
KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

ROK 2007

LEDEN

• Loni v zimě bylo tolik sněhu, že ho TDS nestačil uklízet, letos je počasí zcela opačné.

•  V úterý  9.  ledna  proběhla  v Galerii  Atrium  v hotelu  Hvězda  vernisáž  výstavy
fotografií Garika Avanesiana, fotografa a podnikatele azerbajdžánského původu, který
přes  10  let  žije  a  působí  v Praze.  S  jeho  jménem je  spojen  i  zrod  České  federace
fotografického umění v loňském roce.

• Po letech byla v Nerudově ulici otevřena prodejna hudebních nástrojů. Uvidíme, zda
se uživí, nebo zanedlouho zanikne.

• Větrná a deštivá noc z 18. na 19. ledna – orkán Kyril  - dala pořádně zabrat nejen
hasičům, ale také zaměstnancům Lázeňských lesů, Policii ČR, městské policii a dalším
složkám. Podle pana Martina Gaiera, velitele HZS, jednu chvíli byly Mariánské Lázně
absolutně nepřístupné ze všech příjezdových silnic. Padaly stromy, které měly až 1 m
v průměru, nejhorší situace byla (a ještě druhý den dopoledne trvala) na silnici od Velké
Hleďsebe,  kde  se  padající  stromy  zapletly  do  trolejbusového  vedení  a  spolu
s ulámanými  stožáry  dokonale  znepřístupnily  silnici.  Dle pracovníků lesních  závodů
byly  škody  na  lesních  porostech  na  území  obce  s rozšířenou  působností  Mariánské
Lázně předběžně odhadnuty na 350 tis. m3 dřevní hmoty.

•  Technický  a  dopravní  servis  letos  oslaví  10  let  od  svého  založení.  Ředitelem,
respektive jednatelem společnosti s ručením omezeným je pan Miloš Černý. 

•  Náměstek  hejtmana  ing.  Behenský  informoval  písemně  pana  starostu  Krále,  že
Ministerstvo  kultury ČR zařadilo  návrh Karlovarského kraje  o zapsání  „Lázeňského
trojúhelníku“,  konkrétně  historických  lázeňských  center  měst  Karlovy  Vary,
Františkovy  Lázně  a  Mariánské  Lázně  do  seznamu  uchazečů  za  ČR  o  zapsání  do
světového  seznamu  kulturního  dědictví  UNESCO.  Území,  kterého  se  to  týká,  je
v našem městě totožné s památkovou zónou a platí stejná pravidla.

•  Členové  Asociace  kuchařů  a  žáci  Hotelové  školy  se  velmi  úspěšně  zúčastnili
kuchařské soutěže HOGA 2007 v Norimberku: „A tým“ získal společně zlatou medaili
„B tým“ jako celek získal stříbrnou medaili. Za „tým Hotelové školy M. L.“ dosáhl Jan
Thiel  na stříbrnou medaili,  Pavla  Záleská  na bronzovou medaili.  Jako „junior  tým“
získali Karla Jechoutková a Pavel Brichzín stříbrnou medaili.

• V lednu proběhl 6. ročník Mezinárodního festivalu v šachu a bridži - Open Mariánské
Lázně - v jehož rámci se konal 5x šachový turnaj (180 hráčů) a 1x otevřené mistrovství
České republiky v bridži párů (přes 70 účastníků), vítězem se stal polský pár Zawadski
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– Zak, mistry republiky František Navrátil – Rudolf Diblík z Pardubic. Bridž se hrál
v hotelu Kossuth, šachy v hotelu Evropa.

ÚNOR

•  Rada  města  Mariánské  Lázně  vyhlásila  konkurzní  řízení  na  obsazení  funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  Městský dům dětí a mládeže a na obsazení
postu ředitele Základní umělecké školy Fryderyka Chopina.

•  Další pomník z projektu obnovy památných míst byl v současné době zrenovován a
stojí na původním místě, které se nachází v geologickém parku, zhruba 100 m od vstupu
z Lesní ulice. Je to přesná replika nejstaršího pomníku v Mariánských Lázních, který
byl  věnován  významnému  hostu  našeho  města  hraběti  Arnoštu  z Valdštejna  –
Vartenberka, který zemřel v našem městě v roce 1932 na srdeční infarkt. Z původního
pomníku  se  ovšem dochovalo  pouze  torzo.  Nový projekt  zhotovil  architekt  Zdeněk
Franta, kamenické a restaurační práce provedl pan Junek ze Zádubu. Nově zhotovená je
váza a obě desky. 

•  Nemocnice  se  transformuje  z příspěvkové  organizace  na  společnost  s ručením
omezený. Konají se poslední právní kroky k uvedení s.r.o. do života a pak by mělo vše
pokračovat  podle  usnesení  schváleného  zastupitelstvem  v roce  2005.  Ale  ve
zdravotnictví je tolik nejasností a různých postupů a ty vytvářejí velmi složitou situaci.

• Nařízená demolice části stáčírny – přístavby - je už téměř hotová. Do konce měsíce je
možno  podávat  na  stáčení  minerálky  nabídky  v zapečetěné  obálce,  jak  bylo  už
v listopadu městskou radou odsouhlaseno.  Marienbad Waters  má  smlouvu do konce
června, pokud se mu podaří skončit likvidaci dřív, budou prostory volné pro nového
zájemce.

BŘEZEN

• Město Mariánské Lázně bylo vybráno do projektu Bezpečné město, který je založený
na zavádění dobrých způsobů evropské policejní praxe do práce Policie ČR. Ve čtvrtek
1.  března  se k projektu uskutečnila  na radnici  tisková konference,  která  proběhla za
účasti zástupců Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a města.

