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NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK pro Mariánské Lázně a okolí

Nákupem modelu v miniaturparku
nejspíš přišla pokladna o 35 tisíc

Zatímco pro hosta znamená jeho návštěva úžas, pro mariánskolázeňské zastupitele spíše vrásky. Řeč je
o parku Boheminium. Na jedinečnou turistickou atrakci však stále vrhá stín nejasností nepřehledný nákup
modelů z roku 2016. Městskou pokladnu pravděpodobně nákup jedné z maket připravil o 35.395 korun.

Prodejní místa
ML novin

Trafika v úšovické poliklinice • Trafika v Husově ulici • Trafika na Chebské vedle tržnice
• Trafika na Chebské vedle Kebabu • Trafika
v Kauflandu • Trafika vedle Zlaté Koule • Trafika vedle optiky na Hlavní ul. • Texaco - čerpací
stanice • OMV - čerpací stanice • Zdravotnické
potřeby v Kamenném dvoře • Večerka u zastávky Luna v Úšovicích • Potraviny ve Skalníkově ul. (bývalý Neckermann) • Květinářství
vedle Penny Marketu • Domov pro seniory
v Úšovicích • Infocentrum - KIS • Nápoje Svoboda Velká Hleďsebe • Prior Velká Hleďsebe.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018:
Kandidovat bude 10 stran

V říjnu budou mariánskolázeňští
občané volit nové zastupitele.

V Mariánských Lázních se o přízeň
voličů bude ucházet celkem 10 politických stran a sdružení. Lídry jednotlivých kandidujících uskupení představíme čtenářům v tomto a následujících
dvou číslech novin. V rámci těchto
vydání každý z kandidátů na prvním
místě kandidátní listiny zodpoví vždy
3 otázky redakce. Hlasovací lístek budou
moci občané pak odevzdat ve volebních
(Redakce)
místnostech 5. a 6. října.

Model železnorudského kostela Panny Marie Pomocné. Foto David Kurc

Jedná se o částku, kterou před dvěma lety zaplatilo město za
nákup modelu železnorudského kostela Panny Marie Pomocné společnosti Finpor, nyní v likvidaci. Ta totiž podle podkladů, které má k dispozici i mariánskolázeňská radnice, nebyla
v majetku prodávající strany. Jednáním o možnosti odkupu
modelů pověřila tehdy městská rada někdejšího místostarostu
a nyní náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Martina Hurajčíka (ANO). Jeho vyjádření se ale do uzávěrky získat nepodařilo. Jestli nemohla být Mariánským Lázním tímto způsobena škoda, jasně neodpověděl ani stávající místostarosta
Luděk Nosek (Volby 94), který obdržel stejnou otázku jako
Martin Hurajčík a ostatní radní. „Odpovědi neznám, osobně
jsem se v této záležitosti vůbec neangažoval, a to, že jsem
převzal část agendy za pana Hurajčíka, neznamená, že jsem
automaticky sdílel všechny poznatky z předchozích jednání,“
uvedl místostarosta. Konkrétnější nebyl ani tehdejší starosta:
„Neumím v tuto chvíli posoudit,“ uvedl Petr Třešňák (Piráti)
a pouze dodal, že věc tehdy řešil místostarosta Hurajčík.

Lázeňská radnice vlastníka miniatury znala

Kupní smlouva mezi akciovou společností Finpor a Mariánskými Lázněmi se podepsala 20. dubna 2016. Jaký dokument prokazoval vlastnictví 37 kupovaných modelů, od-
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Ve městě
chybí lavičky

mítla radnice poskytnout. Naopak má redakce k dispozici
prohlášení, ve kterém se Železná Ruda přihlásila k vlastnictví modelu kostela. „Město Železná Ruda se svým dopisem
z 19. dubna 2016 přihlásilo k vlastnictví tohoto modelu, které doložilo kupní smlouvou, kopií předávacího protokolu
a žádostí o vydání makety v souvislosti se soudními spory
v roce 2001,“ potvrdil železnorudský místostarosta Milan
Kříž. Přesto Mariánské Lázně v rámci celého balíku miniatur
za tento model zaplatilo 35.395 korun prodávající společnosti
Finpor a v květnu téhož roku nakoupené miniatury převedlo
do majetku Správy městských sportovišť. Pak ale není jasné,
proč poté 10. června 2016 vedení města požádalo Železnou
Rudu o výpůjčku modelu kostela, když za něj o dva měsíce
dříve zaplatilo jiné společnosti za jeho odkup a vlastnictví Železné Rudy zpochybňovalo. V dokumentu, který má redakce
k dispozici, je jako půjčitel (vlastník) uvedeno město Železná
Ruda. „Chápu vaše investigativní snahy před komunálními
volbami, ale nedomnívám se, že téma jednoho modelu v miniaturparku zaslouží takovou pozornost,“ uvedl místostarosta Nosek, kterému přísluší dohled nad městským majetkem.
Kdo ví, možná si pak v podzimních volbách někteří politici
nezaslouží takovou pozornosti voličů.
(Jiří Škroch)
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číslo

KANDIDUJÍCÍ STRANA

1

PIRÁTI

2

KSČM

3

ODS

4

MĚSTO LIDEM

5

VOLBA PRO LIDI

6

MĚSTO SOBĚ

7

ANO 2011

8

KDU-ČSL

9

ZMĚNA PRO ML

10

KOALICE VOK + STAN

VYCHÁZÍME KAŽDÝCH 14 DNÍ
Příští číslo Mariánskolázeňských novin
vyjde 14. září 2018

Příspěvky zasílejte v maximální
délce 1600 znaků.

Delší texty budou automaticky kráceny redakcí.
Děkujeme za pochopení.
Příspěvky posílejte do čtvrtka 6. 9. do 12.00 hodin.
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ZPRÁVY Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Vzpomínalo se
na srpen 1968

Přestože pamětníků významných historických milníků stále ubývá, vzpomínky by se měly uchovat pro mladší
generace. I proto mariánskolázeňské
muzeum připravilo k padesátému
výročí sovětské okupace tematickou
výstavu, na které představilo také novou publikaci, zachycující vzpomínky
mariánskolázeňských občanů na srpnové události roku 1968.
„V archivu muzea je soubor fotografií z 21. srpna 1968, tak jsme si řekli,
že by se určitě měly zveřejnit a bylo by
dobré je doplnit právě vzpomínkami
místních pamětníků,“ přiblížila autorka
textů Marie Plešáková, jaký byl impuls
pro vznik publikace. Sbírka vznikala
zhruba rok. Velkou část zabralo především oslovení a získání výpovědí
svědků srpnových událostí. „Často se
stalo, že někteří z oslovených nechtěli
na tento den vzpomínat. Jiní, a těch byla
také velká skupina, byli v době okupace
v srpnu 1968 zrovna na dovolené mimo
Mariánské Lázně,“ říká Plešáková.
Spolupráci s občany, kteří s uveřejněním svého příběhu v knize souhlasili,
si pracovnice městského muzea ale pochvalovala. „Spolupráce to byla úžasná
a nezapomenutelná. Někteří pamatují
ještě druhou světovou válku. Všem
pamětníkům bych chtěla tímto veřejně
ještě jednou poděkovat,“ uvedla spoluautorka publikace. Za účasti několika
desítek návštěvníků proběhl v Galerii
Goethe v podvečer 21. srpna vzpomínkový večer, kde si hosté mohli poslechnout i autentický rozhlasový záznam
prohlášení tehdejšího předsednictva ÚV
KSČ a především prohlédnout vystavené fotografie. Publikaci Mariánské Lázně - Vzpomínky na 21. srpen 1968 vydalo městské muzeum za podpory města
a Karlovarského kraje.
(Jiří Škroch)

Den s velkým „D“

Pro prvňáčky je první školní den určitě důležitým mezníkem v jejich životě.
Každý má své představy a svá očekávání. Jiné mají děti, jiné jejich rodiče.
Na nás učitelích je, abychom se pokusili splnit přání obou stran. Domnívám
se, že nejdůležitější je posílit dětské
sebevědomí, být dítěti na blízku, když
má radost, když má starost nebo nějaký
problém, když nám chce něco sdělit.
Dejte jim najevo, že vás jejich problémy zajímají a podporujte je. Chvalte
je, sdílejte s nimi zážitky, naslouchejte jim. Věřte, že se vám to v budoucnu vrátí. Děti se chtějí o své zážitky
a dojmy podělit, udělejte si na ně čas.
Každý vztah je budován na vzájemné
důvěře. Mluvte spolu. Číst, psát a počítat je naučí paní učitelky. Přeji všem,
aby začátek školního roku i dny další
naplnily vaše očekávání.
(Alena Hálová ředitelka ZŠ Úšovice)

Ve městě chybí lavičky. Mohou za to
vandalové i nedostatečné množství

Krásné a rozlehlé parky, vkusná úprava, to jsou Mariánské Lázně. Jenže v tom parku si občas není kde sednout a kochat se příjemným okolím. Oslovili jsme proto správce parkového mobiliáře Technický a dopravní
servis, konkrétně jednatele Daniela Javůrka.

