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Sovětský tank v Karlovarské ulici. Foto archiv Zdeněk Buchtele

Víte, kde všude si můžete 
Mariánskolázeňské 

noviny zakoupit? 
Trafika v úšovické poliklinice • Trafika v Hu-
sově ulici • Trafika na Chebské vedle tržnice 
• Trafika na Chebské vedle Kebabu • Trafika  
v Kauflandu • Trafika vedle Zlaté Koule • Trafi-
ka vedle optiky na Hlavní ul. • Texaco - čerpací 
stanice • OMV - čerpací stanice • Zdravotnické 
potřeby v Kamenném dvoře • Večerka u za-
stávky Luna v Úšovicích • Potraviny ve Skal-
níkově ul. (bývalý Neckermann) • Květinářství 
vedle Penny Marketu • Domov pro seniory  
v Úšovicích • Infocentrum - KIS • Nápoje Svo-
boda Velká Hleďsebe • Prior Velká Hleďsebe.
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na trh 

Skautská 
STOPA vede 

dál

„Dloubli nás samopalem pod žebra,“ 
vzpomíná na srpen 1968 historik Buchtele

Kromě stého výročí založení Československa uplyne 21. srpna také padesát let od invaze vojsk Varšavské 
smlouvy. Ta v roce 1968 v čele s armádou Sovětského svazu ukončila období politického uvolňování, díl-
čí liberalizaci socialistického režimu a zahájila období tvrdé normalizace. Na srpnové události vzpomíná  
i tehdy osmnáctiletý Zdeněk Buchtele.

Nekonečný had obrněnců, tanků a další vojenské techniky 
se táhl v Drmoulu Plzeňskou ulicí od Velké Hleďsebe a Se-
kerskou ulicí, kde na Panském vrchu vozidla v čele kolony 
na několik hodin zastavila. Část vojska se usadila na výjezdu 
z Velké Hleďsebe na Cheb – v místech, kde se dříve napojo-
vala silnice z obce Krásné. Nedaleko této křižovatky je velká 
lesní proláklina vzniklá dávnou hornickou činností. Tam bylo 
největší soustředění vojáků. S kamarádem Karlem Krákorou 
z Drmoulu jsme jezdili na staré motorce ČZ 175 a rozváželi 
po okolí (Kynžvart, Žandov, Stará Voda) protiokupační le-
táky. Motorka měla místo SPZ cedulky s nápisy: zepředu na 
blatníku - hákový kříž = hvězda, vzadu „smrt okupantům“. 
Na řídítkách pak visela vlaječka ČSR a černá vlaječka smu-
teční. Když jsme se vraceli zpět už bez letáků, u té krásenské 
křižovatky nás zastavili vojáci a vyzvali nás, abychom nápisy 
z motorky odstranili. My jsme pořád nemohli pochopit, že je 
to všechno doopravdy, a tak jsme si z nich dělali srandičky 
a cedulky jsme odmítali sundat. Dloubli nás samopalem pod 
žebra a museli jsme sesednout. Ani motorku jsme nemohli 
dát na stojánek, zůstala ležet na silnici a nás odvedli pár me-
trů od silnice do lesa, nedaleko té prolákliny. Očividně si nás 

vychutnávali a měli z toho tak trochu legraci. Natlačili nás 
ke stromu, svázali ruce vzadu za stromem a znovu se ptali, 
jestli ty cedule sundáme dobrovolně. To už jsme si byli hodně 
nejistí, a když nám každému jednu flákli po hubě, tak jsme 
všechno slíbili. Pustili nás, počkali, až motorku odstrojíme  
a pak jsme teprve mohli odejet. Až později nám došlo, co se 
všechno mohlo stát.
V Mariánkách jsme sundavali cedule s názvy ulic

S dalším kamarádem Jiřím Křenčilem, současným staros-
tou Mnichova, jsme rozváželi na této motorce stejné letáky 
jako pro Kynžvartsko, ale tentokrát pro Mnichovsko. Při těch-
to rozvážkách probíhalo vše v klidu. Když jsme nebyli právě 
na cestách s letáky, tak jsme v Mariánkách sundavali cedule  
s názvy ulic. Bylo nás na to více a v čele této skupiny stál Milan 
Knížák. Z okruhu jeho spolupracovníků také pocházely výtisky 
letáků, které jsme průběžně rozváželi. Na stromě u Terstu, na 
Chebské křižovatce, visela na provazu mrtvá slepice. Na noze 
měla zavěšenou cedulku s nápisem: „Než bych Rusům vejce 
dala, radši jsem si život vzala.’’ Takováto zvýšená aktivita 
trvala asi týden po okupaci a pak vše pomalu utichalo.

(Zdeněk Buchtele, Jiří Škroch)

Černobílé vydání novin
Rok 2018 je rokem významných jubi-
leí v české a československé historii. 

V říjnu si připomeneme sté výročí 
od založení republiky. Již 21. srpna 
ale také uplyne přesně 50 let od vstupu 
okupačních vojsk Varšavské smlouvy 
na území Československa. Přestože 
historii nelze měnit, neměli bychom 
na ni zapomínat. V rámci připomenutí 
neslavného okamžiku naší historie jsou 
Mariánskolázeňské noviny proto sym-
bolicky laděny výhradně do černobílé-
ho odstínu.                                 (Redakce)
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PADESÁTÉ VÝROČÍ 21. SRPNA 1968 

Protiokupační činnost. Foto archiv Stanislav Sedlák Průvod procházející okolo malé kolonády. Foto archiv Zdeněk Buchtele 

Protestní průvod před domem Chopin. Foto archiv Stanislav Sedlák Stanislav Sedlák a Míla Bradnová v protestním průvodu. Foto archiv Stanislav Sedlák

Rok 1968 v Mariánských Lázních. Foto archiv Stanislav Sedlák Rok 1968 v Mariánských Lázních. Foto archiv Stanislav Sedlák

Rok 1968 v Mariánských Lázních. Foto archiv Zdeněk Buchtele Rok 1968 v Mariánských Lázních. Foto archiv Zdeněk Buchtele 
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Noví majitelé Pavel Kučeravý s manželkou si 
přišli prohlédnout Lesní mlýn. Foto David Kurc

MUDr. Zdeněk Sosnovský

Nová linka v rekonstruované lázeňské stáčírně. 
Foto archiv BHMW

Sportovní stadion u Ferdinandova pramene. Foto David Kurc

S výstavbou tribuny se zatím nepočítá
Sportovní příznivci, ale i školáci a studenti si ještě budou muset počkat. Přestože výstavba nové tribuny ve 
sportovním areálu Viktoria byla pro vedení města jednou z priorit, se stavbou se v dohledném čase nepočítá. 
V současné době je zpracována studie pro 478 sedících diváků se zázemím pro sportovce a rozhodčí. Nákla-
dy se odhadují na dvacet až třicet milionů korun.

O výstavbě nové tribuny na sta-
dionu u Ferdinandova pramene se 
hovoří od velké rekonstrukce spor-
toviště, která skončila v roce 2011.  
S projektem vybudování nové tribuny 
se pracovalo naposledy v roce 2016. 
„V rámci toho proběhla jednání o roz-
sahu zázemí v tribuně a studie byla 
upravena dle požadavků UEFA,“ uve-
dl Jarmil Svoboda z odboru investic 
a dotací. Součástí tribuny by mělo 
být zázemí se šatnami a sociálním 
zařízením pro sportovce, toalety pro 
návštěvníky a místnost pro rozhodčí.  
„V roce 2017 už nebyly v rozpočtu 
města na tento projekt vyčleněny žád-
né finanční prostředky,“ doplnil Svo-
boda. Původní termín splnění byl pro-
sinec 2017. Kdy, nebo jestli vůbec, se 
tento záměr uskuteční, není zatím zná-
mo. Garantem projektu byl Antonín 
Šimánek (Volby 94-2014). Ten však  

v roce 2016 na funkci radního i zastupitele města rezignoval a jeho místo zaujal stranický kolega Luděk Nosek (Volby 94-2014). 
Ten se tak z pozice druhého náhradníka své strany do zastupitelstva dostal až na pozici 1. místostarosty. „K tomu, abych nadále 
podporoval tento projekt mě nebylo třeba přemlouvat, jako „sporťák“ jsem byl pro, ale okolnosti rozhodly o prioritách investic 
z městského rozpočtu,“ vysvětlil lázeňský místostarosta Nosek. Směřování prioritních investic napověděl špatný technický 
stav budovy radnice a nezbytnost její rekonstrukce, která by se měla pohybovat okolo čtvrt miliardy korun. Není pak ale jasné, 
proč tedy vedení města v době úspor stále obhajuje dvanáctimilionovou investici z městského rozpočtu do průmyslové zóny 
Hamrníky, kterou z velké části představuje vybudování příjezdové cesty k soukromému závodu Elektrometall. Ten se navíc již 
nebude zabývat montáží jako doposud a stav zaměstnanců zhruba o polovinu sníží.                                                  (Jiří Škroch)

Minerální voda Aqua Maria míří opět na trh
Po letech se vracejí na trh oblíbené minerální vody z Mariánských Lázní. Po 
sedmi letech by se měla na pultech objevit také tradiční Aqua Maria. Lidé si na 
ní budou moci opět pochutnat již v příštím roce.