• Brzy bude zahájena revitalizace nádraží, kterou bude provádět italská firma Grandi
Stazioni,  Revitalizace  bude  zahájena  na  přelomu  března  a  dubna  tohoto  roku.
Rekonstrukce bude trvat necelé dva roky.  V prostorách nádraží se objeví restaurace,
kavárna, prodejna novin a časopisů, obchody jak s běžným sortimentem, tak například s
dárkovým zbožím.

• Absence zimy umožnila TDS začít s úklidem města o dva měsíce dřív.

•  Začátkem  března  potěšila  obyvatele  i  hosty  výstava  v Divadelní  galerii  s názvem
Hračičky Václava Jíry. Jeho stroje, které všechny oživil, takže se hýbají, svítí, vydávají
zvuky, píší, mají krásná jména – Rámusovník, Politik, Pisálek atd., atd. Lidé si na ně
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mohli  sáhnout,  spustit,  prozkoumávat  je  a  hrát  si  s nimi.  Materiál  na  výtvory  není
nákladný,  jen někdy trochu objemný a pan Jíra  ho získává tam,  kam lidé  odkládají
nepotřebné věci – na skládkách, ve sklepích, na hromádkách.

•  Městské  zastupitelstvo  na  svém  zasedání  souhlasilo  se  zařazením  Dopravního
terminálu  Mariánské  Lázně  do  připravovaného  integrovaného  projektu  Dopravních
terminálů  na území  Karlovarského kraje  a  s  uzavřením smlouvy o partnerství  mezi
městem  Mariánské  Lázně  a  Karlovarským  krajem  za  účelem  realizace  projektu.
Současné rozbité autobusové nádraží, pokud se to tak může nazvat, a hlavně cestující si
to opravdu zaslouží.

• V pátek 16. března 2007 od 19.30 hodin si mohli návštěvníci mimořádného koncertu
Západočeského  symfonického  orchestru  poslechnout  autentické  podání  nového  díla
Petera Schecka, člena orchestru. Skladba pod názvem Capriccio pro housle, lesní roh
a orchestr, která zazní na závěr tohoto koncertu v Městském divadle, měla zajištěné
velmi kvalitní podání. Sólového partu se ujal první hornista České filharmonie Ondřej
Vrabec a houslové sólo zahrála Monika Vrabcová. Dílo i muzikanti měli velký úspěch.

•  Ve  městě  vznikl  Klub  mladých  konzervativců,  jehož  předsedkyní  se  stala  slečna
Michaela Pachovská. Klub úzce spolupracuje s ODS.

• Strategického partnera města spol. Mediteru v mariánskolázeňské nemocnici vlastní
nyní  německá  společnost  Fresenius  Medical  Care  A.  G.  pro  nemocnici  se  prý  nic
nezmění.

• Jedna z nejkrásnějších budov ve městě Lil, má od doby zrušení casina smůlu. Poslední
nájemce firma Contus Conpectus skončila nevalně s dluhy a vila je už opět zavřená a
chátrá. Záměr je dlouhodobý pronájem, ale podle pana starosty je to poslední pokus.

• Rada města odsouhlasila pronájem areálu stáčírny minerálních vod v Anglické ulici
nájemci  -  pražské  spol.  SAVARIN  s.r.o.,  nájemce  zachová  účel  nájmu,  tj.  obnoví
výrobní  činnost  minimálně  v  rozsahu činnosti  dosavadního nájemce,  doba nájmu je
určitá  na 10 let  od 1. 7. 2007,  nájemce  nejpozději  do pěti  let  od tohoto data  zahájí
výstavbu nové stáčírny, nájemce převezme od likvidované společnosti všechny závazky
vůči  městu  Mariánské  Lázně.  Určitě  nebudou  mít  jednoduché  vrátit  se  na  trh,
konkurence je ohromná.

•  27.  3.  proběhlo  na  zámku  Kynžvart  zajímavé  setkání  nejvýznamnějších  firem  z
karlovarského  regionu.  Jako  nejlepší  firma  Karlovarského  kraje  byla  vyhlášena
společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně-Danubius Group, ocenění převzal generální
ředitel ing. Leo Novobilský.

• Na základě výsledků konkurzního řízení byl do funkce ředitele ZUŠ jmenován od. 1.
7. Mgr. Petr Čech a Ing. Irena Bornová do funkce ředitelky MěDDM Mariánské Lázně
ke  dni  1. 9. 2007.  Pan  starosta  je  přesvědčen,  že  měli  při  výběru  šťastnou  ruku.
Odcházejícím ředitelům poděkoval slovy. „Pan Ivo Batelka přetrpěl dvoje stěhování a
věnoval hodně sil udržení MěDDM v chodu, uměl si poradit, byl to mistr improvizace,
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skvělý organizátor a velký fanda tohoto zařízení pro děti. Ty měl rád a práce s nimi ho
bavila. Také zásluhy odcházejícího ředitele ZUŠ pana Josefa Hurtíka jsou nesporné a
nemalé.  Škola  fungovala  s minimálními  financemi,  ve  skromných  podmínkách,  ale
s vynikajícími  výsledky.  Díky  ZUŠ  máme  ve  městě  skvělé  soubory,  bez  nichž  už
bychom si nedovedli představit žádné oslavy, navíc nám dělají ohromnou reklamu po
celém světě. Pan Hurtík byl člověk na svém místě, vedl školu prvotřídně a za to mu
patří veliký dík.“

