své umění na veřejnosti v doprovodu profesionálů pod taktovkou Jana Mikoláše.

Takovou možnost opravdu nemají všichni studenti hudby.
Stejně tak není pravidlem, že děti a mládež do 15 let mohou
jít na koncert zdarma. Je to příjemná a bohulibá tradice, která
vychovává nejen budoucí muzikanty, ale také vnímavé posluchače. Průvodní slovo flétnistky Kamily Cretan uvádí totiž
malé a mladé návštěvníky citlivě do světa hudby. Ředitele
ZUŠ Petra Čecha jsem se zeptala, jak vybírají sólisty pro tento
koncert. – „Děti pro sólové vystoupení s orchestrem navrhují
učitelé. Jedná se o žáky, kteří vykazují vynikající výsledky ve
studiu, mívají ceny ze soutěží, a je proto předpoklad, že náročné vystoupení s orchestrem zvládnou. Ve většině případů
hrají koncerty a koncertní skladby, které má ZSO v reperto-

áru a které hrává s profesionálními hudebníky. Samozřejmě
repertoár koncertu se domlouvá dlouho dopředu, koncertu
předchází příprava jak ze strany školy, tak ze strany orchestru.
Vážím si pochopení vedení orchestru i kolegů, kteří k hraní
s našimi žáky přistupují zodpovědně a sympaticky. Těší mě
to hlavně proto, že je to pro naše žáky první a přitom velmi
příjemné setkávání s profesionálním světem hudby.“ Na závěr
musím dodat, že ho všichni sólisté zvládli výborně a je třeba
jim a jejich pedagogům poděkovat za krásný podvečerní zážitek, malým posluchačům za vzorné kulturní chování a moderátorce Kamile Cretan za průvodní slovo, skvělou přípravu
a propagaci. 		
(dkp)

29. březen 2018

Velikonoce
jsou tu
Tradiční i netradiční techniky zdobe-

ní velikonočních vajíček si vyzkoušela
děvčata ze šestého ročníku ZŠ Úšovice při pracovních činnostech.
Práce dívky moc bavila a také výsledky byly originální - ať už se jednalo
o efektní omotávání vlnou, voskovou
malbu, zdobení pomocí laků na nehty,
lepením různých ozdob a třpytek, ale
i kombinací více technik – foto na str. 1.
(Helena Kozicová Kávová)

Pozvánka na
vernisáž výstavy

Miloš Novotný: Vysočina

Známý malíř ze Svratky zachycuje
krásy Českomoravské vysočiny, Městské divadlo Mariánské Lázně, úterý
10. 4. 2018 v 17.00 hodin
Doprovodný program: žáci ZUŠ F.
Chopina Mariánské Lázně.
Vstup zdarma

Zleva: Denisa Doffková (Tř. Lenky Čechové), Lenka Hůrková, Adéla Tamoková (Tř. Petra Čecha), Daniel Korec (Tř Karla Hovorky),
Jan Janeček (Tř. Evy Smrčkové), Kamila Cretan (moderátorka) a Jan Mikoláš (dirigent). (Foto: Petr Čech)

Výstava v Galerii Goethe

V Galerii Goethe Městského muzea Mariánské Lázně se koná výstava „Paleta Svetozara Rusakova“.

Jedna z nejvýraznějších tváří české hudební scény Tomáš Klus se svou Cílovou skupinou
vystoupil v mariánskolázeňském Clubu na Rampě a to hned ve dvou dnech – 22. a 23. března
2018. Atmosféra byla vynikající, publikum se výborně bavilo. (Foto D. Kurc)

Výstava se zaměřuje na průřez jeho celoživotní tvorbou, ale
nebude chybět ani několik obrázků k animovanému seriálu „Nu,
pagadi!“. Svetozar Rusakov byl nadaný malíř
a kreslíř, pracoval celý
život pro studia Soyuzmultfilm a podílel se
na tvorbě více jak 40
animovaných filmů.
V dubnu by se pan Rusakov dožil 95 let. Dílo
tohoto ruského umělce přivezla do České
republiky jeho dcera
Irina Rusakov-Egea, ta
také výstavu v galerii
zahájí.
Zahájení se uskutečnilo v úterý 27.
března 2018 v rámci
konání Mezinárodní
pedagogické konference, která má tento rok
téma „ruský jazyk jako
prostředek mezinárodní komunikace národů slovanského světa; a metodika a praxe
výuky ruštiny v slovanských zemích“. Organizátorem konference je „Ruský dům“
v Mariánských Lázních. Upozorňujeme, že v tento den bude muzeum uzavřeno.
Pro veřejnost bude výstava přístupná od středy 28. března 2018 každý den mimo
pondělí od 9:30 do 17:30 hodin. Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Městského
muzea Mariánské Lázně.
(Marie Plešáková)
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Jarní koncert Dechového orchestru mladých Jubilejní 20. Letecký ples v Mariánských
a mažoretek ZUŠ F. Chopina Mariánské
Lázních ani tentokrát nezklamal
Český svaz letectví - Letci Mariánské Lázně pod záštitou starosty
Lázně se nesl ve znamení jubileí
města a za finančního přispění města a sponzorů uspořádali 3. března

Již 49. ročník se uskutečnil v neděli 24. března se v Městském divadle
Mariánské Lázně. Na pódiu vystoupil tradičně DOM pod taktovkou dirigenta Josefa Koreise spolu s mažoretkami pod vedením Petry Koreisové.