Firma spoléhá nejen na 
vyhlášenou kvalitu vody 
Aqua Maria, ale také na 
pečlivou marketingovou 
přípravu. „Na trh uvedeme 
vodu, kterou považujeme za 
jednu z nejlepších v České 
republice, přesto komunika-
ci podpoříme i reklamou,“ 
uvedl Vojtěch Milko, ředitel 
Bohemia Healing Marien-
bad Waters (BHMW). Jedná 
se o lehce mineralizovanou 
vodu, s kterou se počítá pri-
márně pro oblast gastrono-
mie, ale i domácností. Aqua 
Maria by se tak vrátila do prodejních regálů po sedmi letech. Podle Vojtěcha Milka 
je potenciálem ma-riánskolázeňské stáčírny dodávat na trh měsíčně přes tři milio-
ny litrů této vody. Společnost BHMW, která koupila zdejší stáčírnu v roce 2016, 
provozuje také stáčírnu v Bílině, kde stáčí Bílinskou kyselku a Zaječickou hořkou 
vodu. Záměrem proto je všechny léčivé produkty propojit a společně zastřešit pod 
“sílu léčivých pramenů”. „Chtěli bychom jednat i s řetězci, abychom nebyli pospo-
lu v regálech třeba se sladkými minerálními vodami, ale chtěli bychom vytvořit 
skutečně lázeňské prameny, kde by byly i jiné funkční vody,“ přiblížil Milko. Za 
takové lze v současné době označit například Magnesium Extra, Mlýnský pramen, 
Šaratici či Vincentku. „Netajíme se tím, že jakmile budeme v Mariánských Lázních 
slavnostně otevírat, tak nepochybně pozveme i všechny řetězce a budeme jim chtít 
před-stavit, co se tady vyrábí,“ uzavřel Milko. Od roku 1995, kdy vznikla původní 
společnost Marienbad Waters, se stáčírna dvakrát dostala na pokraj krachu, a to  
v letech 2007 a 2011. Možná se rok osmičkových výročí stane rokem přelomovým.                                       

(Jiří Škroch)

Pane doktore, 
děkujeme!

Přesně 21. srpna uplyne 50 let od 
doby, co do naší nemocnice  nastoupil 
MUDr. Zdeněk Sosnovský. 

Byl dlouholetým primářem chirurgic-
kého oddělení, v letech 1977-1989 pra-
coval i jako ředitel nemocnice. V ma- 
riánskolázeňské nemocnici pracuje do-
posud a je pro nás všechny velkou lé-
kařskou i morální autoritou.

Děkujeme panu primáři za dlouho-
letou a poctivou práci. Ceníme si jeho 
zkušeností, píle a profesionality. Těší-
me se na spolupráci i v dalších letech. 

(Tým Nemocnice Mariánské 
Lázně, s.r.o.)

Donbasu svitla naděje. 
Od srpna má nového majitele

Od devadesátých let měnil vlastníka a chátral. Objekt Lesní Mlýn, 
známější možná jako Donbas, koupila v srpnu letošního roku stavební 
společnost Pentas, která plánuje postupnou rekonstrukci. 

“Jsme stavební společnost s pěta-
dvacetiletou tradicí a stejnou dobu se 
zabýváme obdobnými rekonstrukcemi. 
Mariánské Lázně máme rádi a tohoto 
domu se nám z profesního hlediska 
zželelo,” uvedl jednatel společnosti 
Pentas Pavel Kučeravý. Na kolik vyjde 
komplexní rekonstrukce, zatím není 
jasné, protože probíhají průzkumné 
práce a sondy. “Snažíme se nejdříve 
proniknout do hotelu, protože areál je 
po období, kdy byl prázdný a zane-
dbaný a je skoro nepřístupný, takže se 
snažíme co nejdříve zjistit jeho detailní 
stav,” přiblížil Kučeravý. Jasné však je, 
že rekonstrukce bude probíhat v dílčích 
etapách. Ještě v letošním roce plánuje 
nový vlastník otevření prosklené kolo-
nády s kavárnou. Následovat by měla 
rekonstrukce velkého sálu a poté hlav-
ní hotelové budovy. Ta by mohla být dokončena do dvou let. Objekt by měl sloužit 
opět jako hotel. Historie Lesního mlýnu sahá až do roku 1828, kdy zde skutečně 
fungoval mlýn. Po pozdějších úpravách poté hostinec a hotel s kavárnou. Od pa-
desátých let nesl objekt jméno Donbas a sloužil jako odborářská zotavovna ROH. 
Přestože se po roce 1990 opět vrací ke svému slavnějšímu názvu Lesní mlýn, od 
té doby chátrá. Nový majitel objekt koupil 8.8. 2018. Jestli toto symbolické datum 
bylo předzvěstí slavnější budoucnosti, než tomu bylo v předchozím čtvrtstoletí, to 
ukáže čas.                                                                                                     (Jiří Škroch)



Strana 4 MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ NOVINY 17. srpen 2018

NÁZORY

Ilustrační foto dětské skupiny. Foto MPSV

Řešením může být dětská skupina
V červencovém vydání Mariánskolázeňských novin nám místostarosta Vojtěch Franta připomněl, že (i díky 
němu) mají Mariánské Lázně strategický plán, dokonce až do roku 2031! A hlavně připomněl, že základní 
cíle tohoto plánu jsou spojené s rozvojem cestovního ruchu, gastronomie a hotelnictví. 

V cestovním ruchu, gastronomii i ho-
telnictví si, doufejme, na roboty s umělou 
inteligencí ještě nějakou chvíli počkáme. 
Do té doby budou tyto obory postaveny 
na lidské práci, která však na rozdíl od  
úřadů není rozvržena pouze od pondělí 
do pátku od 7 do 15 hodin. V těchto obo-
rech se pracuje a musí pracovat 365 dnů  
v roce od časného rána do pozdního večera, 
krátký týden, dlouhý týden, dělené směny  
a bůhví jak ještě. Bez ohledu na víkendy 
a svátky, bez ohledu na věk či pohlaví. To 
vskutku nejsou zrovna ideální podmínky 
pro rodiny s malými dětmi. I tady můžeme 
hledat jednu z mnoha příčin, proč mladí  
z Mariánek odcházejí. Každý politik, který 
dohlédne dál, než je vidět z oken marián-
skolázeňské radnice, určitě slyšel o poli-
tice slaďování pracovního, soukromého  
a rodinného života. Jedním z jejích prvků 
jsou takzvané dětské skupiny, které jsou 
alternativní službou péče o předškolní děti. Ale co je nejdůležitější, mohou být provozovány celý týden, tedy i o víkendech  
a svátcích. 
Spousta věcí jde, jen se pro to musí něco udělat

Jestliže se v Mariánských Lázních pracuje a bude pracovat o volných dnech v míře větší, než je jinde běžné, pak bych čekal 
od normálního vedení města, že to ku prospěchu svých občanů začne nějak řešit. Že se například vydá do Prahy na Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, které obhospodařuje ty správné peníze, a intenzivně tam bude jednat o podpoře zřízení celotýdenní 
dětské skupiny. Tedy takové skupiny, ve které by bylo o dítě pečováno minimálně například 4 dny v týdnu. Myslím, že dětská 
skupina s provozem i o víkendech by pomohla nejen zaměstnancům, ne každý má k dispozici prarodiče a ne každému je pří-
jemné si stále vyjednávat výjimku, že o volných dnech nemůže. Pomohla by i zaměstnavatelům, kteří permanentně řeší pokrytí 
víkendových směn. Mnozí by určitě na její provoz přispěli, a rádi. Potvrzením výše uvedeného je fungování již více než 700 
dětských skupin v celé ČR.                                                                                                                                            (Dušan Vítek)

Kruhový objezd může být dobrý 
sluha, ale špatný pán

Kruhové objezdy u nás rostou jak houby po dešti. V České republice si 
oblibu získaly už v devadesátých letech 20. století a od té doby se šíří po 
naší zemi jako ptačí chřipka. 