DUBEN

•  Starosta  pan  Zdeněk  Král  a  1.  místostarosta  Jiří  Chval  představili  novinářům  3
projekty nové zástavby -  území  Dobrovského ulice,  Hamrníky,  levá  strana Chebské
ulice.  • V březnu začala  demolice hamrnických kasáren,  dnes už je vše srovnáno se
zemí, území bude sanováno a zplanýrováno, během několika dní podepíše pan starosta
smlouvu s anglickou firmou Waystone, která má rok na představení master planu, se
kterým bude seznámena  veřejnost  i  média.  Počítá  se,  že  tam budou rodinné  domy,
drobná  výroba,  služby,  školka  sportoviště,  podnikatelský  inkubátor,  když  se  podaří
získat dotace - vlastně celá nová městská čtvrť. Další lokalitou je Chebská ulice. Pravá
strana  je  zastavěná  –  Kaufland,  Plus  apod.,  levá  strana  bude  vyčištěna,  stavby
zlikvidovány,  aby  území  bylo  připraveno  pro  investory,  kteří  klepou  už  na  dveře.
Osmihektarová plocha by měla být využita pro maloobchod, služby, veřejné stravování,
ubytování,  kulturní  zařízení,  parkoviště,  administrativu  a  počítá  se  v roce  2008
s výstavbou hypermarketu a nové radnice, její existence v lázeňské čtvrti příliš zatěžuje
dopravu,  v úřední  dny  není  už  kde  parkovat.  Třetí  lokalitou  je  zahradní  čtvrť  -
Dobrovského  ulice,  na  kterou  bude  v nejbližších  dnech  vydáno  územní  rozhodnutí.
Předpokládá se tam vznik zajímavého a luxusního rodinného bydlení.

KVĚTEN

• Místostarosta Mgr. Miloslav Pelc vyhrál konkurz na místo ředitele Gymnázia a SOŠE
M.  L.  a  oznámil  starostovi  města,  že  nemůže  dále  vykonávat  funkci  uvolněného
místostarosty z důvodu pracovního vytížení.

•  V neděli 6. května 2007 se na zdejší dlouhé ploché dráze jelo čtvrtfinále mistrovství
světa. Utkali se zde jezdci z deseti zemí. O den dříve, v sobotu 5. května, se konaly dva
závody – Mistrovství ČR s mezinárodní účastí a Evropská série veteránů.

• Velký akordeonový orchestr ZUŠ Fryderyka Chopina z Mariánských Lázní se vrátil
z velice úspěšného a náročného zájezdu do Irska, kde se kromě koncertů pro veřejnost
zúčastnil mezinárodní soutěže akordeonových orchestrů a získal 1. cenu. Jejich koncert
vítězů sledoval kromě představitelů města Melos také velvyslanec ČR pan Josef Havlas
s chotí.  Předseda  poroty,  anglický  odborník  hry  na  akordeon  se  velice  pochvalně
vyjádřil o vysoké úrovni orchestru, který vede pan Alexandr Smutný.

• V pátek 4. května se u pomníku generála Pattona konala trochu s předstihem slavnost
k 62.  výročí  osvobození  našeho  města  za  přítomnosti  zástupkyně  amerického
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velvyslance paní Gilbert,  pana starosty Zdeňka Krále,  obou místostarostů a veteránů
války v čele s panem Michalem Bindzarem.

•  7.  ročník  Festivalu  porozumění  se  konal  ve  dnech  14.  –  18.  května  2007.  Tento
unikátní projekt, kdy se scházejí, společně pracují, zpívají a baví se lidé zdraví s lidmi
postiženými má rok od roku víc příznivců. Jsou to 4 dny naplněné činností zajímavou
pro obě skupiny zúčastněných, Organizuje ho Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v Mnichově.

• Nejúspěšnějším odchovancem bikrosového klubu S je vysokoškolák Petr Mühlhans.
Aktivní závodník, který v současné době podřizuje vše tréninku, aby byl nominován na
olympiádu v Pekingu.

• Bezúplatný převod budovy školy Sever do vlastnictví Karlovarského kraje a sloučení
základních  škol  Sever  a  Úšovice,  tedy  2.  a  3.  ZŠ,  schválilo  na  svém  5.  zasedání
zastupitelstvo  města.  Zároveň  souhlasilo  s  bezúplatným převodem současné  budovy
obchodní  akademie  z  majetku  Karlovarského  kraje  do  vlastnictví  Města  Mariánské
Lázně. Studenti bývalé OA se přestěhují do školy Sever a střední škola ponese název
Gymnázium a obchodní akademie M. L. Žáci ZŠ, která v budově dosud sídlila, odejdou
do Úšovic. 

•  Chopinova  společnost  Mariánské  Lázně  se  už  podruhé  rozhodla  připojit  se
k celoevropské akci a uspořádat v domě Chopin 19. května večer Muzejní noc. Čtyřikrát
ten večer zazněly fanfáry z nástrojů žáků pana učitele Koreise z balkonu domu Chopin,
vždy po 30 minutách oznamovaly začátek 20minutového programu. O hudební program
se postarali mladí muzikanti ze ZUŠ Fryderyka Chopina pod dohledem paní učitelky
Aleny Koubkové a Evy Smrčkové. 

ČERVEN 

• Zahradní a parková společnost ve spolupráci s Uniartem a v čele s Ing. Vladimírem
Dufkem jako zahradním architektem zpracovává projekt na celkovou úpravu parkových
ploch.  Začne se středem – Skalníkovými  sady a  bude se pokračovat  až do Úšovic.
V plánu je úprava Masarykovy třídy, prostranství u Bohemie i s monumentem, který by
se měl demontovat a odstranit.