Velkým a dojemným překvapením bylo vystoupení pěveckého seskupení bývalých členů DOM s originálním názvem Prasklá hlasivka, kteří svou zdravicí vzdali
hold panu Josefu Zímovi, jenž s neutuchajícím elánem oslavil své 80. narozeniny.
S energií sobě vlastní se chopil taktovky k přednesu své vlastní skladby. Dalším
oslavencem na pódiu byl dirigent německého dechového orchestru pan Markus
Werner. Čerstvý čtyřicátník spolu s několika ze svých muzikantů vystoupil ve všech
skladbách programu a ti, kteří se nástrojů pro tentokrát nechopili, přesto toto výjimečné česko-německé přátelství podpořili svou účastí v publiku. Vzájemná souhra
tak i tentokrát navázala na spolupráci z letošního lednového veleúspěšného společného koncertu v německém Mitterteichu.
A půlkulatým oslavencem tento rok není nikdo jiný, než pan dirigent Josef Koreis. Všem jubilantům přejí MLN jen to nejlepší.
(Pavla Plzáková)

v hotelu Continental ples.

Každá žena při vstupu do sálu dostala, tak jako každý rok, od pořadatelů krásný
květ karafiátu, což už samo o sobě zahřálo u srdce. Všem přítomným pak krev záhy
rozproudila dobrá zábava. Vrcholí plesová sezóna a každý společenský večer je
jistě něčím osobitý a zajímavý. Ten letecký láká dle mého především svou sympaticky uvolněnou atmosférou, výbornou kapelou Kamila Štědráka i neotřelým doprovodným programem, na kterém se tradičně podílí RC leteckých modelářů (letos
létal pod stropní klenbou sálu malý dron), taneční skupina Diamonds Dance Group
z Plzně, jejíž členky v uniformách letušek poté roznášely a prodávaly obálky, ve
kterých byla „ukryta“ čísla označující ceny darované pro Letecký ples sponzory.
K nejatraktivnějším jistě patřily například let balonem, tandemový seskok padákem
či několik vyhlídkových letů… Ale ani ti, kdo nezískali zrovna tyto zážitkové ceny,
určitě nelitovali. Už jen proto, že se mohli skvěle bavit.
(ČSL)

Potlesk patřil mladinké
Kristine Ayvazyan

Abonentní sezóna se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, v pátek 16. března
posluchači vyslechli osmý koncert v pořadí. Byl věnován W. A.- Mozartovi – předehře KV 486 a jeho Koncertu pro klavír č. 23 A dur KV
488.

DOM se svým dirigentem Josefem Koreisem. (Foto P. Čech)

Muzejní
akademie opět upoutala pozornost
První přednáškou uvedl ředitel muzea Jaromír Bartoš cestu Mariánských Láz-

ní z hlubokých lesů až po vyhlášení veřejnými lázněmi v roce 1818.
Období, kdy Mariánské Lázně byly rezervovány pro potřebu těžby dřeva, přes
pokusy o těžbu soli až po objevy léčivých účinků minerálních vod. Nevynechal ani
historii prvních staveb a celkovou urbanistickou koncepci v počátcích města. Další
přednáška v úterý 24. dubna bude věnována překotnému rozvoji města od roku
1818 do roku 1872, kdy byly Mariánské Lázně spojeny s okolním světem železnicí.
(D. Kurc)

Jeho interpretkou byla mladinká, teprve
sedmnáctiletá Kristine Ayvazyan, která
se narodila v Čechách, ale její rodiče
přišli z arménského Jerevanu. Přestože
je teprve ve 2. ročníku Pražské konzervatoře, mimochodem ve třídě ředitele
Chopinova festivalu M.L. Martina Kasíka, je ověnčená mnoha cenami, a to nejen ve hře na klavír, ale i na housle. Její
talent je fenomenální. Mozarta se ujala
s nesmírnou lehkostí a temperamentem
a sklidila za svoji hru od publika velké ovace. Nadšeno bylo obecenstvo
i druhou polovinou koncertu, hudbou
Kristine Ayvasyan
Sergeje Prokofjeva a Igora Stravinského
v podání Západočeského symfonického
orchestru pod taktovkou Martina Peschíka. Orchestr připravuje milovníkům hudby
opravdu příjemné abonentní večery.
(dkp)

„Komenský a my“ již po jedenácté

Poprvé v roce 2007 se žákyně naší školy Renata Blažková zúčastnila finále celostátního kola soutěže „Komenský a my“ v kategorii žáků
2. stupně základních škol.