V místním tisku se objevilo oznámení o stavbě kruhového objezdu u Černého 
mostu. Radnice oznámením starosty města předkládá obyvatelům tento kruhový 
objezd na vědomí jako hotovou věc. Zastupitelstvem ovšem neprošlo nic. Klasickou 
křižovatku má nahradit kruhový objezd. Od úpravy si starosta slibuje větší bezpeč-
nost. Dnešní křižovatka je prý nepřehledná a údajně nebezpečná. Kvůli nedostatku 
prostoru v Mariánkách u Černého mostu to bude vždycky problém. Podobně už 
způsobuje problémy náklaďákům, kamionům i autobusům nedostatečný prostor na 
kruhovém objezdu pod Chebskou. Navíc je tam přechod pro chodce, který často 
blokuje průjezd vozidel přímo v prostoru kruhového objezdu a vytváří v něm frek-
ventovaně nebezpečné zácpy. Standardně platí, že kruhové objezdy se budují v mís-
tech, kde se spojují více než 4 silnice, staví se v místech bez dominantního směru 
jízdy, tam, kde lze udělat pořádný objezd bez kompromisů a obvykle v místech, kde 
je rychlost stejně snížena (např. v obytné zóně)
U Černého mostu není kruhový objezd vhodný

Kruhové objezdy jsou naopak nevhodné a nehodí se do míst s výrazně dominant-
ním směrem jízdy, dále tam, kde by to výrazně zhoršilo jejich průjezdnost, na místa, 
kde nejde vybudovat dostatečně velký objezd, a na silnice s vysoce frekventovaným 
provozem, jak tomu je na Plzeňské. A to je přesně případ křižovatky u Černého 
mostu, která je navíc pro stavbu takového typu minimalizovaného kruhového objez-
du technicky absolutně nevhodná bez nákladných půdních přesunů v místě. K tomu 
přistupuje současný nesmyslný nápad vybudovat 200 m nové silnice za 12 milió-
nů k Elektrometallu. Tedy obrazně řečeno, dvanáct milionů vyhozených za cestu  
v okrajové části města odnikud nikam, podobně jako je tomu s našimi slavnými 
cyklostezkami ve městě. Tento „Projekt“ byl předložen na stůl městské radě k od-
souhlasení „pět minut po dvanácté“ s nadějí, že projde u zastupitelů i občanů v letní 
okurkové sezóně bez povšimnutí.                                                    (Vladimír Kajlík)

Fotbalisté
 vzpomínali na 

Pavla Rokošného  
Jedním ze sportovců, na něhož se 
nezapomíná, je i Pavel Rokošný. Zů-
stal fotbalu příkladně věrný – i díky 
pochopení jeho manželky Heleny, se 
kterou se v Mariánských Lázních na 
začátku šedesátých let oženil.        

Deset let hrál závodně fotbal. 
Za potlesku vždy zaplněné tribuny  
a plné spokojenosti kamarádů. Po 
skončení aktivní činnosti pokračoval 
v práci v oddíle kopané jako vedoucí 
a trenér, v devadesátých letech mi-
nulého století se věnoval staré gardě. 
Jeho fyzická kondice mu umožňova-
la aktivní zapojení do hry na pravi-
delných trénincích staré gardy ještě 
v jeho 78 letech. V dubnu 2013 ve 
věku nedožitých 80 let ale svůj boj se 
zákeřnou nemocí prohrál - i když byl 
vždy velkým bojovníkem.  

Děkujeme sportovnímu klubu FC 
Viktoria Mariánské Lázně v čele 
s Ladislavem Floriánem a jeho tý-
mem, Josefu Prunerovi a ostatním 
členům nadšených fotbalistů a táto-
vo kamarádů. Děkujeme za pořádání 
Memoriálu Pavla Rokošného, velmi 
si toho vážíme,“ poděkovala jmé-
nem celé rodiny dcera. 

  (Václav Větrovský)

TDS se v posledních letech snaží 
zlepšovat nejen své činnosti

V loňském roce oslavil Technický a dopravní servis 20. výročí založení nové 
městské společnosti s ručením omezeným. 

Za tu dobu si TDS prošel mnoha složitými obdobími. Například v letech 2006 
- 2007 byl záměrem města prodej společnosti strategickému partneru. Tomu TDS 
zabránil díky zvýšené pracovní výkonnosti a lepším hospodářským výsledkům. 
Dále se pracovníci TDS dobře popasovali i s novými činnostmi, jako byla údržba 
městské zeleně a náročná činnost svozu odpadu. Tehdy se malé městské společnosti 
povedlo převzít svoz odpadu od velké nadnárodní firmy.

Již v roce 2011 TDS jako první v republice zprostředkoval celoplošné mytí odpa-
dových nádob občanům Mariánských Lázní prostřednictvím specializované firmy. 
S novými činnostmi bylo potřeba zajistit vybavení firmy (např. odpadové nádoby) 
a pořídit novou techniku (svozová vozidla, žací stroje atd.) z vlastních prostředků 
společnosti, a to na splátky. TDS si musel také vychovat zaměstnance, kteří přišli  
z úřadu práce a v dnešní době udržet a motivovat i dlouholeté zkušené pracovníky 
a řidiče. V neposlední řadě bylo velkým oříškem stěhování společnosti v roce 2009 
z Chebské ulice do areálu Pily. TDS jako jediné technické služby u nás dostaly od 
svého zřizovatele jen výpověď bez adekvátního náhradního objektu. Od té doby si 
TDS postupně přebudovává objekt z prozatímního areálu na trvalý podle finančních 
možností společnosti. 

Přes různé složitosti se pracovníci TDS snaží plnit úkoly co nejlépe, což potvr-
zuje i fakt, že Mariánské Lázně patří k nejčistším v republice. Kromě klasických 
činností pořádala společnost také mimořádné akce. V roce 2014 Dětský den spojený 
s osvětou svozu odpadu, v roce 2015 Kongres SKS, na kterém se setkali zástupci 
technických služeb z Česka a pozvaní byli i zahraniční hosté. Kongres byl dobrou 
reklamou Mariánským Lázním. Dále se TDS každoročně podílí na spolupořádání  
a podpoře dalších kulturních i sportovních akcí ve městě.  

Dobrým příkladem spolupráce městského úřadu a TDS bylo vybudování nového 
sběrného dvora, který již několik roků dobře slouží občanům města. Do dalších 
let je záměrem TDS dokončit areál, pokračovat v postupné obměně vozového par-
ku, zlepšovat i rozšiřovat činnosti a služby městu, potažmo občanům Mariánských  
Lázní.                                                                      Daniel Javůrek, jednatel společnosti
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2003 - je rovněž kulturní památkou a stavební úřad tam provedl, vzhledem k rozšíření své kompe-
tence v péči o kulturní památky, kontrolu. Jeho stav zatím není kritický.
2009 - Objekt Krakonoš je nyní značným nákladem rekonstruován.
2014  - 25.11. vydán kolaudační souhlas. Nyní v provozu

2003 - Na stavební úřad byly ke konzultaci předloženy skicy k dostavbě Polomu.
2005 vydáno stavební povolení
2009 stavba je přerušena
2018 na stavbě se nepokračuje, není znám úmysl majitele ohledně budoucnosti objektu

2007 - objekt dokončen a v provozu

2009 14.10. - protokolárně zahájena stavba, která však nepokračuje (vlastník už opravil Altaj 
a bývalý Slovanský dům)
2015 4.3. - provedena kontrola opravy střešní krytiny

2009 - stavební povolení na rekonstrukci objektu
2018 - předpoklad dokončení a kolaudace v tomto roce

2009 - Nebylo vedeno žádné další řízení ani nebyla předkládána žádná studie ke konzultaci. Před 
několika týdny jsme nařídili kontrolní prohlídku
2015 provedena kontrolní prohlídka, nařízena oprava východní fasády
2018 bude provedena podrobná kontrolní prohlídka

PATNÁCT LET STAVEBNÍCH PROMĚN
Chátrajících budov ubylo, ale stále zůstávají
V roce 2003 jsme poprvé prostřednictvím tehdejšího vedoucího staveb-
ního odboru Martina Pospíšila zjišťovali situaci ohledně objektů, které 
svým stavem hyzdí město. Po dvou letech v roce 2005 jsme ho opět oslo-
vili, aby aktualizoval své informace z roku 2003. V roce 2007 jsme tak 

učinili potřetí a v roce 2009 počtvrté. Letos byl se stejnou žádostí osloven 
vedoucí stavebního odboru Jan Panoš, který přidal několik stejně po-
stižených objektů. Sami zjistíte, zda se stav změnil, nebo zůstává stejný. 
Takový je stav budov, které sledujeme již 15 let.    (Jana Drahokoupilová)
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Ilustrační foto. Foto Ski Nordic ML
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ZPRÁVY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
Na budování a údržbu lyžařských 

běžeckých tratí půjde přes milion korun
Jedním z nejoblíbenějších zimních sportů provozovaných v našem regionu je běžecké lyžování. Karlovarský 
kraj stejně jako v uplynulých letech i v tomto roce poskytne dotace na budování a údržbu sítě lyžařských 
tras. Pokud krajské zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání schválí předložený návrh, tak si obce a spol-
ky mezi sebou rozdělí téměř 1,2 milionu korun.

Karlovarský kraj vyhlásil dotační pro-
gram na podporu budování a údržby 
lyžařských běžeckých tras v červnu le-
tošního roku. „Ve stanovené lhůtě jsme 
obdrželi celkem 12 žádostí o poskytnutí 
dotace, přičemž 2 žádosti musely být z hod- 
nocení vyřazeny, protože byly předlo-
ženy dle starých pravidel. I přesto však 
požadavky převyšovaly danou alokaci 
dotačního titulu. S ohledem na zachování 
nastavené péče o běžecké tratě a na pozi-
tivní zkušenosti s řádným čerpáním pro-
středků jsme se rozhodli, že doporučíme 
zastupitelstvu podpořit všech 10 žádostí  
v plné výši,“ uvedl radní pro oblast regio-
nálního rozvoje a informatiky Josef Janů.
O dotaci zažádaly i Mariánské Lázně

Boží Dar, který je bezesporu nejznámějším krušnohorským střediskem a lyžařům nabízí perfektně udržované lyžařské trasy, 
by měl získat podporu ve výši 300 tisíc korun. O dotaci ve výši 130 tisíc korun pak například zažádaly Mariánské Lázně, které 
obhospodařují zhruba 58 kilometrů běžeckých stop. Mezi žadateli nechybělo ani město Abertamy, jež udržuje v zimním období 
ve svém katastrálním území 40 kilometrů tratí a Karlovarský kraj požádalo o příspěvek ve výši 110 tisíc korun. (Karlovarský kraj)

Obce mohou opět žádat o krajskou dotaci na pořízení Senior Expresu
V některých městech Karlovarského kraje už dnes využívají starší občané automobil, který je odveze k lékaři, na úřad 
či na nákupy. Auta pořízená s příspěvkem z krajského rozpočtu jezdí v Aši, Kraslicích nebo v Ostrově. Brzy k nim při-
budou další místa, kde Senior Expres bude pomáhat.