• Weidenský pan starosta Lothar Hoher pozval na návštěvu pana starostu Zdeňka Krále
a  spolu  se  svými  spolupracovníky  vyslovil  přání  navázání  partnerství mezi  městy
Weiden a Mariánské Lázně. Obě města mají již řadu kontaktů mezi školami, kulturní
výměnu  a  podnikatelské  aktivity.  Weidenští  občané  jezdí  často  a  rádi  do  ML,
mariánskolázeňští  jsou  častými  návštěvníky  Weidenu.  Pro  navázání  partnerských
vztahů hovoří nejen geografická blízkost, ale i velké možnosti příhraniční spolupráce
v rámci Euregia Egrensis a programů EU.

• 150 let evangelického kostela v Mariánských Lázních. K tomuto výročí se konaly 24.
června od 9.30 slavnostní bohoslužby v kostele na Mírovém náměstí. Kázáním Božího
slova  posloužil  Joel  Ruml,  synodní  senior  Českobratrské  církve  evangelické,
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historickou přednášku prosloví PhDr. Eva Melmuková – Šašecí,  emeritní  profesorka
Evangelické teologické fakulty UK v Praze.

•  13  let  už  působí  1.  soukromé  SOU drogistické,  jehož  zřizovatelkou  je  paní  Julie
Luhanová a ředitelkou Mgr. Hana Zadinová, v našem městě. První absolventi opouštěli
SOU před 10 lety. Těch letošních bylo 20. 11 aranžérů a 9 drogistů. Příští rok otevřou
obor fotograf.

• Místostarosta Jiří Chval byl pověřen projednáním převodu společnosti Miniaturpark
Mariánské Lázně, s.r.o. z konkursního řízení do vlastnictví města, aby mohl zůstat v
provozu  park  miniatur  jako  významná  turistická  atrakce  Karlovarského  kraje.  Je  to
dobře,  že má město o tuto atrakci  zájem, miniatury jsou v krásném místě,  vyráběny
s historickou přesností,  všechny ve stejném měřítku.  Není to tedy jenom atrakce,  ale
také poučení.

•  Poplatky ze vstupného zrušeny -  Městské  zastupitelstvo  po dlouhé diskusi  zrušilo
poplatky ze vstupného. Myslím si, že je to dobře, Ti, kteří tisk připravovali, si zaslouží
poděkování, byla to zodpovědně provedená práce.

• Památkový ústav v Lokti velmi ztěžuje rekonstrukce chátrajících objektů. Už existuje
několik staveb, u nichž se nemůže vzhledem k postoji jmenovaného ústavu zrealizovat
rekonstrukce. Zamítli stavbu na Hlavní třídě pod Oděvou, dále dostavbu hotelu King of
England, přestavbu haly v Dusíkově ulici, rekonstrukci Lilu a hamrnický zámeček. Pan
starosta si na postup Památkového ústavu v Lokti postěžoval krajskému hejtmanovi a
hodlá si stěžovat i na Ministerstvo kultury ČR, protože je brzdou pro rozvoj města.

•  Situace  v nemocnici  -  Do  její  transformace  na  obchodní  společnost  s.r.o.  funguje
společně  s ÚSP  domovem  důchodců.  Společnosti  Mediterra,  která  provozovala
nemocnici  od  roku  2001,  vypršel  mandát,  zatím  nebyla  podepsána  smlouva  o
rekonstrukci objektu a Mediterra prostřednictvím jednatele pana Riegra požádala o čas
do konce srpna.

•  Interiér  městského  divadla  se  bude  rekonstruovat  zhruba  za  necelých  17  miliónů
korun. Je to vysoká částka, nicméně divadlo už to velmi potřebuje.

• Ve středu dne 20. 6. 2007 pořádala pražská agentura Belcantos v katolickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních Varhanní koncert duchovní hudby.
Kromě sólistů paní Aleny Žákové a pana Miloše Ježila, kteří jsou zároveň zakladateli
zmíněné agentury, byl přizván ke spoluúčinkování dětský pěvecký sbor Jiřičky z Plzně.
Sóla  na  varhany  a  doprovody  bravurně  zvládala  paní  Veronika  Husinecká.  Byl  to
nádherný zážitek.

• Judista Petr Škroch přivezl stříbrnou medaili z III. Letních olympijských her dětí a
mládeže, které se uskutečnily ve dnech 19. - 24. června v Ústí nad Labem.
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ČERVENEC

•  V neděli  8.  července  se  pravoslavní  věřící  v Mariánských  Lázních  v chrámu  sv.
Vladimíra,  pomodlili  společně  s nejvyšším  představitelem  církve  metropolitou
Kryštofem. Vzpomněli105. výročí svěcení chrámu, 60. výročí navrácení se volyňských
Čechů do vlasti a 60. výročí vzniku místní pravoslavné farnosti.

•  Tiskový  mluvčí  italské  firmy  Grandi  Stationu  oficiálně  oznámil,  že  rekonstrukce
nádraží v Mariánských Lázních začne 31. července a bude ukončena do konce roku
2008. 

• 7. ročník hudebního festivalu Jazzové lázně skončil. Během týdne od 2. do 8. července
vystoupilo v Mariánských Lázních devět hudebních těles. Vedle moderního jazzu, který
nám v brilantním provedení předvedl Taras Band z Plzně a Sleeping Bear z Rokycan,
zněla městem především jazzová klasika, která se v nostalgickém lázeňském prostředí
cítí jako doma. Jako již 6 let měl i v 7. roce svého konání festival úspěch.