O Muzejní akademii je zájem.(Foto D. Kurc)

Od té doby se žáci naší školy vždy
umísťují se svými literárními pracemi
mezi nejlepšími 20 soutěžícími z celé
České republiky a v Brandýse nad Orlicí, kde se každoročně finále koná,
prokazují i znalosti v historickém testu
(mimochodem velmi těžkém) o životě
a díle Jana Amose Komenského. Několikrát jsme si přivezli Cenu za nejlepší
literární práci, několikrát umístění na
2. a 3. místě a také absolutní prvenství.
V letošním roce bude v Brandýse nad
Orlicí ve dnech 4.-6. dubna hájit barvy
Nikola Uhlíková. (Foto A. Hálová)
naší školy i města Mariánské Lázně
žákyně 9.A – Nikola Uhlíková, kterou připravuje paní učitelka Renata Kreuzová.
Přejeme hodně úspěchu a také štěstí!
(Alena Hálová)

PARTNEŘI
Mariánskolázeňských novin

Rozpis setkání (Foto I. Coufalík)

další partneři
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ZPRÁVY ZE SPORTU

SPORT

Nejúspěšnější sportovec Karlovarský kraj vyhlásil
okresu Cheb za rok 2017 dotační program ÚDRŽBA

Na sobotu 7. dubna připravuje Sportovní unie Chebska(SUCH) oslavy
Den sportu na okrese Cheb. Oslavy vyvrcholí v 18.30 galavečerem Nejúspěšnější sportovec okresu Cheb za rok 2017. Tato slavnostní událost
celého okresu bude pořádána v Kulturním centru Svoboda v Chebu.
Sál má kapacitu 500 účastníků a bude jako každoročně plně obsazen.

Karlovarský kraj vyhlásil dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení pro
rok 2018.