Park u nemocnice. Foto David Kurc

Ukázka umění mariánskolázeňských spoluobčanů. Foto TDS

Stále jsou lavičky ničeny vandaly nebo odcizovány?
V jakém množství? Každý týden, převážně v dnech po víkendu se zaměstnanci TDS setkávají s několika poničenými
či přemístěnými lavičkami. Ještě ve větším množství jsou
vandaly ničeny odpadkové koše, které vedoucí svozu nachází
v potoce, na kolejišti, v křoví, nebo ukopnuté ze stojanu. Dále
rozkopané kryty na sloupech veřejného osvětlení apod. - Myslím, že lavičky nejen kupujete, ale i opravujete? - Každý
rok se lavičky opravdu dokupují i opravují. Před jejich rozvozem do města, zpravidla na jaře, je pracovníci kontrolují,
upevňují, dle potřeby natírají a umývají, což se v průběhu
sezóny díky činnostem vandalů opakuje. V roce 2016 TDS
ve spolupráci s městem realizoval nový vzhled lázeňských
laviček. Konkrétně byly doplněny o vyrytý název „Mariánské Lázně“ a opatřeny kovovým štítkem na stojnách, aby se
zamezilo jejich odcizováním. V rozpočtu města jsou za tímto

účelem vymezeny samostatné položky. - V jakém množství
je doplňujete? - Pouze na nákup laviček bylo na rok 2018
v rozpočtu města 80 000 Kč, za což TDS pořídil 10 kusů
kompletních lázeňských laviček pro doplnění na tuto sezónu.
- Kolik stojí ročně jejich údržba? - Každý rok je to odlišné,
například v minulém roce zaměstnanci TDS opravili lavičky
za 58 807 Kč. - Znáte přibližně číslo rozmístěných laviček? - V centru města a v parcích je přibližně rozmístěno
225 lázeňských laviček. Ostatní jsou na sídlištích a v přilehlých částech města, cca 210 ks. - Kolik by jich muselo být,
aby uspokojily hosty? - Ideální navýšení by bylo na celkem
500 ks laviček, to znamená dalších 40 ks lázeňských laviček
a 30 ks ostatních. Jsou místa, kde by mohlo být více laviček,
např. u Hotelové školy. Z tohoto parku jich však bylo několik
odvezeno právě z důvodu opakovaného ničení.
(Jana Drahokoupilová)

Návrat do škol: policisté nabádají k opatrnosti
Prázdninové radovánky se chýlí ke konci. Od 3. září se opět otevřou dveře škol a děti usednou po dvou měsících do školních lavic. Se začátkem školního roku a přechodem z volnějšího prázdninového režimu policie
apeluje na zvýšenou ostražitost a bezpečnost.

Určité nebezpečí se může ukrývat kdekoliv a po celý den. Některé situace však
automaticky představují míru rizika vyšší. „Rodiče by měli své děti naučit řešit
i nebezpečné situace, byť se do nich jejich
ratolesti nemusí ani dostat,“ říká policejní
mluvčí Soňa Hergezelová. Během cesty
do školy si zaslouží zvýšenou pozornost
školáka přecházení přes přechod. „Někteří
řidiči nejsou ohleduplní a nerespektují toto
značení na silnici. Proto je potřeba, aby děti
nikdy nepočítaly s tím, že řidič vždy zastaví,“ upozorňuje policejní mluvčí. Proto by
se dítě mělo před vstupem do silnice vždy
dostatečně rozhlédnout na pravou i levou
stranu.
Během cesty do školy mohou nastat
i další nebezpečné situace. „Děti se mohou setkat s cizí osobou. Měly by vědět, že
Ilustrační foto. Foto David Kurc
s žádnou takovou osobou se nesmí bavit
a ani s ní nikam odcházet,“ říká Hergezelová. Podle policejní mluvčí by měli rodiče své ratolesti naučit chodit do školy co nejbezpečnější cestou. Je logické, že školáci
jsou po prázdninách rozjívení a několik dní bude trvat, než se naladí opět na školní rytmus. „Děti jsou po prázdninách rozdováděné, je tedy potřeba, aby věděly, že cesta do školy a násle né čekání u školy není hra,“ uzavřela Hergezelová. O to pozornější
by měli být rodiče a ohleduplnější řidiči.
(Jiří Škroch)
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NÁZORY
Ztráty města jdou měsíčně do desetitisíců
Vlastnictví parkovacího domu a ploch určených k parkování je dobrým zdrojem financí a přáním každého
subjektu podnikajícího v oblasti parkování. Pokud je vlastníkem parkovacího domu město, dá se předpokládat, že vedle finančního prospěchu drží v rukou prostředek umožňující regulaci parkování.

Pro naplnění uvedených atributů naše město
před několika lety koupilo za necelých 40 milionů
korun parkovací dům s kapacitou 360 míst osobních vozidel. Parkovací dům postavený na okraji
lázeňského území, v Pramenské ulici, byl až do
letošního roku využíván převážně lázeňskými
pacienty, hotelovými hosty a návštěvníky města.
Část kapacity využívá dosud několik místních firem k parkování firemních vozidel nebo vozidel
svých zaměstnanců. Před zahájením letošní lázeňské sezóny však vedení města nekompetentně,
bez ohledu na vlastnictví parkovacího domu, jeho
umístění, výhody pramenící z vlastnictví parkovacích míst a finančního výnosu z nich, rozhodlo
o uvolnění části Třebízského a Pramenské ulice (po obou stranách) k bezplatnému parkování.
Využívání parkovacího domu hosty Mariánských
Ruská ulice směrem k hřbitovu. Foto Jiří Škroch
Lázní se okamžitě snížilo a místa v něm jsou využívána z jedné čtvrtiny. Zbytek je prázdný, nevyužívaný. Zato ulice Třebízského je bez poplatku parkujícími zaplněna na
100% (10 až 15 vozidel) a v ulici Pramenská parkuje denně v průměru 30 až 50 osobních vozidel. Parkovací dům, jehož
zisk je příjmem města, chybným rozhodnutím přichází každý den přibližně o šest až deset tisíc korun, za měsíc nejméně
o 180 tisíc korun, za rok pak přes dva miliony. Regulační funkce vyplývající z vlastnictví parkovacího domu je potlačena do
pozadí, vlastně nefunguje vůbec. Parkování po obou stranách Pramenské ulice se z pohledu bezpečnosti silničního provozu
jeví jako nebezpečné. Také životní prostředí dostává co proto. Vedení města ponechává škodlivé rozhodnutí v platnosti. Nebere v úvahu mnohá upozornění občanů, provozovatele parkovacího domu ani skutečnost, že svým neodborným rozhodnutím
každý měsíc způsobuje vyšší a vyšší finanční škodu. Uvědomuje si vedení města zákonem danou povinnost využívat majetek města účelně, hospodárně a v souladu s jeho určením? Nebo uvedené pro současné představitele města neplatí a mohou
v rozporu se zákonem jednat obdobně, jako piráti na otevřeném moři?!
(Pavel Miklušák, zastupitel)
KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Sluníčkoví kandidáti a jeden vlastenec