• Slet Mladých konzervativců (MK) v Mariánských Lázních.  Ve dnech od 4. července
do 8. července 2007 proběhl v Mariánských Lázních 10. letní kemp MK 2007, poprvé
v našem lázeňském městě. Zahajovací večer třídenního setkání poctil svou návštěvou
starosta  Mariánských  Lázní  Zdeněk  Král,  na místě  setkání  v hotelu  St.  Moritz.
Letošního  kempu  MK  v Mariánských  Lázních  se  zúčastnilo  několik  významných
osobností české politické scény.

•  Firma  MOTIVE  s.r.o.  je  novým  generálním  marketingovým  partnerem  festivalu
Fryderyka Chopina na léta 2007-2011. Nový generální marketingový partner zastřešuje
festival v oblasti  financování,  jednání se sponzory,  orgány Evropské unie,  v zajištění
doprovodného programu a propagaci. 

• Hamrnický zámeček vyhořel - Nejstarší lázeňská budova v noci z 30. na 31. července
vyhořela, údajně vinou bezdomovců, kteří tam přespávali, i když je tam plot s cedulí
zákaz vstupu. Stav je dost špatný, shořela úplně střecha, ale stavba by snad staticky
nemusela být tolik narušena. Přesto je to smutné.

SRPEN

•  Městské muzeum připravilo  výstavu předních  českých egyptologů  mapující  40 let
působení českého archeologického týmu v Egyptě a jeho výzkumů v lokalitě Abúsír.
Výstava  přibližuje  nejnovější  objevy  na  poli  egyptské  archeologie  –  objevy,  které
přinesly mezinárodní uznání české vědě. Slavnostní zahájení se konalo ve čtvrtek dne 2.
8. a provedl ho ředitel muzea Ing. Jaromír Bartoš. Po něm se ujal slova ředitel Českého
egyptologického ústavu UK Praha a uznávaný odborník Prof. Dr. Miroslav Verner.

• Ve čtvrtek 9. srpna odletěli pan starosta Zdeněk Král a místostarosta Jiří Chval spolu
s představiteli  Františkových Lázní  a Chebu do Nižního Tagilu.  Je to součást plnění
dohody, kterou města podepsala loni v listopadu. Tagilští už zde byli a ještě přijede 40
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hokejistů. Představitelé toho města se snaží rozvíjet a udržovat partnerství na rozdíl od
jiných měst.

•  Dostihový den v Mariánských Lázních  -  Před 85 lety přesně 2.  července  1922 se
v Mariánských Lázních konaly první klusácké dostihy na úplně novém stadionu. Tehdy
bylo přihlášeno 106 koní. I přes nepřízeň sv. Petra přihlíželo letos obnoveným dostihům
pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla bezmála 1000 diváků.
Jelo se celkem 7 dostihů na počest 7 hlavních sponzorů.

• Největší kulturní svátek v Mariánských Lázních 48. ročník Chopinova festivalu byl
zahájen  slavnostním  koncertem  pod  taktovkou  prof.  Radomila  Elišky  v sobotu  18.
srpna. Potrvá do 25. srpna.

•  U  hotelu  Krakonoš  vzniká  pohádkový  park.  Studenti  Střední  průmyslové  školy
kamenické a sochařské v Hořicích pod vedením svého profesora akademického sochaře
Michala  Moravce  vytesávají  z pískovce  už  třetí  pohádku,  tentokrát  jde  o  Vodní
pohádku.

ZÁŘÍ

• Od 27. srpna do 1. září uspořádali pracovníci muzea jako každý rok Goethův týden.
Letos nese akce podtitul Touha po Itálii.

• V Mariánských Lázních se od 12. do 16. září festival židovského filmu jako součást
Mezinárodního  židovského  festivalu  Devět  bran,  který  je  údajně  největší  v Evropě.
Pořadateli festivalu jsou agentura Monte Christo a agentura Aroko, spolupořadatelem
Město Mariánské Lázně. Projekt festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran
je co do rozsahu a koncepce ojedinělou aktivitou  a jeho význam již dnes přesahuje
hranice státu. Jeho základní myšlenkou je a bude představit nejen české společnosti, že
židovská kultura je stále živá a inspirující. Byly zde mnohé osobnosti - např. režisér
Otakar Vávra, jeho žena Jitka Němcová, režisér Dušan Klein, spisovatel Arnošt Lustig,
Benjamina Kuras apod.

•  Společnosti  Mediterra,  která  byla  strategickým  partnerem  města  a  provozovala
nemocnici od roku 2001, vypršel mandát a Mediterra se do konce 8. měsíce nevyjádřila,
ani nevyvolala jednání. Skončila tedy jako strategický partner města. Město bude dál
pokračovat  v transformaci  na  společnost  s ručením  omezeným  a  připravovat  se  na
rekonstrukci, ale skromnější. Ředitel Ing. Kestřánek zůstává na svém postu.

• Rada města odvolala 28. 8. 07 z funkce jednatele společnosti Technický a dopravní
servis, s.r.o. pana Miloše Černého. 

•  Mariánskolázeňský  klub  výtvarníků měl  7.  září  výstavu v Galerii  Atrium v hotelu
Hvězda za přítomnosti mnoha přátel a pravidelných návštěvníků vernisáží.
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• Již 3. folklorní Mariánský podzim se konal od 20. do 23. září na různých místech
města.  Povedlo se vše včetně počasí a Mariánské Lázně rozkvetly folklorními kroji,
tancem, zpěvem a mládím.

ŘÍJEN

• Městské divadlo je od 1. října 2007 vzhledem k rekonstrukci interiéru zavřeno, vše je
připraveno i peníze, ale nebyla firma, která by se zakázky ujala, všechny odstoupily a
jednu  Město  vyloučilo.  Posléze  se  však  našla  firma  DIRS  Brno  s.r.o.  a  podepsala
smlouvu s Městem.