,,Celý program si zajišťuje
Stalo se tak na základě vyhlášení usnesení Rady Karlovarského kraje číslo RK
SUCH sama bez agentury. Pro- 186/02/18 ze dne 19. 2. 2018. O dotaci může žádat každá sportovní organizace
gram moderuje Štěpán Škorpil z Mariánských Lázní a přilehlých obcí, pokud vyhoví podmínkám programu.
a vystoupí herec Josef Dvořák
Zahájení podávání elektronických žádostí je od 26.3.2018 a ukončení 24.4.2018.
a zpěvák Sebastian. Jako sportovní Podávání listinných žádostí(v papírové formě) včetně všech příloh končí k datu
legendy přijali pozvání Karol Do- 30.4.2018.
biáš a Antonín Panenka a bývalý
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příhráči a trenéři RH Cheb – Jiří No- jmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovák, Milan Bokša, Ivo Knoflíček vinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty pro ukončení
a Luděk Mikloško. V současné příjmu listinné žádosti.
době intenzivně jednáme o účasti
Kontakty: Bc. Adéla Jelenová, tel.: +420 354 222 520, +420 731 670 005 mail:
bývalého hokejové reprezentanta
Hosty loňského Dne sportu byli: Antonín Panenka, a šéfa nově ustanovené agentu- adela.jelenova@kr-karlovarsky.cz, Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Více informací naleznete v Informace pro TJ/SK nebo přímo na webu
Jarmila Kratochvílová a František Pospíšil.
ry ČR Milana Hniličky. Bylo by Karlovarského kraje: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevkyFoto archiv SUCH
dobré, aby viděl, jakým způsobem -skolstvi/sport-udrzba.aspx
(J. Budka, místopředseda Komise sportu KV kraje)
tady na okrese dokážeme připravit oslavy Dne sportu,“ řekl nám Miroslav Sabadin. ,,Musím sportovcům města Mariánské lázně poděkovat za výbornou sportovní
reprezentaci okresu a kvalitní sportovní spolupráci. Moc děkujeme i za finanční
příspěvek na tuto akci. V rámci měst a obcí okresu Cheb je jeho výše po Chebu
ojedinělá.
Slavnostního galavečera se zúčastní starostové měst a obcí, kteří akci finančně
podporují. Účast přislíbila hejtmanka Karlovarského kraje i starosta Mariánských
Lázní, který bude předávat jednu z cen. Generální sponzor Algon plus auro, s.r.o. ZOH – tři písmena, která v každém z nás
věnuje jednomu z oceněných zdarma na půl roku nový automobil značky Hyundai. hned vyvolají vzpomínky na nedávné zimTěmi nejdůležitějšími hosty však budou všichni ocenění sportovci včetně jejich ní olympijské hry.
Hry inspirovaly děti ze 4.A. Ty uspořádaly
nejbližších. Pozvaní jsou také trenéři, sportovní funkcionáři a zástupci měst a obcí.
Těm všem je potřeba poděkovat, že vychovávají děti a mládež ke sportu a výborně v tělocvičně školy sportovní zápolení – Zábavné
Olympijské Hry. Nechyběl slavnostní nástup sporreprezentují okres.
Naši sportovci se vůbec neztratili v konkurenci okresu a kraje. Nevrženi na tovců, vzplanutí olympijského ohně, vlajky a dresy
jednotlivých družstev i týmové pokřiky. Soutěžilo
ocenění okresu Cheb jsou:
Kategorie veteráni: Helena Janoudová - mnohonásobná mistryně Royal Golf Clubu se v tradičních zimních disciplínách, nechybělo
klubu ML(RGCML) a ČR ve všech kategoriích golfu, Josef Milota - Loko M.Lázně rychlobruslení, biatlonové štafety ani hokejové
– OB. Na M-ČR veteráni ve sprintu získal celkově třetí místo. Startoval ve smíše- nájezdy na branku. Po třech hodinách zápolení
ných sprintových družstvech veteránů, které se umístilo na pátém místě. V rámci a fandění sice olympijský oheň dohořel, ale dobrou
náladu jsme si z této akce užívali ještě dlouho.
celoroční soutěže Českého poháru veteránů se umístil celkově na třetím místě.
(Jana Wenzlová)
Kategorie Jednotlivci mládež: Gabriela Roberta Vítů – RGCML vítězka mezinárodního mistrovství ČR v golfu v kategorii kadetů a vítězka mezinárodního
mistrovství SR v kategorii kadetů, Vojtěch Bartoš - Loko M. Lázně – juniorský reprezentant v lyžařském orientačním běhu. Startoval na MS ve Finsku, Projekt házená do škol je v plném proudu. Dne 14. 3. 2018 se žáci a žákyně ZŠ Úšovice zúčastnili školního
kde v krátké trati dojel na 28. místě, ve turnaje, který se konal v klimentovské hale. Pořadatelem byla ZŠ Velká Hleďsebe.
sprintu na 33. místě a na klasické traV dopoledním programu se střetlo 6 týmů 2. a 3.
ti obsadil 34.místo. Na MS ve Finsku
tříd. Bojovalo se o každý míč a k vidění bylo mnoho
startoval za štafetu ČR, která skončila
krásných gólů a kombinací. Celkovým vítězem se stali
celkově na pátém místě. Pro rok 2018
všichni. Odpolední část byla určena pro 4. a 5. třídu. Zde
si zajistil juniorský reprezentační dres
se představilo 5 týmů. Hrálo se systémem, každý s kaža kvalifikoval se na MS juniorů.
dým a učitelé mohli vypozorovat, které herní činnosti je
Kategorie Jednotlivci dospělí: Silvie
zapotřebí ještě vypilovat. Všichni hráči získali diplom
Dittertová (RGCML) - získala 2. místo
a na památku náramek s logem Lázeňská školní liga.
na Mezinárodním mistrovství ČR midVladimír Kafka: Jsem spokojený s předvedenou
-am a 1. místo v Národním žebříčku ČR
hrou. Na všech bylo vidět zlepšení v podobě chytání
mid-am v golfu
míče, přihrávání, střelbě a obranné činnosti. Nejvíce
Kolektivy: Družstvo žen Royal Golf Clubu
mne však těší, že si žáci turnaj užili s chutí a velkou
Mariánské Lázně ve složení Silvie Ditterradostí.
tová, Petra Kvídová, Stanislava KopejtkoReprezentanti školy 2. - 3. tříd: Laura Česalová, Nicol
vá, Gabriela Roberta Vítů, Iveta Poslední,
Česalová, Václav Staňko, Markéta Staňková, Radek
Amálie Němečková, a Nela Mašková.
Holeček, Eliška Soukupová, Tereza Kunstová, KarolíJak akce skutečně proběhla a kteří
na Kociánová
sportovci byli vyhlášeni, vás budeme
Reprezentanti školy 4. – 5. tříd: Patrik Šuta, Patrick
informovat v příštím čísle.
Henych, Andrea Vosyková, Lucie Mágrová, Julie TuDěti si turnaj opravdu užiliy. (Foto Vl. Kafka)
(J. Budka, M. Sabadin)
šlová, Jiří Bílý, Tobiáš Hort, Viktor Brabec. (Vl. Kafka)