Změna financovaní vysokoškolského studia s regionální věrností, státem regulovaná úhradová vyhláška
zdravotních služeb, zastavení exekutorské činnosti v oblasti finančních služeb. To jsou pouze některé systémové změny, které by chtěl realizovat kandidát na senátora Josef Zickler
Vzhledem k tomu, že při volbě sených odvětví zdravotní péče. Cíl?
nátora je důležité znát jeho politickou
V regionech s chronickým nedostatkem zdravotní péče musí stát reguorientaci, zajímali jsme se za vás. Při
lovat ceny zdravotních úkonů hrapohledu na kandidáty do Senátu PČR
zených lékaři pojišťovnou tak, aby
ve volebním obvodu č.2, kam patří
i Mariánské Lázně, zjistíte zajímavou
tyto regiony byly finančně mnohem
skutečnost. Tou skutečností je, že maatraktivnější pro poskytovatele zdrariánskolázeňský volič má sice výběr
votních služeb než ostatní. Obě dvě
z elitní skupiny politických sluníček,
změny stoprocentně kladně ovlivní
ale pouze jednoho vlasteneckého kanminimálně dostupnost lékařské péče
didáta. Tím je Josef Zickler. Je sám,
v regionu.
tak jedna otázka na něj:
Zastavení exekutorské činnosti
v oblasti finančních služeb - Po„Co chcete změnit v celostátní
kud jakýkoliv subjekt bankovního
politice, aby to mělo kladný dopad
i pro běžného občana z Mariánských
nebo nebankovního sektoru podniká v oblasti obchodu s penězi s cíLázní?“
lem zisku z úrokových sazeb, musí
Dozvěděli jsme se dva příklady:
být standardem, že bude využívat
Změna financovaní vysokoškolského studia a státem regulovaná
pro zajištění svého obchodu pouze
úhradová vyhláška - V našem regionu
své vlastní principy opatření, popřípadě kapitalizované záruky. Pro
chybí 85 procent vysokoškolsky vzděJosef Zickler - kandidát do Senátu ČR.
lané populace. Netýká se to jen lékařů,
obchodníky s penězi tak půjčování
Archiv Josef Zickler
ale i dalších profesí. Pokud se někdo
peněz přestane být pouhým byznysem, ale budou se muset navrátit
rozhodne studovat za peníze daňových
poplatníků, měl by následně odpracovat do něj investované k odpovědné manažerské činnosti. Stejně jako tomu bylo
prostředky formou služby v potřebném regionu na určitý čas. v období, kdy exekuční titul neexistoval. Pro klienta to
„Studoval jsi za daně svého souseda, tak mu to vrať svojí pra- přinese minimálně ochranu před chudobou, způsobenou
cí, pokud se rozhodneš a studium si zaplatíš, tak se Tě pro- minimálně jeho neodpovědností vůči své budoucnosgram regionální věrnost týkat nebude.“
ti. Doprovodným jevem bude odpovědnější přístup obPokud se vrátím k samotnému zdravotnictví, je nutné chodníků s penězi ke své práci a hlavně k výběru klientů
(kandidát na senátora)
zavedení regulace úhradových vyhlášek státem, a to vybra- a automatické omezení reklam.

Naše „průmyslová
zóna“ je lázeňské
centrum města
Nad schválenou částkou na výstavbu

příjezdové komunikace k Elektrometallu ve výši 12 milionů korun zůstává rozum stát. Blekotání zastupitelů
před kamerou, že by pro to vlastně
dnes již nehlasovali a že vlastně ani
nevědí, jak hlasovali, připomíná syndrom kolektivní ztráty paměti.
Jediný, kdo se k tomu postavil čelem, byl starosta Kalina, který obhajoval investici nutností podpořit výstavbu
průmyslové zóny Hamrníky. Proti tomu
argumentuje místostarosta Franta ze
stejné strany, že nový územní plán ani
plán strategický s něčím takovým nepočítá. Chaos, jehož jsme byli svědky
celé uplynulé čtyři roky, tak graduje do
finále komunálních voleb. Couvnout se
prý už nedá, argumentuje místostarosta Nosek, jsou již podepsané smlouvy
s vybraným dodavatelem.
Opravdu potřebujeme stavět v intravilánu města průmyslové zóny pro nadnárodní korporace v době, kdy tyto zvažují redukci zaměstnanců nebo jejich
nahrazení roboty (průmysl 4.0)? Některé korporace již plánují přesun výroby
na východ. Stávající průmyslové zóny
na Nové hospodě a v Chebu již stačily
vyluxovat veškerou dostupnou pracovní
sílu ve městě. Naše hotelová škola vyprodukuje 3 kuchaře za rok. Restaurace
a hotely musí omezovat provoz pro nedostatek pracovníků.
Přitom je jasné, že „průmysl“ Mariánských Lázní, to jest ten, který přežil
do dnešních dní a který má potenciál
přežití, se jmenuje lázeňství a cestovní ruch. Hotely a postele, to jsou naše
,,fabriky.“ Do lázeňské části města je
třeba upnout pozornost. V žalostném
stavu je Ruská ulice, Karlovarská pod
Esplanade, Nehrova, Masarykova, ale
i další ulice i chodníky v obytných a
lázeňských částech města. Udržujme
parky a lázeňskou infrastrukturu. Společenstvím vlastníků domů a ostatním
majitelům nemovitostí, kteří přistoupí k
rekonstrukci svých objektů, pomáhejme
všemožně, třeba i finančně. Opravme
radnici.
Pokud bude po redukci fungovat firma Elektrometall i další rok je možné se
podílet na společné investici, kdy město
vybuduje chodník a veřejné osvětlení.
Teď, domnívám se, je třeba řešit naléhavější věci.
(Zdeněk Král)
Partneři:
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ZPRÁVY Z KULTURY
Chopinův festival potvrdil mezinárodní punc

Oslava vážné hudby a vzpomínka na básníka klavíru. Tak lze vnímat Chopinův festival, který v Mariánských Lázních letos zažil již 59. pokračování.

Italský dirigent Pasquale Veleno. Foto Jiří Pužej

Kulturní život lázeňského
města opět obohatil již zahajovací koncert ve Společenském
domu Casino. V pátek 17. srpna
potvrdila punc mezinárodního
festivalu vystoupení polského klavíristy Piotra Pawlaka
a italského dirigenta Pasquala
Velena. Jedinečnost okamžiku
a vnitřní chvění. I takový pocit mohli zažít přítomní návštěvníci vyprodaného sálu při
úvodní české a polské hymně v
podání Západočeského symfonického orchestru. Třetí srpnoPolský klavírní virtuos Piotr Pawlak. Foto Jiří Pužej
vý týden od 16. do 25. srpna se
na Chopinovu festivalu představila řada vynikajících hudebních interpretů.
(Jiří Škroch)

Doufám, že si festival ponechá vysokou úroveň do dalších desítek let
59. ročník Chopinova festivalu skončil 25. srpna závěrečným koncertem Západočeského symfonického orchestru pod taktovkou polského dirigenta Bartosze Zurakowského. Sólistou byl Francouz Rémi Genieta. Zájem o Chopinovu romantickou hudbu se projevil vyprodanými sály
– Casinem, divadlem i těch mimo město. O profesionální názor jsme požádali prezidenta Chopinovy společnosti Ivana Klánského.
Pane profesore, letošní zahájení Chopinova festivalu bylo poznamenáno nejen Vaší nepřítomností, ale také nepřítomností
prezidenta festivalu Martina Kasíka. – Ano, letos to na vedení
trochu dolehlo, nicméně festival běží i bez nás. Všichni jsme nahraditelní. Záleží na tom, jak je připraven, na týmu, který ho realizuje,
a ten pracuje zcela samostatně, a na tom, aby přijeli správně naladění správní umělci. – Jak se Vám podařilo získat ty správné
umělce? -Většinou to má už nyní na starosti Martin Kasík. Je to
totiž otázka věku. Moji vrstevníci, kolem sedmdesátky a starší, už
dnes nejsou ochotni vždy a za jakýchkoliv podmínek přijet. Musíme
si také říct, že naše honoráře se podstatně liší od těch zahraničních.
Martin je ale o generaci mladší a jeho hudební přátelé jsou ochotni přijet a přistoupit na naše podmínky. On všechny zná, slyšel je
a ty které osloví, jsou zde za hvězdy – A můžete jmenovat některou z hvězd letošního ročníku? – I když jsem zahajovací koncert

CHCEME LEPŠÍ
SOKOLOVSKO.
BEZ VÁS TO
ALE NEDÁME.