•  2.  října  se  konala  v Galerii  Atrium  výstava  fotografií  Stanislavy  Brůhové,  dcery
známých lékařských manželů – Doležalových. Její fotografie jsou zajímavé, nápadité a
vtipné.

• Lázeňské lesy společně s Městským muzeem otevřely 4. 10. novou naučnou stezku
lázeňskými  lesy.  Součástí  bylo  i  odhalení  nového památníku – kamene věnovaného
Friedrichu Nietchemu.

•  Zahájení  revitalizace  nádraží  má  opět  zpoždění.  12.  října  má  být  objekt  předán
společnosti Metrostav.

• MO Svazu důchodců e má 446 členů, patří mezi větší v republice a je hodnocena jako
jedna  z nejlepších.  Výborně  spolupracuje  s Městským  úřadem  Mariánské  Lázně,
s Krajským  úřadem  KK  a  Krajskou  radou  Svazu  důchodců.  Komise,  které  pracují
v místní organizaci,  uskutečnily v roce 2007 pro své členy 86 akcí.  Kulturní komise
připravila setkání v klubu při různých příležitostech, pomáhala při organizaci Univerzity
III. věku, naplánovala zájezdy, divadelní představení, koncerty,  přednášky, vycházky.
Celkem se těchto akcí zúčastnilo 1 053 seniorů. 

• Představitelé města (1. místostarosta - Jiří Chval, hlavní koordinátor oslav 200. výročí
města - PhDr. Luděk Nosek, jednatel společnosti KIS Mariánské Lázně s.r.o. - ing. Petr
Doležal  a  ing.  Jana  Palacká  za  městský  úřad)  prezentovali  na  tiskové  konferenci
pořádané  při  příležitosti  konání  výročního  40.  ročníku  festivalu  Tourfilm  2007
v Karlových Varech reprezentativní  plakát,  který bude provázet 200. výročí  založení
lázní v příštím roce. 

• Mariánské Lázně podepíší dohodu o spolupráci s městem Nižnij Tagil (Rusko) na rok
2008.

• Program otevřené radnice – radnice je veřejná budova, a proto musí sloužit veřejnosti,
její sály jsou proto k dispozici školám a neziskovým organizacím zdarma, komerčním
subjektům za poplatek. Radnice nabízí velký sál hotelům, které nemají konferenční sál,
jako vhodnou místnost pro pořádání kongresů pro větší počet lidí, je možno zajistit i
catering.

• Výročí vzniku samostatného Československa
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si mariánskolázeňští občané a děti připomněli 26. října večer lampiónovým průvodem,
který se za hudebního a tanečního doprovodu DOM a mažoretek vydal od hotelu Cristal
Palace na kolonádu, kde promluvil starosta města pan Zdeněk Král, poté dostal slovo
plk. ve výslužbě pan Václav Volf. Třešničkou na dortu byl ohňostroj.

Večer se konal slavnostní koncert. ZSO připravil pro posluchače lahůdku – Smetanovu
Mou vlast.

•  V  roce  2007  se  Mariánské  Lázně  po  devět  let  trvající  odmlce  vrátily  na  mapu
světového dění na dlouhé ploché dráze. Místní stadión, který patří k nejkrásnějším na
světě a je jediný ve střední a východní Evropě, hostil 6. 5. 2007 čtvrtfinále mistrovství
světa. Závod za účasti vrcholných představitelů Karlovarského kraje, města Mariánské
Lázně, FIM a AČR se povedl na jedničku. Nejvíce práce i po stránce organizátorské leží
na bedrech pana Miroslava Musila.

•  Královský park -  loni  v září  schválila  rada záměr  uzavření  Smlouvy o výhradním
partnerství  na  využití  území  kasáren  Hamrníky  po  dobu  12  měsíců  ě  s firmou
Waystone.  24.  října  prezentovala  tato  anglická  firma  v Hotelové  škole  M.  L.  svůj
projekt nazvaný Královský park,  který byl  k dispozici  veřejnosti  do večerních hodin
stejně  jako  gen.  ředitel  firmy  Stuart  McLoughlin,  zástupce  firmy  v M.  L.  Andrew
Dennisson a  informované hostesky.  Panu starostovi  Královi  i  přítomným radním se
projekt líbil.

LISTOPAD

• V Čechách i v Mariánských Lázních se po revoluci ujal svátek beaujolais

V pravé  poledne  15.  listopadu  byla  na  kolonádě,  kde  se  sešli  mariánskolázeňští
gastronomové a jejich hosté, prostě lidé, kteří mají k vínu vztah, otevřena první láhev
letošního červeného vína – beaujolais nouveau.

• Ve dnech 10. - 11. listopadu se plastikoví modeláři podívali za kanál a zúčastnili se
soutěže,  která  je  vyvrcholením  všech  soutěží  na  evropské  i  světové  scéně.  Do
anglického Telfordu, který leží poblíž

Birminghamu se sjela celá světová modelářská elita. Jako vždy byli ozdobou vynikající
modeláři  ze  Španělska  a  Itálie.  Naše  česká  výprava  byla  velice  dobře  připravena  a
získala ze všech účastníků mistrovství největší počet medailí a dalších ocenění - 3 zlaté,
3 stříbrné 2 bronzové medaile a dvě ceny Trophy.

PROSINEC

• Od 7. do 9. prosince se opět konal na kolonádě vánoční trh s bohatým programem.
Občané  i  hosté  oceňují  zejména  absenci  vietnamských  prodejců,  všechny  výrobky
pocházejí z českých rukou, ale mrzí je krátká doba trvání trhu.