Kraj podpoří 
neperiodické publikace
Příznivci knih s regionální témati-
kou se v budoucnu mohou těšit na 
další zajímavé tituly. Rada Karlo-
varského kraje na svém posledním 
zasedání odsouhlasila podporu 
vydání neperiodických publikací v 
celkové výši přes 500 tisíc korun. 
O rozdělení dalších 190 tisíc korun 
bude ještě v září jednat Zastupitel-
stvo Karlovarského kraje.

„Pro letošní rok bylo z rozpočtu Kar-
lovarského kraje vyčleněno na dotační 
program, který je zaměřen na podporu 
vydávání neperiodických publikací, 800 
tisíc korun. Celkem bylo podáno 31 žá-
dostí o poskytnutí dotace, z toho 2 byly 
vyřazeny z důvodu jejich nedodání ve 
fyzické podobě ve stanoveném termínu 
a 1 žádost byla na základě požadavku 
žadatele stornována,“ upřesnila náměst-
kyně hejtmanky Karlovarského kraje 
pro oblast kultury a památkové péče 
Daniela Seifertová.

Žadatelé mohli získat dotaci ve výši 
až 50 tisíc korun na jeden projekt. Po-
skytnuté prostředky budou využity na 
vydavatelské, překladatelské a tiskařské 
služby, fotografie, grafické zpracování 
knih či rešerše. S podporou Karlovar-
ského kraje vyjde například publikace, 
která je věnována zaniklým obcím Slav-
kovského lesa. Příspěvek získá i kni- 
ha pojednávající o Křišťálové noci v na- 
šem regionu. Její autor si klade za cíl 
připomenout 80. výročí tragických udá- 
lostí, kdy byli lidé s židovským půvo-
dem perzekuováni. Milovníky detek-
tivních příběhů pak jistě potěší  další  
vydání sbírky českých a německých 
povídek s nádechem krušnohorského 
tajemna.                        (Jana Pavlíková)

„Od 1. srpna bude krajský úřad přijímat žádosti o dotace 
pro rok 2018. V rozpočtu máme pro obce na pořízení Senior 
Expresu vyčleněnou částku 1 milion korun, maximální výše 
dotace je přitom 250 tisíc korun. Zatímco loni mohly žádat 
výhradně obce s rozšířenou působností, letos už tato podmín-
ka neplatí a žádost si může podat jakákoliv obec z našeho 
regionu,“ upřesnil náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Dobrou zkušenost s využíváním Senior Expresu mají na-
příklad v Aši. „Senior Expres, nebo přesněji v Aši jde o Se- 

niorbus, má za sebou půlrok provozu, za tu dobu službu  
využilo 1200 pasažérů. V Aši jsou to senioři nad 65 let,  
kteří se mohou na základě registrace svézt v pracovní dny, 
pokud ale chystáme například velkou kulturní akci, jako jsou 
srpnové Letní slavnosti města, tak mají Seniorbus k dispozici 
i o víkendu. Ohlasy jsou velmi pozitivní, proto zvažujeme, 
 že pořídíme ještě jedno takové vozidlo,“ vysvětlil starosta 
města a náměstek hejtmanky Dalibor Blažek. 

(Jana Pavlíková)

Volební obvod č. 2 zahrnuje: celý okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Teplá, Mnichov, Prameny, Mariánské Lázně, Vlkovice, Ovesné 
Kladruby, jižní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na severu obcemi Toužim, Otročín.
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ZPRÁVY Z KULTURY

Poslední tábor po okupaci. Foto archiv MM

Před definitivním zákazem činnosti skládali 
skauti poslední sliby do rukou Václava 

Maršíka. Foto archiv MM 

Martin Kasík, ředitel Chopinova festivalu 
M.L. – Foto Archiv Společnosti FCH

Skautská STOPA vede dál
O historii i současnosti skautského střediska STOPA v Mariánských Lázních nás informoval jeden z nyněj-
ších vedoucích Jaromír Bartoš. Od roku 1945 zde skauti třikrát obnovovali svoji činnost. Skutečnost, že se 
tak stalo, nejlépe dokazuje, že myšlenky skautingu v naší zemi mají takové kořeny, které žádná ideologie 
nedokáže vymýtit.  

Rok 1945
Hned po válce zakládají dva kamarádi Maxmilián Aschen-

brenner (Áša) a Vladislav Prunner (Kelly) v Mariánských 
Lázních skautské středisko s názvem STOPA. Tento název 
provází mariánskolázeňské junáky dodnes. Do konce roku 
1945 vznikly dva oddíly. Vůdcem prvního oddílu „Dakota“ 
byl truhlář Vatka z Úšovic. Klubovna byla v domě „Junák“ 
na ulici Boženy Němcové. Oddíl měl přibližně dvakrát tolik 
členů než druhý oddíl, ale jeho činnost byla zaměřena více 
„partyzánsky“. Druhý oddíl „Hraničář“ vedl Áša společně  
s oddílovým rádcem Janem Šperlem a klubovnu měli v domě 
Nehr v Lesní ulici. Současně s chlapeckými oddíly vznikl  
i dívčí oddíl Lip, který vedla Jiřina Holá – Šetková. V červen-
ci roku 1947 přichází do Mariánských Lázní farář Jindřich 
Neubauer a 3. října 1947 zakládá nové středisko složené pou-
ze z katolických skautů. Vedoucím tohoto třetího oddílu byl 
jmenován Miloš Honsa, tehdejší ředitel městského divadla  
a jeho zástupcem Josef Peterka, dnes premonstrát páter Pius. 
Ve stejné době byl založen oddíl skautek a světlušek, takže 

povstaly celkem čtyři oddíly katolických skautů. Na začátku 
roku 1948 fungovalo v Mariánských Lázních celkem 7 oddí-
lů Junáka. Druhý chlapecký oddíl „Hraničář“ trávil své první 
poválečné tábory pod Horním Kramolínem na břehu Podhor-
ního rybníka. Další tábor se v roce 1948 konal u rybníka za 
klášterem v Teplé. Poslední tábor v roce 1949 pak byl společ-
ný s děvčaty u bývalé hadí farmy v údolí Pramenského potoka 
pod Mnichovem. Pak byla skautská činnost zakázaná.

Rok 1968
Stejně jako v jiných městech, obnovují v roce 1968 svou 

činnost i junáci v Mariánských Lázních. Činovníci se schá-
zejí 2. dubna, aby připravili znovuzahájení skautského hnutí. 
Jsou to bývalí členové „STOPY“ společně s dalšími skauty  
z jiných poválečných středisek, kteří se do Mariánských Láz-
ní přistěhovali. K nim se přidávají „odrostlá“ vlčata z prvních 
táborů 1946-49. Na táboře v létě roku 1970 bylo ovšem jasné, 
že na další tábor se již nepojede a všichni se loučili s lou-
kou u Kosího potoka pod Vlčí horou. Pokračování se dočtete  
v příštím čísle novin.                            (Jana Drahokoupilová)

Lázně se promění v kulisu folklornímu festivalu
Za necelý měsíc se Mariánské Lázně opět stanou dějištěm folklornímu festi-
valu Mariánský podzim, který se ve městě koná od roku 2004. Na jeho jevi-
štích vystoupí soubory z Česka, Slovenska, Běloruska. Celkem se během čtyř 
dnů představí necelé tři stovky účinkujících, tanečníků, zpěváků, muzikantů 
a umělců. 

Ze slovenského města Margecany přijede nejpočetnější vícegenerační soubor 
Jadlovec, který představí zpěvy a tance z východního Slovenska. Budete tak moci 
obdivovat unikátní temperament v tancích jako Margecianska kruta, Čardáš, Polka, 
Valčík, Šimi sem. Z Běloruska do Mariánských Lázní zavítají tři umělecká tělesa: 
folklorní soubor Lirica, který lidovou hudbu prokládá prvky moderní hudby, dětský 
folklorní soubor Karusel a Folklorní soubor slovanských písní, který ve svém reper-
toáru spojuje klasickou hudbu s tradičními melodiemi.

Z českých souborů se mohou diváci těšit na Plzeňáček, Mladinečku, Lidovou 
muziku ze Strakonic a chybět nebudou ani mariánskolázeňský Rozmarýnek a po-
řádající soubor Marjánek. Novinkou festivalu budou zahraniční okénka během so-
botního odpoledne, kdy se u Balbínova pramene a na jarmarku představí skupina 
La Marquisa s mexickými tanci. La Marquisa prezentuje nejznámější tance Mexika  
v originálních kostýmech s autentickými doplňky.

Ale k vidění bude ještě mnohem více. Hlavní galakoncert „Roztančené divadlo, 
aneb to nejlepší z folkloru“ se uskuteční v pátek, 14. září v městském divadle. Před-
prodej vstupenek probíhá od 1. září ve společnosti Cup Vital. Nezapomeňte si da-
tum 13. až 16. září zapsat do kalendáře a budeme se na vás těšit.