Čtvrťáci úšovické školy uspořádali
zimní olympijské hry

Miniházená nás baví
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Chlapci
ze ZŠ Úšovice zvítězili v okresním kole basketbalu
Dne 8. 3. 2018 se žáci ZŠ Úšovice zúčastnili basketbalového klání v hale ašského gymnázia. Celkem bylo na
turnaj pozváno 5 vítězných škol z okrskových kol, které si to rozdaly o postup do krajského finále.
První zápas jsme odehráli proti chebskému gymnáziu, které jsme porazili až v závěru
utkání po urputném boji 16:14. Další utkání
jsme absolvovali proti místnímu gymnáziu
a opět jsme zvítězili tentokrát 12:11. Po dvou
výhrách, ale přišlo uspokojení a málem jsme
na to doplatili ve třetím utkání proti ZŠ Kamenná Aš.
Zde bylo potřeba našim reprezentantům důrazně vysvětlit, že takto se o postup
nehraje. Týmová spolupráce se ukázala
ve správný čas na správném místě a opět
jsme slavili úspěch. Do posledního utkání
proti 3. ZŠ Cheb jsme nastupovali s vidinou postupu a přesto, že jsme nezachytili
začátek střetnutí, kdy jsme prohrávali 0:5,
ukázali naši hráči větší vůli po vítězství
a konečně skóre 12: 7 vyznělo v náš prospěch. ZŠ Úšovice reprezentovali: Jindřich
Dennison, Ernest Drevňák, Jan Barsa, Jakub
Ouředník, Adam Fajt, Štěpán Šesták, David
Staněk, Roman Ott.
Konečné pořadí:
Ilustrační foto. (Foto Vl. Kafka)
1. ZŠ Úšovice Mariánské Lázně
2. Gymnázium Cheb
3. Gymnázium Aš
4. ZŠ Kamenná Aš
5. 3. ZŠ Cheb
Vladimír Kafka: Chtěl bych chlapcům moc poděkovat a pochválit za vzornou
reprezentaci školy. Držte nám palce v krajském kole, které se bude konat 4. 4. 2018
v Karlových Varech. 			
(Vl. Kafka)

Navštivte nově otevřenou
stylovou lidovou vinárnu Moravanka.
Podáváme kvalitní čepovaná i lahvová vína za skvělé ceny.
Moravská lidová hudba, housle, kytara, harmonika, klávesy.
Hotel Continental
(bývalá pivnice Slovan)
17.00 - 24.00 hodin

Těšíme se na Vaši návštěvu.

29. březen 2018

FC Viktoria M.L.
je na úžasném
druhém místě
Po úvodním jarním kole divize A

před věrnými domácími příznivci, kteří
přišli Viktorce fandit navzdory mrazivému počasí, pomohla FC Viktoria Mariánské Lázně výhra 6:3 po poločase 4:2
k postupu na druhé místo.
Úžasné a povzbuzující. Když skóre
otevřeli z první šance hosté, začalo ale
přituhovat. Domácí však zvýšili tlak
a zpřesnili hru. Dvakrát se trefil Holub
(ve 13. a 91. min.) a Kravar (18. a 85.
min) a po jednom úspěchu přidali Štěpán (34. min.) a Kafka (45. min,) vsk

Fotbalové
zápasy
– muži A - divize A

Zápasy hrané na domácím hřišti
• 31. 3. So – M.L. – Aritma Praha – 15.00
• 14. 4. So – M.L. – Rakovník - 15.00
• 28. 4. So – M.L. – Slavia K.V. – 15.00
• 19. 5. So – M.L. – Dobříš - 15.00
• 2. 6. So – M.L. – Soběslav – 15.00
• 16. 6. So – M.L. – Malše Roudné – 15.00

Tak je to tady! Běžíme na hrad
vstupuje do nové sezóny!

Běžecký seriál, ve kterém si zazávodí nejen čistokrevní běžci, ale třeba
i celá jejich rodina, vstupuje letos do 5. ročníku. Tak neváhej a zažij letos
opět sobotu plnou sportu a zábavy v krásné přírodě v okolí hradů i ty!