•  Šéfdirigent  Západočeského  symfonického  orchestru  Michael  Roháč  získal  za
mimořádný přínos Karlovarskému kraji ocenění.
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•  Zima si letos dává na čas.  Je polovina prosince a na sjezdovkách SkiArey málem
kvetou sedmikrásky. To netěší ani pana Vladimíra Černého - správce, ani sportovce.

• Jako každý rok se v adventní době uskutečnilo množství kulturních akcí – Vánoční
koncert Velkého akordeonového orchestru ZUŠ, Rybova mše vánoční v podání ZSO a
spojených sborů Fontány a Karlovarského pěveckého sboru a podobně.

•  Silvestr  a  Nový  rok  2007  –  2008  se  slavil  v areálu  Arnika  dětskou  diskotékou
s kouzelníkem, Maxim Turbulenc, ohňostrojem

• Pořadatelem programu na ukončení roku 2007 a slavnostního zahájení roku 2008 bylo
Město Mariánské Lázně.

Zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2008

Rok 2008, rok dvoustého výročí města Mariánské Lázně

K 1. lednu mají Mariánské Lázně 13 958 obyvatel, z toho 6 575 mužů a 7 383 žen, dětí
do 18 let je 2080. Obyvatel neustále pomalu, ale jistě ubývá, město stárne, navíc sem
jezdí staří hosté, jejich věkový průměr je hodně vysoký. Opravdové mládí potkáte na
ulici jen v době školních výletů nebo ve dnech folklorního festivalu Mariánský podzim
či  na  kolonádě,  když  ZUŠ  organizuje  Kolonádu  plnou  hudby  zpěvu  a  tance.
Pravděpodobně Mariánské Lázně nenabízejí mladým lidem nic atraktivního, nic, co by
je tu udrželo, nebo co by je sem lákalo.

LEDEN

• Silvestr přežili všichni ve zdraví, na chirurgické ambulanci byl ošetřen pouze jeden
člověk popálený od petardy, ale nic vážného.

•  Pasové kontroly ve vlacích jsou minulostí, 21. 12. jsme vstoupili do schengenského
prostoru - v noci na pátek 21. 12. definitivně zmizeli z vlaků čeští i zahraniční policisté,
kteří  pravidelně  kontrolovali  doklady,  když  cestující  překračovali  státní  hranice.
Úderem půlnoci  vstoupila  Česká  republika  do  schengenského  prostoru,  překračovat
hranice bez kontrol je ve vlacích možné se všemi okolními státy.

• Oprava divadla pokračuje podle harmonogramu. Křesla byla vytvořena přímo pro jeho
interiér.  V současné  době  jsou  demontována  stávající  sedadla  a  v hledišti  bylo
postaveno lešení, aby mohla proběhnout oprava stropních štuků. Podle projektu byly
vybudovány 2 nové toalety pro imobilní spoluobčany a bezbariérový vstup do budovy.
Připravuje  se  také  místnost  pro  montáž  nové  vzduchotechniky.  Na  konec  budou
položeny nové zátěžové koberce. Divadlo už tuto rekonstrukci nutně potřebovalo.

•  Největší  organizační  změna  na  radnici  od  roku  1998.  Původních  11  odborů  se
zredukuje do cílových 8, na místa vedoucích nových odborů budou vypsána výběrová
řízení. Nově se zavádí funkce nezávislého auditora, podřízeného přímo starostovi, který
bude  mít  pravomoc  prověřovat  celý  úřad.  Všichni  předpokládají,  že  úřad  bude  po
zavedení změn pružnější a odbory komunikativnější směrem k občanům.

•  Nemocnice  je  od  1.  ledna  2008  společností  s ručením  omezeným  .  Zatím  patří
stoprocentně  městu,  ale  situace  se  pravděpodobně  změní,  jakmile  firma  VALUE
ADDED,  a.s.,  která  byla  městem  pověřena,  najde  vhodného  strategického  partnera,
kterého schválí zastupitelstvo.

•  Od  června  2007  je  nájemcem  stáčírny  společnost  Savarin.  Podle  smlouvy  musí
zachovat  účel nájmu,  tj.  obnovit  výrobní činnost minimálně v rozsahu dosavadní.  A
protože už probíhá zkušební provoz, zdá se, že společnost tuto základní podmínku splní.
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•  Projektová  kancelář  UNIART vypracovala  studii  Krakonoš  –  Koliba.  Je  skutečně
velkorysá, zahrnuje území od jízdárny až po Nové lázně. Jsou tam naplánovány nové
vycházkové trasy, přemostění, letní bobová dráha, rozšíření sjezdovky, lanovka, vodní
prvky –  rybníčky,  kaskády (v  místě,  kde  je  dnes  plechová ohrada),  patří  do  toho i
Miniaturpark  a  jsou  tam  ještě  další  atrakce.  Na  svahu  by  mohla  vzniknout  ještě
sáňkařská  dráha,  lyžařský  vlek  na  Vlčce,  běžkařské  trasy  a  lanové  centrum.
Předpokládají se úpravy vycházkových tras a Nordic Walking tras. Realizace by spadala
asi do období 10 – 15 let. Mělo by tam vzniknout sportovně zábavní centrum.

• Město zveřejnilo program oslav 200. výročí města, který prakticky zahájí 14. června
Starostafest a zakončí Mariánskolázeňský advent na kolonádě. Po pečlivém přečtení je
ale jasné, že tam příliš akcí, nad ty pravidelně se opakující, není.

•  Restaurace  Filip  pana Jiřího Filipa  získala  cenu od Sdružení  českých spotřebitelů:
Spokojený zákazník Karlovarského kraje.