Profesor Ivan Klánský.
Foto Jana Drahokoupilová

Andrej
Babiš

neslyšel, mladý Polák Piotr Pawlak se hodně líbil a překvapil,
světová jednička Chorvat Aljoša Jurinič byl vynikající, ale
i menší koncerty, například v podání Marušky Šumníkové a dalších mladých pianistů byly výborné. Snažíme se mladé umělce
podpořit, dávají do hry celou duši, prostě mládí patří k Chopinovi, on sám přece taky nestačil zestárnout, svá nejlepší díla napsal
od 20 do 35 let. Myslím, že dramaturgie je dokonale vyrovnaná,
plná krásných skladeb, jako je například Chopinova výjimečná
skladba pro violoncello a klavír a další. – Příští rok Vás čeká
60. ročník, bude se nějak lišit? – Samozřejmě musí být ještě
krásnější a slavnostnější, pokusíme se sehnat největší hvězdy,
zatím neprozradím jejich jména, ale koncepci už máme a věřím,
že se šedesáté výročí Chopinových festivalů bude líbit a že si
festival ponechá vysokou úroveň do dalších desítek let.
(Jana Drahokoupilová)

Renata
Oulehlová

www.chcemelepsicesko.cz
Senátní obvod
SOKOLOV

VOLBY DO SENÁTU
Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o

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.
BB_SV_18_SOKOLOV_510x240_1ku10.indd 1

11.05.18 9:28
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PATNÁCT LET STAVEBNÍCH PROMĚN 3. díl
Chátrajících budov ubylo, ale stále zůstávají

učinili potřetí a v roce 2009 počtvrté. Letos byl se stejnou žádostí osloven
vedoucí stavebního odboru Jan Panoš, který přidal několik stejně postižených objektů. Sami zjistíte, zda se stav změnil, nebo zůstává stejný.
Takový je stav budov, které sledujeme již 15 let. (Jana Drahokoupilová)

BYTOVÝ DŮM ČÍNA

BESKYD - HOTEL EAGLE

2009 objekt dokončen
Nyní v provozu

Foto David Kurc

Foto David Kurc

V roce 2003 jsme poprvé prostřednictvím tehdejšího vedoucího stavebního odboru Martina Pospíšila zjišťovali situaci ohledně objektů, které
svým stavem hyzdí město. Po dvou letech v roce 2005 jsme ho opět oslovili, aby aktualizoval své informace z roku 2003. V roce 2007 jsme tak

2018 - stávající objekt zbourán a postaven nový
Nyní v provozu

EVROPA, APOLLO, FORTUNA

2003 - proběhly první konzultace
2007 - objekt dokončen
Nyní v provozu

2018 - střídavě probíhá rozsáhlá rekonstrukce areálu, prodloužení termínu dokončení do
30.6.2019

KARKULKA

Foto David Kurc

KOŠEVOJ

Foto David Kurc
2007 – o záměrech vlastníka nám není bohužel nic známo.
2009 - dtto, situace nezměněna.
2018 - objekt je již postaven a zkolaudován, nebyl však v provozu. Původní vlastník již zemřel, další
osud není známý.

Foto David Kurc

Foto David Kurc

ALTAJ

2009 - stavebník dosud nepředložil žádnou projektovou dokumentaci. Před několika týdny jsme
nařídili kontrolní prohlídku stavby.
2011 nařízení prací – závady opraveny
2015 opět nařízeno provedení prací – závady opraveny
2018 provedena kontrolní prohlídka, bude požadováno zjednání nápravy, zatím není zpracován
žádný projekt na rekonstrukci objektu
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2
Představujeme mariánskolázeňské kandidáty pro komunální volby
Jména všech kandidátů pro blížící se volby do obecních zastupitelstev jsou již známa. V Mariánských Lázních se bude o přízeň voličů ucházet
celkem 10 politických stran a sdružení. Mariánskolázeňské noviny představují lídry všech kandidujících uskupení. V každém čísle dostanou
všichni kandidáti tři otázky a s jejich odpověďmi se mohou čtenáři seznámit v grafickém přehledu. Volební lístek mohou pak občané odevzdat
5. a 6. října do hlasovací urny v příslušných volebních místnostech.
PIRÁTI

KSČM

MĚSTO LIDEM

1.

2.

3.

Ing. Martin
Kalina,
34 let,
starosta
M. Lázní

JUDr. Pavel
Miklušák,
68 let,
v důchodu

Dr. Vladimír
Kajlik,
PhD, MSI.,
72 let,
v důchodu

MĚSTO SOBĚ

ANO 2011

6.
Mgr.
Luboš
Borka,
55 let,
ředitel ZŠ

MARTIN KALINA
Piráti prosazují jasná řešení
a otevírání radnice lidem.
To je něco co je mi osobně
velmi blízké a věřím, že díky zapojení obyvatel do chodu města učiníme Mariánské
Lázně městem nás všech, co zde žijeme. Jako
Piráti jsme začali občanům naslouchat,
a spolupracovat na řešení jejich problémů.

1.

4.

5.

Ing. Arch.
Miroslav
Míka,
55 let,
architekt

Ing. Zbyněk
Martínek,
67 let, OSVČ

KOALICE
VOK+STAN

ZMĚNA PRO ML

8.

9.

10.

Bc. Jana
Roubalová,
46 let, tisková
mluvčí

Markéta
Němečková,
37 let
rodičovská
dovolená

Jiří Škroch,
DiS.,
34 let,
šéfredaktor

Ing. Dušan
Vítek, 64 let,
auditor EU
programů
a projektů

PAVEL MIKLUŠÁK
Malá úspěšnost posledního
volebního období. Mnohé
jsme zůstali občanům dlužni. Noví představitelé města nevzali řízení
své budoucnosti, řešení úkolů souvisejících
s rozvojem města a udržení jeho tradic docela vážně, a tak se podařilo jen velmi málo.
Věřím, že nastávající volební období bude
městu prospěšnější.

2.

10.

JIŘÍ ŠKROCH
Mariánky jsou a budou domovem mé rodiny. Mnoho
let se aktivně zajímám o dění
ve městě i na radnici, roky se také pravidelně jako občan i novinář účastním jednání
zastupitelstva. Mám chuť i sílu pro město
něco udělat, ale pouze z pozice občana to
nelze. Myslím, že Změna pro ML je k tomu
zdravou možností.

KDU-ČSL

VOLBA PRO LIDI

7.

DUŠAN VÍTEK
Naši koalici tvoří dvě určitě
dobrá hnutí, která se zaměřují na každodenní život
občanů. STAN, který dříve zaštiťoval kandidátku Volby 94, doznal změn, na společné
kandidátce s VOK jsou rozumní lidé. O dění
ve městě se dlouhodobě zajímám, a když
jsem dostal nabíd-ku, která se neodmítá,
bylo jasno.

9.

ODS

VLADIMÍR KAJLÍK
Pro stabilitu pravých hodnot
ODS, které ač často zrazeny
v minulosti, mají nadčasovou
platnost. Patří sem priority právního státu,
omezené státní byrokracie, ekonomické prosperity, a solidarity zodpovědných, dále pak
osobní svoboda, bezpečnost, ochrana života
a soukromého vlastnictví, samostatnost, nezávislost a osobní zodpovědnost.

3.

1. Proč jste se rozhodl/a
kandidovat a proč právě
pod touto „značkou“?
MARKÉTA
NĚMEČKOVÁ
Jsem členem KDU-ČSL
a rozhodla jsem se kandidovat, protože mám své město ráda a chci pro
něj něco udělat.

8.

JANA ROUBALOVÁ
Zkušenosti z profesní praxe
a osobního života mi daly
šanci poznat problémy našeho města. Proto chci v jeho vedení prosazovat zájmy občanů a o město se starat tak, aby
bylo atraktivní, stejně jako region, ve kterém
chceme všichni spokojeně a v klidu žít. V Hnutí
ANO 2011 spolupracujeme na všech úrovních,
od malých měst až po ministerstva.

7.

MIROSLAV MÍKA
Sdružení město lidem v Mariánských Lázních sleduje
jen a pouze komunální cíle.
S osobní odpovědností každého kandidáta
chce pracovat pro město. S ČSSD jsem se
rozešel proto, že nejsem schopen podporovat kotrmelce ve vysoké politice. Takové
chování do našeho města nepatří.