Termínovka seriálu Běžíme na hrad 2018:
• 12.5.2018 Běžíme na hrad Točník
• 02.6.2018 Běžíme na hrad Bouzov
• 23.6.2018 Běžíme na hrad Kunětická hora
• 22.9.2018 Běžíme na hrad Loket
• 6.10.2018 Běžíme na hrad Veveří
Registrace jsou spuštěny na všechny letošní seriálové závody. Prvních 250 registrovaných v závodech na 5 km nebo 15 km na každém z hradů obdrží účastnické
tričko.
A co tě na Běžíme na hrad čeká?
• Tratě 5 km, 15 km, Dětské závody (100 m, 300 m, 600 m a 1200 m) • Krásná
příroda v okolí českých hradů • Originální účastnická medaile • Zlevněné vstupné
na hrad
• ČTVRTKILÁK v brnění • Bohatý doprovodný program (šermířská vystoupení,
kvíz Tajemství hradu, soutěže…) • Pohádková cesta pro děti • Rodinný běh Hypoteční banky
Více info naleznete na našem webu: www.bezimenahrad.cz. Další novinky můžete sledovat na našem FB a Instagramu!
Těší se na vás tým seriálu Běžíme na hrad.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
NEMOVITOSTI
KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím byt v osobním vlastnictví
2+1 v této lokalitě. Platba v hotovosti.
Tel.: 420736141201.
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám velkou chalupu, udržovanou,
vybavenou pohodlím – polosamota v
CHKO Slavkovský les, na zahradním
pozemku 5 000 m2. Tel.: 420731194401.
• Prodám podíl zem. pozemku v katastrální oblasti Dolní Kramolín velikosti
3,2 ha. Pozemek má po celé polovině
obvodu okresní komunikaci, možnost
pozdějšího oddělení od celku 19 ha,
nebo jako investice. Nabídky prosím
pouze SMS - 774 327 155.
PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2 + 1 nebo
3+1v Mariánských Lázních. Tel.:
723885034.
PRONÁJEM – NABÍDKA •••••••••••••
• Pronajmu nový nebytový prostor
o výměře 40 m2 (prodejna, malý skladový prostor a WC). Velká výkladní
skříň, možnost neonu, parkování před
objektem. Prostor se nachází v přízemí
domu „Rezidence Dvořákova“, Dvořákova 622, M.L., topeni - elektricky přimotop,voda měst. vod. Cena pronájmu
10 000 Kč/měsíc. Kontakt 602 707 801.
• Pronajmu kompletně zařízený byt
80 m2 – 2 + 1. Cena dohodou. Tel.:
775541545.
• Pronajmu byt 150 m2 po rekonstrukci, bez zařízení. Lze rozdělit na
2 b. jednotky. Tel.: 775541545.
• Dlouhodobý pronájem 2 + 1 v centru
Mar. Lázní, 93 m2, balkón, plynové topení, částečně zařízený, nájem 12 000
Kč včetně elektřiny a plynu. Tel.: 723
980 516 po 14. hodině.
• Pronajmu garáž na Tepelské ulici.
Tel.: 602967091

VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním garáž u nádraží za garáž v
okolí Chebské. Tel.: 608060230.

ZAMĚSTNÁNÍ
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Kavárna Dominik přijme všestrannou paní do obsluhy a kuchyňky kavárny (klidně i star.
věku) Brigádně nebo na dohodu.
Znalost NJ (alespoň částečně) velmi nutná. Tel.:603811747.
• Německá firma Bitterer (Tirschenreuth) zaměstná ihned instalatéra – topenáře, řidičský průkaz a
část. znalost němčiny nutná. Tel.:
004916099030550, 606337520.
POPTÁVKA •••••••••••••••••••••••••••••
• Jsem pedagog, nabízím hlídání dětí,
věk nerozhoduje, po – ne, čas dle potřeby. Cena dohodou. Tel.:777513445
• Důchodce hledá práci na krátký úvazek, například údržba, řidič vysokozdvižného vozíku. Tel.: 737811884.
• Hledáme paní na hlídání dvouletého
kluka – od začátku dubna. Tel.:723240640

začínající), kteří by si s námi chtěli zazpívat. Tel.:732448400.
OSTATNÍ ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Společenství nájemníků Ruská 494/19
nabízí zeď otočenou na sever k použití
na reklamu. Je vidět z dálky. Podmínky
dohodou. Tel.:605288641..
• Daruji černé pianino za odvoz. Zn.:
vážný zájemce. Tel.: 723885034

Padesát let tramvajové dopravy
v Mariánských Lázních - 1902-1952
Rychle se rozvíjející Mariánské Lázně, na přelomu 19. a 20. století,

byly nuceny se o své hosty řádně postarat i co se dopravy týče. Na železnici se Mariánské Lázně napojily už roku 1872, a od té doby jezdily
od železniční stanice do středu města hotelové omnibusy, které však
kapacitně příliš nevyhovovaly.

SLUŽBY
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Soukromá psychologická praxe
Mgr. Michaela Parma,Nemocnice
Mariánské Lázně. Tel.: +420 606 488
626, www.psychologie-parma.eu.
• Hledáme doučování pro vietnamskou
holčičku (1. třída), nejlépe v Úšovicích.
Tel.: 776332056.

OSTATNÍ
PRODEJ •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Prodám sportovní kočár „trojkolka
zn. Quinng“ béžové barvy, zachovalý,
cena dohodou. Tel. 608060230.