(Folklorní soubor Marjánek)

Uplyne 50 let od okupace Československa
Tento rok si připomínáme neslavné výročí padesát let od vstupu vojsk Varšav-
ské smlouvy do Československa. 

V Galerii Goethe 
bude vystaven sou-
bor černobílých foto-
grafií, které zachycují 
některé okamžiky ze 
středy 21. srpna 1968 
v Mariánských Láz-
ních. Výstavu „Ma-
riánské Lázně srpen 
1968“ budete moci 
navštívit od úterý 31. 
července do neděle 
26. srpna. V úterý 
21. srpna v 18:00 
hodin se bude v Ga-
lerii Goethe konat 
vzpomínkový večer 
spojený s prezentací 
katalogu se vzpomín-
kami pamětníků. 

(Městské muzeum)

Chopinův festival 
dodá sílu a inspiraci
Milí přátelé krásné hudby, 
rád bych vás přivítal na letošním roč-
níku Chopinova festivalu. Věřím, že 
unikátní spojení romantické hudby pol-
ského génia a okouzlujícího prostředí 
Mariánských Lázní vás i letos občerství, 
dá vám zapomenout na starosti všední-
ho dne a dodá vám sílu a inspiraci.  Pří-
ští rok oslavíme již 60. ročník festivalu  
a rád bych jménem celé Společnosti Fry- 
deryka Chopina v České republice vyjá-
dřil radost nad tím, že se nám podařilo 
uchovat tuto krásnou tradici, a poděko-
vat vám, že stále přicházíte, abychom se 
mohli každé léto setkávat a společně se 
obdivovat Chopinově hudbě.     (Martin 

Kasík, ředitel Chopinova festivalu)
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Skupinka asijských novinářů a filmařů ze Singapuru. Foto RGCML

Medailisté mužské kategorie. 
Foto David Kurc 

Účastníci 34. ročníku „Kamzíku“. Foto Josef Milota

Redakce časopisu Golf Digest se poprvé 
v historii setkaly v České republice

V rámci týdenního setkání redakcí časopisu Golf Digest se za účasti celkem 70 zahraničních hráčů z 35 zemí 
světa konal čtyřdenní turnaj na nejprestižnějších tuzemských hřištích, včetně Royal Golf Clubu Mariánské 
Lázně. Časopis Golf Digest vychází v třiapadesáti zemích a je nejprodávanějším sportovním časopisem na 
světě. V České republice se setkání uskutečnilo vůbec poprvé.

Závěrečné finálové kolo turnaje v rám-
ci akce Golf Digest Summer se konalo  
v pátek 3. srpna na hřišti Royal Golf 
Clubu Mariánské Lázně. Vedle samotné-
ho golfového turnaje byla pro nehrající 
doprovod připravena prohlídka města, 
kolonády a zpívající fontány. Závěrečné 
zakončení summitu s vyhlášením výsled-
ků bylo připraveno v krásných prostorách 
hotelu Esplanade. V rámci podvečerního 
ceremoniálu pozdravil všechny účastníky 
místostarosta města Luděk Nosek, který 
poukázal na více než dvěstěletou historii 
města a vyjádřil přesvědčení, že díky této 
propagaci města stoupne zájem o golfové 
cesty do České republiky spojené s ná-
vštěvou a pobytem v Mariánských Láz-
ních. Prezident klubu RGCML Jiří Pos 
ve svém vystoupení pak představil náš 
region z pohledu golfových hřišť, kde se nabízí v okruhu 50 kilometrů šest vynikajících golfových hřišť sdružených v projektu 
Západočeský golfový pass. Akce se konala za podpory města. Z vyjádření většiny účastníků bylo naše hřiště v Mariánských 
Lázních hodnoceno velmi pozitivně svou kvalitou údržby, designem a atmosférou.                               (Oldřich Nechanický st.)

Na Kamzíku se běžel 34. ročník orientačních závodů
Louka nedaleko rekonstruovaného hotelu Kamzík a přilehlé lesy se již po čtyřiatřicáté staly dějištěm závo-
dů v orientačním běhu. Kromě klasického hledání kontrol je ale tento závod zpestřen o různé a tvůrčí úkoly. 
Smyslem totiž není jen zaběhnout co nejlepší čas, ale především se pobavit a udržovat přátelské vztahy, jak 
se tomu děje již více než tři desetiletí. 

Vedle orientačních běžců jsou v centru pozornosti pokaždé 
i členové oddílu karate a juda. „Hlavně pro ně se tato akce 
pořádá. Věřte nebo ne, ale jsou mezi nimi i tací, kteří téměř 
ani jednou nevynechali,“ říká pořadatel závodu Josef Milo-
ta. S nadsázkou ještě dodal, že pravidelní účastníci stárnou 
společně s hlavním a zároveň jediným pořadatelem, který je 
v jedné osobě také stavitelem, rozhodčím, tajemníkem, ředite-
lem i jediným členem samozvané jury, který protesty přijímá, 
ale nevyřizuje. Hlavním programem sobotního odpoledne 4. 
srpna byl tradičně lesní závod, během kterého museli závod-
níci projít celkem třináct kontrolních stanovišť. „Při ideálním 
postupu měřila trať něco přes pět kilometrů,“ upřesnil Milota. 
Vítězem se stal Lukáš Pivec. Orientační amatéři - judisté, ka-
ratisté, ale i příchozí soutěžili v kategorii Elita. Oproti „pro-
fíkům“ mohli jednu libovolnou kontrolu vynechat. Prvenství 
slavil Radek Malinovský. 

Závodníci hledali kontroly a plnily úkoly
„Na kontrolách jsou kromě lampionů čtvrtky s různými 

dotazy nebo literárními úkoly. Ty je nutné kvůli kontrole 
průchodu plnit,“ vysvětluje organizátor Milota. Na běžce 
čekaly otázky jako: Co je to pofaufeu? nebo Ve které zemi 
leží Schengen? Literární um mohli závodníci projevit v rámci 
úkolu složení básně u příležitosti pozvání na audienci u seve-
rokorejského vůdce Kim Čong-una. I přes třicetistupňová ve-
dra a prodírání se hustými lesy to někteří zvládli i bez vulga-
rismů: „Shora slunce září Kim - slunce rudé, pod ním spousta 
tváří čeká, jestli rýže zbude.“ Dále se běžel ještě závod na 
2 kilometry a závod zvaný Camel OB s dvaceti kontrolami, 
který se odehrál pouze na přilehlé louce. Pro organizátora 
sportovně-společenského dne a vášnivého sportovce Josefa 
Milotu se jednalo o neformální oslavu jeho blížících se šede-
sátin.                                                                      (Jiří Škroch)

Výsledky:

PROFI
1. Lukáš Pivec (59:50)

2. Petr Placek (75:52)

3. Petr Novák (78:22)

ELITA
1. Radek Malinovský (87:34)

2. Ivan Korol (98:30)

3. Roman Jokel (100:23)

CAMEL OB
1. Břéťa Milota (7:40)

2. Lukáš Pivec (7:00)

3. Petr Novák (7:40)

ZÁVOD NA 2 KM
1. Jan Pivec (28:34) 

2. Josef Beneš (65:00)

3. Tomas Placek (67:54)

Běžecký Spa Run 
má nový rekord

Více než 200 tuzemských běžců, ale 
i z Německa, Itálie, USA či Ruska se 
představilo na 6. ročníku běžeckého 
závodu Mariánskými Lázněmi. 

V sobotu 11. srpna se diváci dočka-
li rekordního času. Trať dlouhou 6,4 
kilometrů zaběhl v traťovém rekordu 
Petr Vitner z pražského Olympu. Vel-
ký úspěch sklidilo také vystoupení Zá-
padočeského Symfonického orchestru 
před hlavním závodem. Více o letošním 
Spa Runu se dočtete v příštím vydání 
novin.                               (Pavel Knára)
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Láďa J. ml. byl zase jednou šťastný. Foto Jan Budka

Mariánskolázeňští. Zleva Marek Petruš, Michal Horna, Antonie Vyoralová, Vladimír Janeček, 
Pavel Tuháček a Jana Jonáková. Foto Josef Milota

K souboji mezi svatebčany 
a účastníky turnaje v petánque nedošlo
Desetiletou historií se může pochlubit turnaj Grand Prix Mariánské 
Lázně v petánque. Jeho ředitel a také aktivní hráč Jiří Chval z domá-
cího klubu přivítal 14. července na pískových plochách v parku u Fer-
dinandova pramene jednačtyřicet tříčlenných týmů z Čech a Moravy.
Do soutěže zasáhli v některých formacích i jednotlivci z Německa, Dánska a Slo-
venska. Několik dnů před akcí vyvstal menší problém, kolonádu u Ferdinandova 
pramene si jako místo vstupu do života vybrala docela jiná skupina obyvatel, jejíž 
počet byl obdobný jako počet petánquistů. Na přímý souboj, v němž by sportovci 
měli výhodu těžkých kovových koulí oproti svatebním dortům, naštěstí nedošlo. 
Kompromis v podobě hodinové polední přestávky, kdy se hráči pořádně občerstvi-
li, zatímco nevěsta s ženichem vstoupili do svazku manželského, se ukázal jako 
přijatelný pro všechny. Hrálo se  švýcarským systémem. Po čtyřech odehraných 
kolech zahájila šestnáctka nejlepších týmů pouť ve vyřazovacím pavouku, ostatní 
hráli soutěž útěchy o umístění až do poslední příčky. Do té doby bezchybná domácí 
trojice ve složení Jiří Velek, Jiří Velek (bratranci stejného jména) a Miroslav Pešťák 
nepokračovala ve vítězném tažení a patřilo jí nakonec patnácté místo. (Josef Milota)
Výsledky: 1.PC Sokol Lipník, 2.PC Praha, 3. Havaj České Budějovice

Město podpořilo sportovce
Zastupitelé odsouhlasili na mimořádném jednání 2. srpna dotace na 
systémovou podporu sportu.