4.

ZBYNĚK MARTÍNEK
Kandidovat do komunálních
voleb jsem se rozhodl na
základě poptávky a přání
některých spoluobčanů, kteří mě dokázali
přesvědčit o nutnosti některých změn ve
městě a potřebu mého zastoupení v řízení
města. Politické uskupení, které zastupuji mi
dává záruku dobrého odborného a lidského
zázemí.

5.

LUBOŠ BORKA
V zastupitelstvu města za
občanské sdružení „Město
sobě“ pracuji již 2 volební období, tedy 8 let a nemám důvod tuto
„značku“ měnit.

6.
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2018 - 5. - 6. ŘÍJNA
MARTIN KALINA
Stejný jako teď, tedy aktivní
přístup k lidem a komunikaci
o všem, co je trápí a zajímá.
Město nevedou politici, ale lidé jejich prostřednictvím! Je tedy nezbytné být s lidmi
neustále v kontaktu. Rozhodně zachovám
kávu se starostou, politiku otevřených dveří
a pravidelné zprávy na sociálních sítích.

1.

PAVEL MIKLUŠÁK
Myslím, že mám dostatek
zkušeností, abych se stal
součástí týmu, který bude
veřejně, kolektivně, ve spolupráci s ostatními zastupiteli i pracovníky státní správy
úspěšně realizovat dosud opomíjené záležitosti města.

2.

DUŠAN VÍTEK
Lídr nemusí být nakonec
tím nejúspěšnějším, každému z naší kandidátky přeji,
aby uspěl, všichni jsou dobří. Věřím, že
volební klání bude férové, že férová bude
i tato anketa MLN, i když jejich šéfredaktor
je č. 1 u Změny a spoluvydavatel č. 4 u ANO.
Povedeme kampaň s hlavním heslem Občan
na prvním místě.

10.

JIŘÍ ŠKROCH
Věřím, že i díky investigativní práci slušnou znalost
města z pozice občana, ale
i z pohledu fungování úřadu. Rozhodnost,
systematickou práci, tvůrčí myšlení a selský
rozum. Prosazování smysluplných investic,
například do žalostného stavu komunikací,
ale nikoliv těch vedoucích odnikud nikam.

9.

MARTIN KALINA
Ano, jsem. Mým dlouhodobým cílem je vrátit Mariánské Lázně na výsluní světové
turistiky, a zároveň zachovat město jako
skvělé místo pro život místních.

1.

DUŠAN VÍTEK
Začali jsme kopat základy
a vy se ptáte, kam pověsíme
obrazy. Pro mne důležitější
než funkce je být součástí kvalitního týmu,
který bude orientován na budoucnost a ve
kterém nebude místo pro osobní zájmy.
Technicky vzato na uvolněnou funkci přejít
mohu, můj profesní život to neohrozí a finančně jsem nezávislý

10.

JIŘÍ ŠKROCH
Ano. Domnívám se, že kandidáti na předních místech,
natož lídři, kterým dávají
důvěru nejen svá sdružení, ale poté i voliči,
musí být připraveni převzít zodpovědnost.

9.

VLADIMÍR KAJLÍK
Nekompromisnost k pokrytectví a obcházení pravidel
řádného výkonu občanské
samosprávy. Dodržování organizačního
a jednacího řádu rady města a zastupitelstva, zákona o obcích, a dodržování rozpočtové disciplíny a deklarovaných programů.

3.

2. Jaký od Vás mohou
občané očekávat osobní
přínos jako od lídra?

MIROSLAV MÍKA
Běžnou a slušnou práci,
zejména při péči o městský
majetek a služby občanům.
Vyřešení (současným vedením) odkládaných
slibů. Zejména řádné údržby městského
majetku včetně komunikací, opravu radnice,
dostavbu připravené družiny v Úšovicích,
levné parcely pro rodinné domky, přestavbu
Taormíny na byty a stabilizaci služeb.

4.

ZBYNĚK MARTÍNEK
Občané ode mne mohou
očekávat pochopení a vstřícnost k řešení jejich problémů. Budu vycházet z tradic lázeňského
města, odpovědnosti a prosperity.

5.

MARKÉTA
NĚMEČKOVÁ
Určitě bych se chtěla zaměřit
na sociální a zdravotní sféru

JANA ROUBALOVÁ
Jako lídr povedu naší kontaktní kampaň v klidném
a pozitivním módu. Jsem zastáncem slušného chování, přátelského projevu a komunikativnosti. S naším týmem jsme
připraveni odpovědět občanům na všechny
jejich dotazy. Nejvíce je pravděpodobně bude
zajímat náš volební program, k přečtení na
webu http://marianskelazne.anobudelip.cz.

LUBOŠ BORKA
V Mariánských Lázních žiju
od narození a domnívám se,
že město i jeho obyvatele
dobře znám, věřím, že svými zkušenostmi
mohu být chodu města prospěšný.

PAVEL MIKLUŠÁK
Dle mého mínění by měl/a
starostenský post vykonávat zastupitel/ka ve volbách
od voličů získající nejvíce hlasů, ten, jemuž občané nejvíce důvěřují. Pletichaření
s funkcemi by mělo odzvonit, a to nejen na
naší radnici.

VLADIMÍR KAJLÍK
Mám za to, že každý kandidát
má být nejen „ochoten“, ale
přímo povinen převzít zodpovědnost, která mu bude svěřena – je přece
vázán zastupitelským slibem, že svou funkci
bude zastávat svědomitě v zájmu města a jeho
občanů. Na tento slib někteří z vedení města,
jak se zdá, velmi rychle zapomněli, když občany zradili odchodem za lepší pastvou.

MIROSLAV MÍKA
Ano. Tyto ambice jsem v minulosti neměl, ale vnímám, že bez
každodenního plného nasazení
nelze nic dokončit. Chci ovšem pracovat ve skupině lidí, kteří se nebudou vzájemně poškozovat,
budou se vnímat potřeby občanů a budou také
odpovídat za své přesně vymezené povinnosti. Ke
stabilizaci rozpočtu máme již připravené nové
příjmové položky v objemu 30 milionů korun.

8.
v našem městě.

2.

7.

3.

3. Jste v případě
zvolení ochotný/á nastoupit na
některou uvolněnou funkci?
(Starosta, místostarosta)

8.
nezklamat.

MARKÉTA
NĚMEČKOVÁ
Ano, pokud dostanu důvěru
občanů, budu se snažit ji

JANA ROUBALOVÁ
Ano, pokud nám občané
svěří svojí důvěru, jsem připravená se naplno věnovat
našemu městu a být starostkou.

7.

6.

4.

ZBYNĚK MARTÍNEK
Pokud bude vůle a hledání
sjednotitele politických stran
a uskupení, bude pro mě čest
přijmout uvolněnou funkci.

5.

LUBOŠ BORKA
Složení radnice určí až výsledky voleb, které zatím
neproběhly. Domnívám se,
že v případě volebního úspěchu se očekává
zapojení lídrů do vedení města.

6.
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ZPRÁVY Z KULTURY
Skautská STOPA vede dál (2. díl)

Tábor v Jedlové. Foto archiv Stopa

Rok 1990
Pátého ledna roku 1990 se scházejí ve zvláštní škole v Hamrníkách opět členové, kteří obnovovali Junák v roce 1968, spolu s bývalými členy z táborů pod Vlčí
horou, aby znovu vzkřísili středisko Junáka v Mariánských Lázních k novému životu. Povedlo se a STOPA funguje dál. Samozřejmě, jak řekl Jaromír Bartoš,
není to jednoduché. O chlapce a děvčata pečuje celkem 5 vedoucích, kteří práci
s dětmi věnují svůj volný čas, vedou oddíly, jezdí na tábory, které se už léta konají na
Jedlové. Těm dospělí věnují část své dovolené, protože placené volno na práci s dětmi
už dávno neexistuje. Děti, které projdou mariánskolázeňským skautingem, odcházejí
po střední škole pryč a nevracejí se, takže se z nich bohužel nestávají vedoucí. „Přesto
bychom byli rádi, kdyby se našli dívky nebo kluci, kteří mají chuť prožít nějaké dobrodružství, odložit na chvíli své mobilní telefony a tablety a prožít adrenalin jiným
způsobem. Skauting vychovává samostatné lidi schopné se rozhodovat a postarat se
o sebe. To je určitě vklad do života. Rádi mezi námi uvítáme děti kolem deseti, jedenácti let s chutí prožít dobrodružství,“ dodal Jaromír Bartoš. (Jana Drahokoupilová)