INFORMACE K ŘÁDKOVÉ INZERCI
• Soukromý inzerát podaný na kuponu je bezplatný (1 kupon platí na tři vydání), bez originálního kuponu
z novin stojí 15 Kč na jedno vydání. 50 Kč rámeček nebo tučně.
• Podnikatelský inzerát – 100 Kč + 50 Kč zvýraznění (rámeček nebo tučně)
• Inzerát na prodej a pronájem bytů a domů – 50 Kč.
• Fotoinzerát – 150 Kč - text s fotem naležato, 200 Kč - text s fotem nastojato (na jedno vydání).

KUPÓN PRO ŘÁDKOVOU INZERCI
Jméno: …………....................................................……... Telefon: ……..............….......……….

Rubrika: r koupě r prodej r poptávka r nabídka r výměna r ostatní
HUSOVA 439, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641

!

Podpis: …………….............….. Adresa: .........................................................……….......………
Druh inzerce: r soukromá (na kupónu zdarma) r prodej a pronájem nemovitostí (50 Kč)
r komerční (100 Kč, zvýrazněná 150 Kč - platba v redakci nebo v Bistru)

Text inzerátu:

• Prodám porcelánový servis tři grácie,
cena dohodou. Tel.: 608060230.
• Prodám hnědá kachlová kamna Helvetia, litinová vložka, výkon 10 KW,
prům. kouřovody 150mm, vytápěný
prostor 20 200m3, cena 11 500,-Kč.
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Mariánskolázeňský pěvecký sbor
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky (i

Otevřený vlečný vůz firmy Ganz Foto: r. 1902

Proto se často diskutovalo o zavedení koňské nebo parní tramvaje. Na přelomu 19. a 20. století byla městskou radou vybrána nabídka budapešťské společnosti
Ganz, která počítala s výstavbou elektrické tramvaje. V létě 1901 byla zahájena
výstavba malé vozovny, umístěné poblíž železniční stanice, ke které vedla 200
m dlouhá manipulační kolej, a o něco později začaly terénní úpravy pro položení
kolejí do lázeňské části. O necelý rok později (12. května 1902) vyjely na koleje
o rozchodu jednoho metru první čtyři malé motorové vozy značky Ganz Budapešť
a dva otevřené vlečné vozy (taktéž Ganz). V roce 1903 byly zakoupeny od pražské
firmy Ringhoffer dva velké motorové a dva otevřené vlečné vozy. Poslední rozšíření
vozového parku se konalo v roce 1931, kdy byly dodány dva moderní motorové
vozy z České Lípy.
Mezi lety 1902 a 1952 bylo v Mariánských Lázních v provozu celkem osm motorových a čtyři vlečné vozy. Tři motorové byly po druhé světové válce přestavěny
na vlečné. Mariánskolázeňská tramvajová dráha měla tato prvenství: jako jediná
v Česku vystoupala do nadmořské výšky více než 600 m., a po ukončení provozu
tramvají v Českém Těšíně šlo o nejmenší tramvajový provoz ve státě.
Jednokolejná trať o délce necelých dvou a půl kilometru, na které byla tři místa
k vyhýbání souprav, sloužila až do roku 1952, ale krátce po druhé světové válce
bylo jasné, že provoz už nemá smysl. Na poslední jízdu se tramvaje vydaly 26. dubna 1952, o den později je nahradily trolejbusy. I ty měly v posledních letech namále,
nakonec ale jejich provoz zůstal zachován.
Tramvajové vozy skončily na šrotišti, pouze poslední dva nejnovější motorové
vozy z České Lípy (č.7 a č.8), byly v roce 1952 převezeny do Teplic, kde ještě
několik let sloužily veřejné dopravě. Počátkem šedesátých let jezdily už pouze jako
vlečné vozy v Jablonci n/Nisou. Původní mariánskolázeňský motorový vůz č. 8
dojezdil jako vlečný vůz pod č. 182.
Zdeněk Buchtele (3/2018)
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Je málo obrázků, na nichž bychom našli jarní město. Asi proto, že sezóna začínala až v květnu, takže předtím fotografové nejezdili.

Přesto se mi podařilo najít dva historické jarní obrázky. - První je pohled od kolonády do lázeňské čtvrti. Pohlednice pochází z období 1910 až 1915. Nakreslil Hans
Sötzinger. Další údaje na pohlednici nejsou. - Druhá pohlednice je živá, kdysi se
takovému žánru říkalo „momentka“. Pohlednice se prodávala na Krakonoši. Zachycuje výletníky, vracející se do města z Krakonoše. Zřejmě po nějaké veselici. Snad
byl svátek, možná Velikonoce, či neděle. Že snímek je jarní, odhaduji podle málo
vzrostlé trávy a v pozadí kvetoucího stromu, asi třešně. Ty se tehdy vysazovaly
podél cest. Pohlednice by mohla být tak kol 1910.
(Václav Kohout)

29. březen 2018

V krajském kole získal
Tomáš 23. března 5. místo

Nejen dle názoru samotných soutěžících, ale i jejich učitelů, jsou úkoly
ve všech vědomostních soutěžích stále náročnější.