Dle ,,Pravidel pro poskytování dotací na sportovní činnost“ je jedním z titulů, 
které umožňují městu podpořit sportovní a také volnočasové aktivity sportovních 
klubů, organizací a jednotlivců, Systémová podpora (žádalo se do 31. května)

Nyní se tedy projednávaly žádosti na Systémovou podporu, na kterou bylo vyčle-
něno ve Fondu sportu 350 tis. Kč. Jak je patrné z návrhu, komise navrhla nerozdělit 
celou částku, ale uspořit 70 tis. Kč. Dle názoru komise jsou žadatelé přiměřeně 
uspokojeni. Uspořenou částku je možno buď převést na Podporu akcí II. kola, která 
se bude teprve projednávat v komisi a schvalovat na příštím zastupitelstvu, nebo po 
dohodě s vedením města podpořit napjatý rozpočet města.

Systémová podpora je určena dle Pravidel na výjimečnou reprezentaci města, 
výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezi-
národních soutěžích a dlouhodobou výchovnou činnost mládeže. 

(Jan Budka, předseda komise) 

 
Schválené dotace:
• Basketbalový klub 40 tis. Kč (vloni se probojoval do 2. ligy ČR)
• Karel Brabec 15 tis. Kč (na republikové úrovni úspěšně reprezentuje ML  

v motokrosu)
• Roman Kořán jun. 15 tis. Kč (závodí ve westernovém ježdění na koni na úrovni 

ČR a zúčastňuje se i evropských závodů s vynikajícími výsledky)
• Jezdecký klub 20 tis. Kč (dlouhodobě reprezentuje město na MČR a ME  

v parkurovém skákání na koni) 
• Royal Golf Club ML 90 tis. Kč (ženy i muži hrají nejvyšší soutěž v ČR - extra-

ligu. V obou družstvech jsou zároveň i mladí hráči do 18 let, a tak je podpořena  
i mládež.)

• Sportovní a krasobruslařský klub 60 tis. Kč (pod vedením trenérky Škorničko-
vé učinil klub velký posun ve výkonnosti na úrovni republiky) 

• TCF Signalbau 40 tis. Kč (tenisový klub hraje 1. ligu na úrovni ČR)
• Duratec Team BMX ML (žádosti nebylo vyhověno, jelikož došla po termínu)

Železného dědka vyhrál Jan Kubíček 
Na koupališti Lido v Hamrníkách u Mariánských Lázní se poslední červen-
covou sobotu za účasti 49 borců odehrál 36. ročník triatlonu Železný dědek 
– Memoriál Míry a Ládi Toušových.

Startovní výstřel přijel provést zakladatel této tradice Ivan Kubát. Jako diváci 
byli přítomni i další jedinci, kteří pamatují první ročník v roce 1982, jehož se účast-
nilo šestnáct triatletů. Tehdy a ještě pár let potom se nezávodilo a tři disciplíny 
– kolo 120 km, plavání 1,2 km a běh 12 km – byly rozprostřeny v tomto pořadí po 
celý den. Soutěžit podle dnešních pravidel se začalo až v roce 1990. Letošního Že-
lezného dědka ovládl vítěz z roku 2012 Jan Kubíček z Chodova. V plavání (0,5 km)  
a v běhu (5 km) měl nejrychlejší čas ze všech. Pouze na kole (34 km) mu patři-
la čtvrtá příčka se ztrátou 34 sekund na nejlepší čas. Cílovou metu proťal nikým 
neohrožován v čase (1:26:08). O minutu a 22 sekund doběhl na druhém místě Ja-
kub Merle z Kraslic a třetí byl první z veteránů nad 40 let Norbert Szabó z Plzně 
(1:29:36). 

První místo v kategorii žen obhájila loňská vítězka Barbora Hovorková z Chebu 
(1:39:20), dvacátá druhá v absolutním pořadí. Juniorskou kategorii vyhrál Filip Po-
lák z Karlových Varů (1:36:14).                                                            (Josef Milota)

Golf pomáhá i nemocným 
a sociálně potřebným

V sobotu 4. srpna konal se 2. ročník golfového turnaje Memory MS 
Cup 2018, kterého se letos zúčastnilo 152 hráčů. Memory MS Cup 
pořádá Maruška Štangl jako vzpomínku na zesnulého manžela Petra 
Štangla. Byl to výborný golfista, kamarád a všeobecně oblíbený člověk. 

V rámci turnaje probíhala akce na pomoc malé Anežce P., která jako dvoumě-
síční miminko prodělala transplantaci jater. Anežka přijela navštívit svoji patronku 
Marušku Štangl a pozdravit účastníky turnaje. Během večera probíhala také soutěž 
v trouble shotu (hra míčkem golfovou holí nejblíže k cíli) jako pomoc Ladislavu J. 
mladšímu na speciální úpravu jeho invalidního vozíku. Láďa má bohužel od naroze-
ní svalovou muskulární atrofii. Nejen rodiče, ale hlavně Ládík s ní statečně bojuje. 
,,Jsem rád, že nejsme na tu potvoru sami!! Je až dojemné, jak vřele mě golfisté 
přijali a kolik z nich mně pomohlo. Moc všem děkuji,“ řekl hrdina večera Láďa J. 
do mikrofonu moderátorovi Mikovi Hrubému.

Turnaj byl rozdělen do tří kategorií, kde se v první kategorii Netto 0 - 16,4 na 
prvním místě umístila Jana Veselá, druhou kategroii Netto 16,5 - 26,4 vyhrála Iva 
Solarová a ve třetí Netto kategorii 26,5 - 54 si odnesl vítězství pan Jiří Vopálenský. 
Absolutním vítězem v Brutto kategorii se na prvním místě usadil Antonín Kunšta, 
který uhrál hřiště se 75 ranami. 

Hlavními partnery akce byly továrna na čalouněný nábytek Nová Karna a Royal 
Golf Club Mariánské Lázně. Jménem Royal Golf Clubu Mariánské Lázně děkujeme 
Marušce Štangl za uspořádání turnaje, kde se nehraje jenom golf. Akce se stává 
významnou společenskou událostí, která dává naději také těm, co pomoc potřebují. 
Díky rovněž všem zúčastněným hostům, hráčům a organizátorům, kteří se zdrželi do 
pozdních nočních hodin. K tanci a poslechu hrála celý večer skvělá cimbálka Pavla 
Múčky ze Strážnice. Ti všichni dohromady vytvořili nezapomenutelnou atmosféru!   

(Tereza Klečková, Jan Budka)
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n  SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT,  
 19:30 Mariánské Lázně Společenský dům  
 Casino, 59. ročník Chopinova festivalu 
 17. – 25. srpna

n  KLAVÍRNÍ MATINÉ, 10:30 Mariánské Lázně  
 Dům Chopin - Hudební síň, Marie Šumníková  
 (ČR) - klavír
n  KOMORNÍ KONCERT, 20:00 Mariánské  
 Lázně Evangelický kostel Corporis Christi,  
 Claudio Piastra (Itálie) – kytara, Giuseppe  
 Nova (Itálie) - flétna

n  „NEZÁVISLÉ ŽENY POLSKA“, 16:00 
 Městské divadlo Mariánské Lázně - Divadelní  
 galerie, vernisáž výstavy
n  KLAVÍRNÍ RECITÁL, 20:00 Městské divadlo  
 Mariánské Lázně, Aljoša Jurinič (Chorvatsko)  
 - klavír
n  FARMÁŘSKÉ TRHY, 9:00 - 15:00 
 Mariánské Lázně Park Střed u objektu CUP  
 Vital, farmářské trhy

n  LENOŠKA IVA ŠMOLDASE, 15:00 Městské  
 divadlo Mariánské Lázně, Veřejné natáčení  
 rozhlasového pořadu ČESKÉHO ROZHLASU 2
n  KLAVÍRNÍ RECITÁL, 20:00 Městské divadlo  
 Mariánské Lázně, Ivan Varbanov
 (Velká Británie)- klavír
n  TEMNÉ SÍLY, 17:00 Mariánské Lázně Kino  
 Slavia 3D, Sci-Fi / Thriller USA, 2018, 104 min
n  BLACKKKLANSMAN, 19:30 Mariánské  
 Lázně Kino Slavia 3D, Drama / Krimi / 
 Komedie / Životopisný USA, 2018, 134 min