TRADIČNÍ VÝROBCE ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
nabízí volná místa na pozice:

Ô ČALOUNÍK (i nevyučený)
Ô ŠIČKA
Ô STŘIHAČKA
Nová Karna,
spol. s r.o.
VÍTĚZSTVÍ 175,
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

MLN č. 17

Nabízíme: - výhodné mzdové podmínky
- dobré pracovní a sociální podmínky
- dlouhodobou jistotu zaměstnání

Informace na tel.: 354 623 876

Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé
nedělají nic.
Nedopustíme další
4 roky chaosu.
www.ods.cz

Při táborových hrách není důležité vyhrát

V Mariánských Lázních se ve druhém srpnovém týdnu konal už pátý ročník
dětského křesťanského tábora. Děti tentokrát hrály táborovou hru na motivy
strastiplného příběhu starozákonního hrdiny Daniela, který prožil řadu úspěchů i těžkých chvil právě na dvoře babylonského krále a který byl už generacím lidí příkladem toho, že stát si za svými zásadami se vyplatí. Děti si však
vyzkoušely i bobříka odvahy nebo přespávání pod stanem.
Horko jsme přežili - Právě Danielovi podle
biblického příběhu hrozila
v požehnaném věku osmdesáti let děsivá smrt ve
lví jámě. Všechno ale v po-‘řádku přežil, stejně jako
všech dvacet čtyři táborníků úspěšně přežilo všechny
hry, horké počasí, výlet na
zříceninu hradu Radyně
Děti stanovaly ve Vlkovicích. Foto církevní archiv
i noční stanování v blízkých Vlkovicích. K přežití
nám pomohlo i přívětivé prostředí Mariánek plných parků, které v horku poskytují
stín a osvěžující prameny, a lesů, které nabízejí ideální prostor pro spoustu her. Na
základně pak na děti vždy čekala spousta vydatného jídla, a to i díky pomoci ochotných rodičů a dalších členů mariánskolázeňské náboženské obce, kteří dobrovolně
přiložili ruku k dílu. Za to jim náleží velký dík, stejně jako městu Mariánské Lázně,
které tábor finančně podpořilo.
Tábor skončil, přátelství trvají - Po celotýdenním programu se děti vydaly
vstříc dalším prázdninovým dobrodružstvím. Protože ale většina z nich bydlí přímo
v Mariánských Lázních nebo v přilehlých obcích, budou se během roku dále setkávat jako spolužáci ve škole nebo na hodinách duchovní péče či dalších kroužcích.
Z tábora si snad odnesly nejen nová přátelství, ale také nové vědomosti a získaly
novou představu o svých schopnostech. Vedoucí i táborníci už se těší na příští rok,
kdy se má tábor konat znovu.
(Adéla Denková)

Manský dvůr hostil policejní veterány

V tropickou sobotu 4. srpna se uskutečnila akce NOS Mariánské Lázně na
Manském dvoře. Jejím cílem bylo setkání policejních veteránů, jejich rodinných příslušníků a příslušníků NOS s rodinami.
Organizátoři akce Eva Havelková a Jaroslav Beneš připravili pro zúčastněné občerstvení, podávala se výběrová paštika, opékaly se špekáčky a ke kávě se nabízely
koblihy. V poledne se servírovalo pečené sele, které se peklo přímo na místě.
Zklamáním byla malá účast ze základní organizace NOS Mariánské Lázně, přišli
pouze dva členové, ale zato veteránů a jejich rodinných příslušníků se sešlo přes
třicet. Během dopoledne se všichni zaměstnávali různým způsobem, jedni chytali
ryby, druzí si povídali a další se procházeli po nádherném okolí. Pozvání přijal
nový
koordinátor pro veterány Jiří Mergl, který nás seznámil s novými událostmi.
-iSamozřejmě
31.8.2018
jsme zavzpomínali i na Josefa „Dědka“ Votýpku, kterého zdravíme
a přejeme mu hodně a hodně pohody. Poděkování za tak báječnou a vyvedenou akci
patří organizátorům Evě Havelkové, Jaroslavu Benešovi, Jiřímu Merglovi a všem,
kteří si našli čas a zúčastnili se.
(Jaroslav Beneš)
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SpaRun 2018: Moderní, vstřícné
a otevřené Mariánské Lázně

SPORT

Šestý ročník byl opět organizačně náročnější než předchozí. O běžeckou stránku se postarala nová členka
realizačního týmu Monika Hloušková, jejíž výsledky dosažené na atletickém poli byly dostatečnou garancí
i pro elitní běžce, kteří se letos závodu zúčastnili. Není divu, že byl s přehledem překonán traťový rekord.
Zbylo tedy více času na přípravu další části akce, která spolu se závody SpaRun tvoří celek s názvem „Moderní, vstřícné a otevřené Mariánské Lázně“.

Vyhlášení nejlepších sportovců
předcházel zpěv československé
hymny v podání Hany Otáhalové
za doprovodu Žesťového kvinteta ZSO a samotné vyhlášení
doprovodilo dechové kvinteto
Sorgenti. Premiérová spolupráce
se Západočeským symfonickým
orchestrem, zejména s jeho ředitelem Milanem Muzikářem, který
vystoupil před startem závodu
oděn do sportovního úboru, se
vydařila a v této cestě jsme připravení pokračovat. Děti měly
mnoho možností jak strávit volný
čas. Například zúčastnit se výtvarného workshopu mariánskolázeňského Domu dětí Dráček, žonglérského a provazochodeckého
workshopu pod odborným dozorem Kašpara Klepala, mistra ČR
Start běžeckého Spa Run 2018. Foto David Kurc
v diabolo battle, či si vyzkoušet
brýle simulující opilost.
Součástí programu byla také pódiová vystoupení. Jako první vystoupila indie
elektro popová čtveřice Nano, která spojuje rock‘n‘rollovou energii a silné melodie
s melancholickým nádechem do jedinečného hudebního zážitku. Akci zakončily
Lety mimo, kapela, která si za bezmála 25 let své existence vydobyla nesmazatelné
místo mezi místním publikem. Jsem rád, že jsme se setkali výhradně s kladnými
ohlasy, nicméně dále budeme pracovat, vylepšovat a spojovat zdánlivě nespojitelné.
(Pavel Knára, organizátor)

31. srpen 2018

Fotbalisté Viktorie
začali s nulami
Ročník 2018/2019 fotbalové divize

„A“ byl rozlosován.
Nováčky ve skupině „A“ jsou týmy
FK Jindřichův Hradec (236 km!), Český
Lev - Union Beroun, FC MAS Táborsko „B“, po sestupu z ČFL Sokol Čížová, Admira Praha (přeřazena ze skupiny
„B“) a sousední FK Tachov. Fotbalisté
z FK Ostrov a Olympie Březová byli
bohužel nalosováni do divizní skupiny
„B“. Tým Malše-Roudné se přihlásil do
jihočeského přeboru. Smolně jsme začali nový ročník, a to dvakrát s nulou.
Fotbalisté FC Viktoria Mariánské Lázně zahájili novou sezónu na horké půdě
Dobříše.
1. kolo MFK Dobříš - FC Viktoria
Mar. Lázně 3:0; 2. kolo FC Viktoria
Mar. Lázně - FK Tachov 0:2.
Ale nezoufejme. 31. srpna má Michal Drahorád 26. narozeniny. Podaří se
fotbalistům Viktorie slavit na hřišti rezervního týmu FC MAS Táborsko „B“
v sobotu 1. září výhrou? Byla by to
skvělá gratulace. (Václav Větrovský)
Věrní mariánskolázeňští příznivci
se dále mohou těšit:

• ve 4. kole na SK Rakovník (8. 9. od 15:00)
• v 7.kole na TJ Tatran Sedlčany
(22. 9. od 15:00)
• v 9. kole na SK Aritma Praha (6. 10. od 15:00),
• v 11. kole naFK Admira Praha
(20. 10. od 15:00)
• ve 13. kole FK Jindřichův Hradec
(3. 11. od 14:00)
• v 15. kole TJ Spartak Soběslav
(17. 11. od 13:30).