Úspěšní řešitelé musí splnit alespoň
60% zadaných úkolů. O to větším úspěchem je postup do krajského kola. Toto
se povedlo v letošním roce v Zeměpisné
olympiádě Tomáši Levorovi ze 7.A, který
postoupil ve své kategorii z druhého místa
v okrese. V krajském kole, které proběhne
23. 3. 2018 v Sokolově, mu budeme držet
palce.
(Alena Hálová, Věra Kučavová)

Tomáš Levora (Foto V. Kučavová)

KŘÍŽOVKA O 100 KORUN

Vlevo vidíme sochu Reitenbergera, v pozadí pak školu, pod školou hotel Fürstenhof
(nyní Bohemia). Zleva jsou různobarevné květy rododrendronů, pak nějaké kytky a keř
či stromek. (Archiv Václav Kohout)

Odysseus byl řecký hrdina, jehož kromě jiného proslavila i ... (viz 1. tajenka)
z trójské války domů. Od ostatních hrdinů se lišil tím, že nebyl poháněn slepým
zápalem jako např. Achilleus. Od moudrého a rozvážného Aenea ho odlišovala
smělost a vynalézavost ducha i vymýšlení intrik a lstí. Byl natolik zvědavý, že ve
snaze o poznání světa zůstával … (viz 2. tajenka), a proto se pouštěl do jakýchkoliv
dobrodružství. Ze všech nesnází se dostal poháněn neochvějnou vírou ve své schopnosti, přátelství svých mužů i v návrat na rodnou Ithaku.
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Stromořadí vpravo je spojka na Krakonoš ze silnice z města do Závišína.
Dnes je spojka posunuta výše (není tak příkrá). Stromořadí původní spojky zůstalo
zachováno. Zcela vlevo, téměř mimo obrázek, je pasáček, jenž pase dvě kozy na erární trávě.
Fotograf asi neměl moc času, proto pasáčka i kozy ponechal. A hezky tak snímek oživil.
Vlevo pak, mimo snímek, je cesta na Forstwarte (dnes Kamzík). (Archiv Václav Kohout)

POHŘEBNÍ SLUŽBY
Marian Valko
Nabízíme kompletní pohřební služby
a odborné kamenické práce
775 57 73 73 info@pohrbyvalko.cz
Kamenictví 775 63 04 50 info@vasekamenictvi.cz

Pohřební služby

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)

J

VODOROVNĚ: A. Přidávat sůl; kokosovník; léčka. - B. 1. tajenka. - C. Japonská
míle; část zemské kůry s převládajícím křemíkem a hliníkem; Severoatlantický pakt
(zkratka); formát papíru. - D. Nejvyšší hora Nízkých Tater; domácí pták; náš známý malíř; zkratka tlaku krve. - E. Mongolský pastevec; set; část zad nad lopatkou;
papoušek. - F. Jihoevropan; prosklené otvory; rod; skandinávský šlechtický titul.
- G. Nepropustná zemina (slovensky); krasobruslařský prvek; pěšec v šachu; druh
bojového umění. - H. Hnací stroj; svobodný šlechtický statek; islandská délková
jednotka; popěvek. - I. 2. tajenka. - J. Jméno bratra Chucka Norrise; hrot sbíjecího
kladiva; porost luk.
SVISLE: 1. Část koupelny; protáhlá skalní plošina ve stěně. - 2. Koně; král ptactva;
jméno spisovatele Pavla. - 3. Vida (nářečně); značka kečupu; opak slova mlád. - 4.
Dostojevského román; kolem. - 5. Tíha; skoro; název nosovky. - 6. Napolo (básnicky); britská délková jednotka; souhlas. - 7. Citoslovce bolesti; otrava; lysina. - 8.
Město v Tibetu; prodejní stánek. - 9. Léčivá rostlina; ovoce; povel kočího k zastavení. - 10. Filipínská sopka; mužské jméno; starší jednotka osvětlení. - 11. Část
včelína; druh javoru; ohleduplnost. - 12. Živočich, jehož mláďata se živí mateřským
mlékem; klen. - 13. Malířská technika; bratrovrah; osobní zájmeno. - 14. Velikán;
střelecký cíl; král zvířat. - 15. Káťa; popínavá rostlina.
Nápověda: favn, hank, jarl, ri.
Řešení křížovky posílejte do 5. dubna 2018 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně
nebo e-mailem na adresu V.Kucavova@seznam.cz
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