n  „F. CHOPIN A PAŘÍŽ…“, 15:00 Mariánské  
 Lázně Malá scéna Dům Chopin, Přednáška  
 doc. MUDr. Richarda Urbánka
n  Mobilní filmový klub: „ROCK’N ROLL“,  
 22:00 Mariánské Lázně areál Arnika 
 u Kolonády, Letní kino na Arnice promítá 
 francouzskou hudební komedii
n  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ SRPEN 1968, 
 18:00 - 19:30 Městské muzeum Mariánské  
 Lázně - Galerie Goethe, Vzpomínkový večer
n  MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, 17:00  
 Mariánské Lázně Kino Slavia 3D, Muzikál /  
 Romantický / Komedie USA, 2018, 114 min

n  ORCHESTRÁLNÍ KONCERT, 20:00 
 Mariánské Lázně Společenský dům Casino,  
 59. ročník Chopinova festivalu 
 17. – 25. srpna
n  VLASY, 17:00 Mariánské Lázně Kino 
 Slavia 3D, Muzikál / Komedie / Drama USA /  
 Západní Německo, 1979, 121 min

n  KLAVÍRNÍ RECITÁL, 20:00 Městské divadlo  
 Mariánské Lázně, Sergio Marchegiani (Itálie)  
 - klavír

n  KOŠÍKOVÁNÍ V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, 
 18:00 - 22:00 Mariánské Lázně Rybí 
 restaurace U Pidly, vstup volný

n  SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT,  
 19:30 Mariánské Lázně Společenský dům  
 Casino (M.Lázně), 59. ročník Chopinova  
 festivalu 17. – 25. srpna
n  KOMORNÍ MATINÉ, 10:30 Mariánské Lázně  
 Evangelický kostel Corporis Christi, Kateřina  
 Englichová (ČR) – harfa, Vilém Veverka (ČR)  
 – hoboj
n  ÚŽASŇÁKOVI 2 3D, 14:30 Mariánské Lázně 
 Kino Slavia 3D, Animovaný / Akční / 
 Dobrodružný USA, 2018, 118 min

n  FARMÁŘSKÉ TRHY, 9:00 - 15:00 
 Mariánské Lázně Park Střed u objektu  
 CUP Vital 

n  DIVADELNÍ TANČÍRNA, 19:30 Městské  
 divadlo Mariánské Lázně - Divadelní galerie,  
 příjemné posezení v divadelní galerii 
 s hudbou a tancem

n  ZSO: LETNÍ GALAKONCERT NA   
 KOLONÁDĚ, 19:00 Kolonáda Mariánské  
 Lázně, koncert věnovaný 100. výročí 
 založení Československé republiky
n  MOULIN ROUGE, 19:30 Mariánské Lázně  
 Kino Slavia 3D, Velká Británie

n  JAN PALACH, 19:30 Mariánské Lázně Kino  
 Slavia 3D, Drama Česko, 2018, 124 min

n  DÉMANTY NOCI, 19:30 Mariánské Lázně  
 Kino Slavia 3D, Drama / Psychologický /  
 Válečný / Podobenství Československo,  
 1964, 64 min, digitálně restaurované

PÁTEK  17.8. 

SOBOTA  18.8. 

NEDĚLE  19.8. 

PONDĚLÍ  20.8. 

ÚTERÝ  21.8. 

STŘEDA 22.8. 

ČTVRTEK 23.8. 

PÁTEK 24.8. 

SOBOTA 25.8. 

NEDĚLE 26.8. 

ÚTERÝ 28.8. 

STŘEDA 29.8. 

ČTVRTEK 30.8. 

PÁTEK 31.8. 

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

Část výstavy s autorem Josefem Jáchymem. Foto Jana Drahokoupilová

Kino nabízí výstavu 
rozhlasových přijímačů
Milovníci retro techniky najdou v 1. poschodí kina Slávie pravý ráj. 

Desítky přijímačů od krystalky z počátku 20. století přes tranzistorová rádia, kul-
tovní řady T60, T61 a další až po gramorádia. Téměř všechny přístroje jsou funkční. 
Výstava je koncipována k 100. výročí republiky, protože takřka stejně staré je roz-
hlasové vysílání v naší zemi a stejně početná jsou i vystavovaná rádia. Máte-li zá-
jem výstavu navštívit, domluvte se na tel. 602 449 788 s Josefem Jáchymem, auto-
rem výstavy, na termínu. Podá vám i zasvěcený výklad.         (Jana Drahokoupilová)
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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). 

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 kata-
strální 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.
• Prodám stav. pozemek 1432 m2 v 
Krásném, 6km od M.L. Tel.:721636804.
• Prodám stav. pozemek se studnou, 
1432 m2, v Krásném, 6km od M.L. Sítě 
na hranici pozemku. Tel.:728832313.
• Prodám byt 1 + 1 v přízemí cihlového 
domu, 37m2, částečně vybavený. Info: 
lllucie@centrum.cz.

PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2 + 1 nebo 
3+1v Mariánských Lázních. Tel.: 
723885034.
• Hledám k pronájmu garáž v Beze-
jmenné ulici a okolí. Tel. 739469994 
PRONÁJEM – NABÍDKA ••••••••••••
• Pronajmu nový nebytový prostor o 
výměře 40 m2 (prodejna, malý skladový 
prostor a WC). Velká výkladní skříň, 
možnost neonu, parkování před objek-
tem. Prostor se nachází v přízemí do-
mu“Rezidence Dvořákova“,Dvořákova 
622,M.L., topeni - elektricky přimotop,-
voda měst. vod. Cena pronájmu 10 000 
Kč/měsíc. Kontakt  602 707 801.

• Pronajmu jednomu či dvěma studen-
tům nebo studentkám zařízenou garson-
ku v Úšovicích. Cena dohodou. Tel.: 
606665161.

• Pronajmu garáž u Dopravního pod-
niku. Cena 1 100/měs. Tel.:603795140.
• K pronájmu nebytový prostor 31m2, 
Goethovo nám 14. Cena dohodou. 
Tel.:724109062

VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním garáž u nádraží za garáž v 
okolí Chebské. Tel.: 608060230.
• Vyměním slunný byt 2 + 1 na Třeš-
ňovce v osobním vlastnictví za vět-
ší. Krásný výhled, bezbariérový pří-
stup, plastová okna, zasklený balkon. 
Tel.:720981277.

NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••

• Domov pro osoby se zdravotním po-
stižením „PRAMEN“ v Mnichově, hle-
dá pracovníka v sociálních službách. 
Nástup možný ihned. Informace : Ing. 
M. Šumová 602 476 759. • Cestovní 
agentura hledá řidiče sk. B a D – na bri-
gádu. Tel. 724109062.
• Stavební společnost Luxury Home 
s.r.o., se sídlem v Mariánských Lázních 
hledá do pracovního poměru hlavní 
účetní, min. 3 – letá praxe v účetnictví, 
nástup dle dohody, kontakt: info@vdo-
group.cz

KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Koupím menší kuchyňský stůl za 
200,-Kč i s dovozem a hezkou válendu 
s úložným prostorem také za 200,-Kč s 
dovozem. Děkuji. Tel.:722696222.
• Koupím staré pohledy a fotografie 
starých nádraží na trati Karlovy Vary – 
Mariánské Lázně. Tel.: 724516145
• Koupím staré pohledy Mariánských 
Lázní, na kterých je zachycena tramvaj. 
Tel.: 724516145.
PRODEJ… 
• Prodám barevnou tiskárnu, novou, 
nepoužitou HP Jet 2130, cena 1 900,-Kč 
tel.:775172616

• Nabízím domácí bio vejce. Info: 
606814907.
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Mariánskolázeňský pěvecký sbor 
Cantilo hledá zpěváky a zpěvačky (i 
začínající), kteří by si s námi chtěli za-
zpívat. Tel.:732448400. 
• 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
• Muž 43 let by rád našel milenku pro 
sex od 20 do 45 let. Možný společný ži-
vot. Zájemkyně se můžou ozvat na tel.: 
731321535.

NEMOVITOSTI

ZAMĚSTNÁNÍ

OSTATNÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Pronajmu kompletně zařízený byt 
80m2 – 2 + 1. Cena dohodou. Tel.: 
775541545.

• Pronajmu byt 150 m2 po rekon-
strukci, bez zařízení. Lze rozdělit na 
2 b. jednotky. Tel.: 775541545.

• Prodám rodinný dům v Teplé ne-
daleko M.L.. Cena 890 tis. Kč, tel.: 
602847706. •  Kavárna Dominik Hlavní 51, 

Pasáž Omega přijme brigádnici 
pro přípravu a výdej kávy, nápo-
jů, palačinek, pohárů a toustů . 
Tel.:603811747.

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

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)

Rubrika: r koupě r prodej r poptávka r nabídka r výměna r ostatní !