Golfový turnaj k poctě
československým pilotům
a pozemnímu personálu
v Royal Air Force za druhé
světové války.

Spa Run - stupně vítězů v ženské kategorii - Tereza Hrochová, Eva Vail a Monika Hloušková.
Foto David Kurc

Royal Golf Club
Mariánské Lázně
neděle 9.září 2018

Poděkování -

Akci by nebylo možno uspořádat bez pomoci partnerů a podporovatelů. Je tedy na místě mé poděkování zejména Městu a jeho
společnostem, Karlovarskému kraji, dále pak firmě Nová Karna, Chodovaru,
Elektrometallu, Léčebným Lázním a všem dalším subjektům, které nás podporovaly. Poděkování patří rovněž městské i státní policii za součinnost.

HLEDÁME KOLEGY
PRACOVNÍK / PRACOVNICE VÝROBY A ELEKTIKÁŘ / MECHANIK










čistý potravinářský provoz
jednosměnný provoz
3 dny na nemoc + 20 dní dovolené
13. plat, osobní ohodnocení
příspěvek na dopravu a 2x ročně na prevenci
stravenky, sleva na firemní produkty
práce na dobu neurčitou
nabízíme i zkrácené úvazky dle dohody

Kontakt:
Hrdličková Lucie
T 374 630 371
E lucie.hrdlickova@schoko.at
Adresa provozovny:
Plzeňská 808
Planá u Mariánských Lázní

www.schoko.cz

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PŘEHLED AKCÍ PRO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
n DÉMANTY NOCI, 19:30 Mariánské Lázně
Kino Slavia 3D, Drama / Psychologický /
Válečný / Podobenství Československo,
1964, 64 min, digitálně restaurované
n MARIENBAD FILM FESTIVAL: EXTASE,
19:00 Mariánské Lázně Společenský dům
Casino (M.Lázně) Gala projekce
nejslavnějšího filmu Gustava Machatého

SOBOTA 1.9.
n ZAKONČENÍ MARIENBAD FILM
FESTIVALU 2018, 19:00 Mariánské Lázně
Společenský dům Casino, Monstra (I Mostri),
Udílení cen
n PO STOPÁCH SLAVNÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ
- 2.část, 15:30 - 17:30 Mariánské Lázně,
Tematická komentovaná prohlídka

NEDĚLE 2.9.
n KOLONÁDNÍ KONCERT, 10:00 - 11:00
Mariánské Lázně Kolonáda, Dechovka
(Německo)

ÚTERÝ 4.9.
n DIVADELNÍ GALERIE, 14:00 - 17:00
Městské divadlo Mariánské Lázně Divadelní galerie, individuální prohlídka
od 14.00 do 17.00 hodin

STŘEDA 5.9.

NEDĚLE 9.9.
n DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
v Mariánských Lázních, 10:00 - 12:00,
14:00 - 17:00 Mariánské Lázně Dům Chopin,
volné zpřístupnění památníku Fryderyka
Chopina
n DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ,
10:00 - 12:00 Vlakové nádraží Mariánské
Lázně, Císařský salonek na Hlavním nádraží
oslavuje EHD
n KOLONÁDNÍ KONCERT Západočeského
symfonického orchestru Mariánské Lázně
10:30

PONDĚLÍ 10.9.
n Dny evropského dědictví v Mariánských
Lázních - 150 LET MĚSTSKÉHO DIVADLA,
14:00 Městské divadlo Mariánské Lázně,
Rozšířená prohlídka divadla s průvodcem
v českém jazyce
n DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
v Mariánských Lázních, 10:00 - 18:00 Park
Boheminium Mariánské Lázně, zpřístupnění
parku Boheminium

ÚTERÝ 11.9.
n DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
v Mariánských Lázních, 14:00 Městské
divadlo Mariánské Lázně, Prohlídka divadla
s průvodcem pouze v německém jazyce
n ČESKÁ KRAJINA, 17:00 Městské divadlo
Mariánské Lázně - Divadelní galerie,
Vernisáž výstavy

n ELVIS PRESLEY - REVIVAL BAND, 19:30
Městské divadlo Mariánské Lázně, koncert

STŘEDA 12.9.

ČTVRTEK 6.9.

n DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
v Mariánských Lázních, 14:00 Městské
divadlo Mariánské Lázně, prohlídka divadla
s průvodcem pouze v ruském jazyce
n VÍNO, ŽENY A ZPĚV…, 9:30 Městské
divadlo Mariánské Lázně, Slavné melodie
z oper a operet

n KRÁLOVNY, 19:30 Městské divadlo
Mariánské Lázně - Divadelní galerie, Divadlo
lidové tvorby Mariánské Lázně
n PREZENTACE KE DNI NEPŘEČTENÝCH
KNIH, 16:00 - 17:00 Městská knihovna
Mariánské Lázně, Tipy a inspirace ke čtení
n PROHLÍDKA CENTRA MĚSTA DETAILNÍ,
16:00 - 17:30 Mariánské Lázně, Tematická
komentovaná prohlídka - CENTRUM MĚSTA

PÁTEK 7.9.
n Západočeský symfonický orchestr
„HVĚZDY NA DLANI“ - ABO 1, 19:30
Mariánské Lázně Společenský dům Casino,
koncert vážné hudby

SOBOTA 8.9.
n KROK KE ZDRAVÍ, 10:00 - 15:00 Mariánské
Lázně Hotel Krakonoš, Nordic walking
pochod pro všechny věkové kategorie
n DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, 9:30 - 17:30
Městské muzeum Mariánské Lázně, Městské
muzeum Mariánské Lázně oslavuje EHD
n KOLONÁDNÍ KONCERT, 10:30, 15:00
Kolonáda Mariánské Lázně, Západočeského
symfonického orchestru Mariánské Lázně
n PROHLÍDKA PO PRAMENECH - 2. část,
15:30 - 17:30 Mariánské Lázně, Tematická
komentovaná prohlídka - PO PRAMENECH II
n KOLONÁDNÍ KONCERT, 19:00 Kolonáda
Mariánské Lázně, CRAZY HOUSE BAND
Pro zpracování Kulturního přehledu byla použita
data z portálu www.marianskelazne.cz

ČTVRTEK 13.9.
n SLAVNÁ MILOSTNÁ SETKÁNÍ,
16:00 - 18:00 Mariánské Lázně, Tematická
komentovaná prohlídka

n 28.8. - 1.9., MARIENBAD FILM FESTIVALl
2018, 3. ročník mezinárodního filmového
festivalu experimentálního filmu
n FULL MOON FORUM, Mariánské Lázně
Ferdinandův pramen, Doprovodný program
Marienbad Film Festivalu
n 13.9. - 16.9., FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
MARIÁNSKÝ PODZIM 2018, Mezinárodní
folklórní festival - 14. ročník

n 9.9. - 17.9., DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
v Mariánských Lázních, 7:00 - 22:00
Kolonáda Mariánské Lázně, Hlavní
kolonáda je od roku 2010 prohlášena za
národní kulturní památku
n 28.8. - 30.9., Vladimír Suchánek
EXLIBRIS 1950 - 2018, 9:30 - 17:30
Mariánské Lázně Galerie Goethe,
výstava ex libris

V• Prezentace
městské
knihovně začíná nový školní rok
ke Dni nepřečtených knih, 6. září od 16:00 ve studovně, vstup

volný. Poslední den v srpnu je vyhlášen za Den nepřečtených knih. Budeme se
věnovat opomíjeným a časem zapomenutým knihám, které určitě stojí za vaší
pozornost. Dejte jim šanci!
• 2. promítání v knihovně, 17. září od 18:00 ve studovně,
vstup volný. „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.
• Šumavské vrcholy 3, 26. září od 17:00 ve studovně, vstupné 40 Kč. S novým
školním rokem začínáme další cyklus cestovatelských přednášek Petra Bořila. Tentokrát do třetice budeme obdivovat krásy šumavských vrcholů. Neseďte
doma a přijďte se pokochat hezkými fotografiemi a poutavým výkladem neúmorného cestovatele.
• Doučování matematiky žáků ZŠ, Cena 70 Kč / 45 min. Od druhé poloviny
září opět bude pokračovat doučování matematiky žáků základních škol. Na email
knihovna@knihovnaml.cz napište jméno žáka a třídu, ve které momentálně bude.
Popřípadě volejte na tel.: 354 627 122. Děti i rodiče se mohou zúčastnit informační schůzky 12.9. ve středu od 15,00 hod. v přednáškové místnosti, v I. patře.
• Virtuální univerzita třetího věku. Chcete si udržet duševní kondici i ve
vyšším věku? Využijte možnost vzdělávání v kolektivu i v pohodlí domova.
Přednášky budou probíhat formou videozáznamů v knihovně vždy 2 x za měsíc v přednáškové místnosti. Otevíráme poprvé zimní semestr s kurzem: Etika
jako východisko z krize společnosti. První přednáška se bude konat 10. října
od 10:00 do 12:00 v přednáškové místnosti, v I. patře. (Městská knihovna ML)

STAROSTKA,
KTERÁ TU BUDE
PRO VÁS

Volte č.

7

PÁTEK 14.9.
n DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ,
16:00 - 18:00 Vlakové nádraží Mariánské
Lázně, Císařský salonek na Hlavním nádraží
oslavuje EHD
n Západočeský symfonický orchestr
„HVĚZDY NA DLANI“, 19:30 Mariánské
Lázně Společenský dům Casino, koncert
vážné hudby
n OTEVŘENÍ 20. KLUBOVÉ SEZÓNY,
21:00 - 23:55 Mariánské Lázně Rockový klub
Morrison, Do jubilejního ročníku vstoupí
rockový klub Morisson koncertem plzeňské
indie rockové skupiny THE MYNE.

VÍCEDENNÍ SPOLEČENSKÉ
UDÁLOSTI
n 30.8. - 31.8. ALFA 3D, 17:00 Mariánské
Lázně Kino Slavia 3D, Akční / Drama / Thriller
USA, 2018, 90 min
n KUBÍK HRDINA, 15:00 Mariánské Lázně
Kino Slavia 3D, Animovaný / Dobrodružný /
Rodinný Island / Belgie, 2018, 85 min

Jana
Roubalová

15. září
15:00

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ, PIVO, HUDBA
Automotoklub, Plochá dráha,
Na Průhonu 214/12, Mariánské Lázně

HOSTÉ: Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje,
Renata Oulehlová, kandidátka do senátu
Milí přátelé,
věřím, že my všichni chceme žít v krásném a atraktivním městě. Zajímá mě, co si myslíte
o zdravotnictví, školství a bezpečnosti našeho města, jak se vám tu žije. Pokud vás to také zajímá,
pojďme se potkat.
Jana Roubalová
Kandidátka na starostku

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o.

PÁTEK 31.8.

www.marianskelazne.anobudelip.cz
www.anobudelip.cz
anobudelip
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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 rodinný dům v Teplé nedaleko M.L.. Cena 890 tis. Kč, tel.:
602847706.
PRONÁJEM – POPTÁVKA ••••••••••
• Hledám podnájem bytu 2 + 1 nebo
3+1v Mariánských Lázních. Tel.:
723885034.
VÝMĚNA ••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vyměním garáž u nádraží za garáž v
okolí Chebské. Tel.: 608060230.
• Vyměním slunný byt 2 + 1 na Třešňovce v osobním vlastnictví za větší. Krásný výhled, bezbariérový přístup, plastová okna, zasklený balkon.
Tel.:720981277.

ZAMĚSTNÁNÍ
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Kavárna Dominik Hlavní 51,
Pasáž Omega přijme brigádnici
pro přípravu a výdej kávy, nápojů, palačinek, pohárů a toustů.
Tel.:603811747.
• 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@vdogroup.cz

POPTÁVKA •••••••••••••••••••••••••••••
• Hledám úklid o víkendech nebo v odpoledních hodinách jako přivýdělek. Volejte po 15.00 hodině na tel.: 732375869.

SLUŽBY
NABÍDKA •••••••••••••••••••••••••••••••
• Alena Šubrtová Opravy a úpravy
oděvů, Plzeňská (naproti autobazaru) oznamuje, že od 3. 9. Opět přijímá zakázky. 13.00 – 17.00 (středa

31. srpen 2018

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: ……..............….......……….
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:

!
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HUSOVA 439, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,
tel. 605 288 641

OSTATNÍ
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 zazpívat. 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
KOUPĚ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
• 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.

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

Plzeňská 608/17, Mariánské Lázně, Tel.: +420 354 622 318,
www.primocar.cz
přidejte si nás na facebooku: Primo Car Mariánské Lázně

Družstevní 415, Mariánské Lázně
(vchod z Hlavní ulice)
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Škola Jih oslaví 95. narozeniny
Základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských
Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola.

Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí. Vedle kmenových tříd je škola vybavena odbornými učebnami informatiky, chemie,
fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi
tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou
250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. 		
(Zdeněk Buchtele)

31. srpen 2018

KŘÍŽOVKA O 100 KORUN

Princezna z Argu. ... (viz 1. tajenka) do krásné Íó proto, že mu dala vypít nápoj
lásky. Poté jí začaly nepříjemnosti. Každou noc se jí zdálo, že má odejít k jezeru
a oddat se Diovi. Na radu věštírny ji otec vyhnal z domu, ale Héra vytušila Diův
plán a dívku proměnila v jalovici. Na hlavě jí vyrostly rohy, tělo se pokrylo jemnou
bílou srstí, její paže a nohy se proměnily v končetiny s kopyty a její nádherná … (viz
2. tajenka) dobytčete. Z její bývalé krásy jí zůstala jen neposkvrněná bělost kůže.
Podle jiné verze Íó proměnil v krávu Zeus, aby odvrátil Héřino podezření, ale ta si
zvíře neposkvrněné krásy vyžádala jako dar (dokončení příště).
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Škola JIH otevřena 9. 9. 1923. Foto archiv Zdeňka Buchteleho

Škola JIH v roce 2016. Foto archiv Zdeňka Buchteleho

VODOROVNĚ: A. Částečný výlov; makat; těžký kov. - B. 1. tajenka. - C. Jdoucí
s módou; useknout; notes; zločinci. - D. Ztrácet se; malajská dýka; jméno feny; 505
římskými číslicemi. - E. Citoslovce; svatebčan; německý filozof (Immanuel); papoušek. - F. Součást zimního oblečení; vyrábět na stavu; obtížný hmyz; postoj s napjatýma nohama. - G. Role Bolka Polívky; stupeň; nedoplatek; napůl. - H. Slovenská
hora; živí; panovník; zkratka orientačního závodu. - I. 2. tajenka. - J. Hornina;
stupnice; závodní loď.
SVISLE: 1. Setá na podzim; důlní chodba. - 2. Časová jednotka; titul znalce a učitele
koránu; barva na vajíčka. - 3. Domácky Luisa; ranec; prst s drápem. - 4. Trn; kunovité šelmy. - 5. Vsadit; sportovní výkon; iniciály režiséra Kameňáku. - 6. Sada; příslušník germánského kmene, žijícího na Moravě a Slovensku v 1. století; pohár. - 7.
Zkratka ampérzávitu; bratr (nářečně); hazard. - 8. Zakrývat; opak malé. - 9. Jedno ze
jmen Komenského; patřící kosům; značka hliníku. - 10. Škubání v obličeji; německy
„skoro“; sloní zuby. - 11. SPZ Olomouce; textilní surovina; jeden ze smyslů. - 12.
Thajské sídlo; skulina. - 13. Zabijačková pochoutka; korálový ostrov; SPZ letadel
Vanuatu. - 14. Šíje; drť; středová čára. - 15. Subtropický olejnatý plod; část úst.
Nápověda: Aorit, Fler, Loret, YJ.
Řešení křížovky posílejte do 5. října 2018 na adresu:
V. Kučavová, LÁZEŇÁCI, Hlavní třída 520/126, 353 01 Mariánské Lázně
nebo e-mailem na adresu V.Kucavova@seznam.cz

DVĚ KLASICKÁ SUDOKU

PRODÁM
ZAVEDENOU
A PROSPERUJÍCÍ
ČISTÍRNU ODĚVŮ
A TEXTILU,
včetně nebytového prostoru
Na Třešňovce v Mariánských
Lázních. Bližší info na telefonu:
602767880.
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