Text inzerátu:
HUSOVA 439, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 
tel. 605 288 641

Konec srpna a začátek nového školního 
roku v městské knihovně

Vážení a milí čtenáři Mariánskolázeňských novin,
poslední srpnový den je označen jako „Den nepřečtených 
knih“, takže pokud vám už nějaká kniha delší dobu leží na 
nočním stolku, dejte ji pro tento den šanci. Nebo přijďte do 
knihovny a konečně si půjčte knihu, na kterou se už nějaký čas 
chystáte a stále ji odsouváte na později. Můžete si pár kapitol 
vychutnat na naší letní terásce, která je pro vás otevřená každý 
všední den, když počasí přeje. Najdete ji v suterénu budovy u studovny.
ZÁŘÍ V KNIHOVNĚ:
• 2. promítání v knihovně, 17. září od 18:00 ve studovně, vstupné ZDARMA. 
Za hranicemi možností - „Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Taková slova slyší 
gymnastka Rita Mamun od své nemilosrdné vrchní trenérky. Intimní portrét 
odvrácených stránek sportu odhaluje ruský tréninkový systém, který v honbě za 
dokonalostí překračuje všechny meze. Dvacetiletá moderní gymnastka Rita se 
připravuje na olympiádu v Riu, která by měla být vyvrcholením celé její kariéry. 
Nekončící fyzické úsilí je vyčerpávající, ale mnohem náročnější je psychický 
nátlak, kterému je vystavena ze strany svých trenérek. Ať se snaží sebevíc, ni-
kdy to nestačí. Neustále musí splňovat jen ta nejvyšší očekávání. 
• Individuální PC kurzy, kdykoliv, dle vašich potřeb a možností. Cena 100Kč / 
1 hod. Začali jsme již 2. července a budeme pokračovat i v září, stačí si domluvit 
konkrétní datum a čas dle vaší potřeby ve studovně u knihovnic. Lektorkou je 
Klára Jakubková, která vám připraví učební látku na míru dle vašich požadavků 
v rámci našich možností. Cena 1 h/100 Kč. Společně se můžete zlepšit nejen v 
práci na PC, ale také např. s mobilním telefonem či tabletem.
• Doučování matematiky dětí základních škol, Cena 70 Kč/45 min. Více na 
knihovna@knihovnaml.cz nebo na tel.: 354 627 122.
• Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří využívají náš koutek s volně 
dostupnými časopisy, který je k dispozici v přízemí budovy. Jsme tady pro vás! 

(MKML)

DLOUHODOBÁ BRIGÁDA
Obsluha v lázeňském 

provozu, vhodné 
i pro uchazeče 

v důchodovém nebo 
předdůchodovém věku

130 Kč / hod.
Tel: 606 539 182
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KŘÍŽOVKA O 100 KORUN 
Převozník Charón (dokončení). Charón byl zobrazován  jako starý hubený od-
pudivý člověk s bílým, rozcuchaným vousem. Stál vzpřímeně na svém člunu, ob-
lečený do špinavého pláště a oběma rukama držel veslo. Veslem stíny zemřelých 
buď odháněl nebo usměrňoval na  svou loďku poté, co je zasypal těmi nejhoršími 
urážkami. Tento stařec ...  (viz 1. tajenka), na svou bárku nevzal ty zemřelé, kteří mu 
nezaplatili. Proto měly … (viz 2. tajenka) v Řecku veliký význam. Příbuzní pečlivě 
vkládali mrtvým do úst jeden až tři oboly, což byla cena za převoz.

VODOROVNĚ: A. Mozol; tkanina k ochraně poraněné části těla; téměř. - B. 1. 
tajenka. - C. Značka hliníku; roční období; esšálek; německy „salám“. - D. Cenný 
papír; náš bývalý běžec na lyžích; zmatek; tito. - E. Cyklohexanon; značka ko-
žešin; část jícnu ptáků na zadržení potravy; sonda. - F. Herec; jméno spisovatele 
Maye; český hrad; cizopasný hlíst. - G. Jestliže; pádová otázka; francouzské sídlo; 
promenáda. -  H. Lachtan; vhodný k orbě (zastarale); pole u lesa; zkratka tělesné 
výchovy. -  I. 2. tajenka. - J.  Zakladatel individuální psychologie; truhla; omráčení 
(zastarale).
SVISLE: 1. Strach; druh opice. - 2. Autor Strakonického dudáka; ani ne; vedení 
západky nebo střelky uvnitř zámku (technicky). - 3. Iniciály herce Lipského; trh-
lina vzniklá zlomením; německý politik (Helmut, nar. 1930). - 4. Letadlo; dýmy. 
- 5. Český herec; francouzský spisovatel; název značky poloměru. - 6. Olina; roční 
období; velikán. - 7. SPZ okresu Blansko; anglický šlechtický titul; lesní zvíře. - 
8. Vzdálenost vrcholu od základny; kobylka. - 9. Domácky Alena; patřící vosám; 
karetní výraz. - 10. Opět; přechod přes řeku; 54 římskými číslicemi. - 11. Sportovní 
klub (zkratka); německy „svět“; přísný mravokárce. - 12. Těleso; intelekt. - 13. 
Pouť do Mekky; pltě; slovenská polní míra. - 14. Reziduum (značka); výkaly; pr-
kenné stropy. - 15. Kyselit octem; rozruch.
Nápověda: Adler, Kahn, Sost, vod
Řešení křížovky posílejte do 5. září 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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POHŘEBNÍ SLUŽBY
Marian Valko

Nabízíme kompletní pohřební služby 
a odborné kamenické práce

Pohřební služby 775 57 73 73 info@pohrbyvalko.cz
Kamenictví 775 63 04 50

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)

info@vasekamenictvi.cz

Zámořský parník „Mariánské 
Lázně“ brázdil oceány

Upadlo v zapomnění, že před 1. světovou válkou brázdil ve službách 
Lloyd-společnosti vlny oceánů parník, který nesl jméno „Mariánské 
Lázně“ (Marienbad). Podle zprávy Mariánskolázeňského deníku (Ma-
rienbader Tagblatt) z 1. srpna 1913 vyplývá, že tento parník vyplul  
2. srpna 1913 na svou první plavbu z Terstu až do Indie.

Interiéry parníku byly vyzdobeny výjevy z Mariánských Lázní a jeho hedvábná 
vlajka nesla vyšitý znak města Mariánských Lázní. Vedení lázní poslalo kapitánovi 
zaoceánského parníku Bednářovi do Terstu při této příležitosti blahopřejný tele-
gram s přáním mnoho zdaru k první plavbě.

Loď Marienbad byla 137,9 m dlouhá, 17,1 m široká a výtlak měla 8448 BRT. 
Provozovala ji společnost Lloyd Austriaco (uváděno též jako Österreichische Lloyd 
či Lloyd Park). 

Spuštěna na vodu byla v lednu 1913 v Terstu. Na svou první plavbu vyplula  
2. srpna 1913 z Terstu a mířila do Indie. V roce 1916 zajali loď v řeckém Patrasu 
Britové, předali ji Francouzům a ti ji přejmenovali na General Gallieni podle své-
ho divizního generála Josepha Gallieniho, který ve stejném roce zemřel. V roce 
1923 ale loď obdržela nové jméno Pellerin de Latouche. Začala ji provozovat 
společnost Compagnie Générale Transatlantique (French Line), která ji obdržela 
od francouzské vlády. Loď se plavila především po Atlantiku. V roce 1937 byla 
sešrotována. 

 Doc. Dr. Josef Sajner, Csc. – r.1979 
Richard Švandrlík – Zdeněk Buchtele, 2012, Objevy a zajímavosti 

v okolí Mariánských Lázní, část IV. S.31 • cs.wikipedia

Hleďsebané přišli vzdát 
hold padlým 

Letošní osmičkový rok je naplněn výročími významných okamžiků 
československé a české historie. Jedna z oslav české státnosti pro-
běhla 28. července ve Velké Hleďsebi. U příležitosti stého jubilea 
vzniku Československa zde slavnostně odhalili památník 105 pad-
lých občanů, kteří v první světové válce bojovali za lepší život.

Do podoby nově odhaleného pomníku, který je umístěn v parku před kostelem 
svaté Anny, vtělili i určitou symboliku. „Nahoře je znak kříže a na něm vojenská 
přilba. Pravá strana tohoto obrazce není dodělaná a to by mělo symbolizovat nedokon-
čený život těch mladých kluků, kteří za války padli,“ vysvětlil autor pomníku Zdeněk 
Buchtele. Zhruba do padesátých let stál nedaleko původní pomník jehlanového tvaru, 
na kterém byla nadepsána jména osmapadesáti hleďsebských obětí války.

 „Na tomto jich bude 105, protože kromě Velké Hleďsebe jsme soustředili i padlé  
z Malé Hleďsebe, kde jich bylo devět a z Klimentova, tam jich bylo 38,“ dodal 
Buchtele. Samotnému odhalení předcházelo přečtení všech sto pěti jmen zahynulých 
a jejich památce byla poté věnována minuta ticha. Slavnostní akt proběhl se všemi 
poctami, s vlajkami, prapory a včetně slavnostní salvy stříbrských ostrostřelců. Hleď-
sebskému památníku padlých v první světové válce požehnal kněz pravoslavné církve 
Josef Hauzar. „Je to symbolický hrob chlapců - mužů, kteří odešli od svých rodin, 
aby položili svůj život za svou vlast,“ pronesl církevní hodnostář. Pomník slavnost-
ně odhalila starostka Velké Hleďsebe Jaroslava Brožová Lampertová společně s ná-
městkem hejtmanky Karlovarského kraje Petrem Kubisem. Slavnosti se účastnili také 
zástupci armády České republiky, skauti a především desítky návštěvníků. Odhalení 
a pietní akt ukončilo kladení věnců a hymna České republiky. Čest jejich památce!                   

(Jiří Škroch)