•  Myšlenka  přiblížit  radnici  občanům  a  dokončit  zkvalitnění  občanské  vybavenosti
v lokalitě  Nová Chebská je  projektem,  podle kterého by zde mohla  vzniknout  nová
městská čtvrť. Spojení příštích privátních investorů spolu s městem by mohlo zaručit
dotvoření důstojného vjezdu ze západní strany do našeho města. Jistě se dá očekávat, že
se objeví názory protichůdné. Tak tomu bylo i v případě výstavby Kauflandu. Ti, kteří
byli zásadně proti, zde dnes spokojeně nakupují.

ÚNOR

•  Plánovaná  výstavba  vilové  čtvrti  v lokalitě  Dobrovského  má  své  silné  odpůrce  –
obyvatele ulice Dobrovského. Jejich obavy jsou ale pravděpodobně předčasné, protože
se zatím nenašel investor.

• Místní akademický sochař Vítězslav Eibl, jehož díla zdobí mariánskolázeňské parky,
se  tentokrát  předvedl  početným hostům 5.  února  v galerii  Atrium jako malíř,  malíř
svého kraje.

• V roce 2006 byla zahájena stavba železničního koridoru Plzeň – Cheb, od té doby mají
cestující  na  této  trase  složitější  podmínky  vzhledem  k častým  výlukám,  které  letos
budou v termínech od 7. 3. do 6. 6. a od 6. 6. do 11. 12.

•  Město Mariánské Lázně vydává reprezentativní  obrazovou publikaci  k 200. výročí
města  v roce  2008.  Publikace  o  věhlasném  lázeňském  místu,  tzv.  lázeňského
trojúhelníku  západních  Čech,  jeho  slavné  historii,  krásách,  bohatství  a  atmosféře  je
spolufinancována Evropskou unií ze Společného regionálního operačního programu a
její vydání finančně podpoří rovněž Karlovarský kraj. 

BŘEZEN

•1. března se poprvé v Čechách jel v Mariánských Lázních Freestyle FIS worldcup v
jízdě v boulích dual moguls - závod Světového poháru v akrobatickém lyžování. Přes
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vyloženě jarní  počasí,  kdy ještě  v první  polovině  února nebyl  vůbec  žádný sníh,  se
podařilo  správci  SkiArea panu Vladimíru Černému a jeho týmu připravit  k velkému
nadšení  sportovců  a  organizátorů  skvělé  podmínky  v době,  kdy  se  po  celé  Evropě
závody pro nedostatek sněhu rušily.

• 2. března podepsal pan starosta Zdeněk Král dohodu o přátelství a spolupráci s městem
Poděbrady.

•71  let  po  slavném  Světovém  kongresu  židovstva  v Mariánských  Lázních,  jehož
tématem byly přípravy na založení samostatného židovského státu v Palestině a který se
odehrál v předvečer 2. světové války a jen 15 měsíců před osudnou Křišťálovou nocí,
kdy bylo  vypáleno  267 synagog,  mezi  nimi  i  mariánskolázeňská,  přijelo  do našeho
města  160  zástupců  židovského  náboženského  směru  Ruzhin  Sadygura  chaside
s jednaosmdesátiletým,  velmi  nemocným Grand Rabbi  –  velkým rabínem Admorem
Abrahamem Jaakovem, potomkem krále Davida. Ubytovali se v hotelu Esplanade, který
byl  k dispozici  pouze  jim a  kde  i  v kuchyni  vařil  jejich  personál,  který  si  přivezli
s sebou. Jejich návštěva se obešla bez jakýchkoli zvláštních bezpečnostních opatření.
Na Esplanade byli velmi spokojeni.

•  Od  března  má  Západočeský  symfonický  orchestr  Mariánské  Lázně  náhradu  za
koncertního mistra Fumihito Teradu, který odešel zpět do Japonska, je jím teprve 22letý
plzeňský houslista Jakub Sedláček.

• Nová Chebská - do 30. 5. 2008 do 14 hodin je možno podávat nabídky na řešení této
lokality.  Jde  vlastně  o  ekonomickou  studii  a  o  architektonické  řešení  -  to  znamená
oslovit architekty a zadat jim vypracování projektu, vypořádat se se stávajícími nájemci
a  nastínit  řešení,  které  potom  odsouhlasí  rada.  Určitě  uteče  ještě  hodně  vody,  než
přestane levá strana Chebské hyzdit město.

•  Akordeonový  orchestr  ZUŠ  pod  vedením  pana  Alexandra  Smutného  získal  na
mezinárodní soutěži v Praze 3. místo.

• Pamětní  dukáty - Mincovna Kremnica na Slovensku vydala k 200. výročí založení
Mariánských Lázní pamětní mince - zlaté dukáty, které město zakoupilo v hodnotě 190
000,-  Kč. Jsou uschovány v trezoru radnice.  Jedná se o dva sety 1,2,5 a  10 dukátu
z ryzího  zlata,  jeden  set  skončí  ve  sbírkách  Městského  muzea  a  druhý  pro  velmi
výjimečnou  příležitost  města,  dvacet  malých  kazet  se  zlatými jednodukáty  jsou  pak
zálohou pro velmi významné a vzácné hosty,  oceněné občany apod. Všechny mince
jsou číslované a  je jich omezený počet.  Velkých setů je jen 23 a 1 dukátů 50,  což
znamená numizmatickou vzácnost a také hodnotu.

DUBEN 

Elitní fotograf Vladimír Brunton připravil návštěvníkům, kteří přišli na vernisáž výstavy
jeho fotografií, jež se konala v úterý 1. dubna v podvečer, ohromný zážitek. Dokonalé
velkoplošné portréty známých osobností, zákoutí Prahy a malá ukázka z aktů uchvátila
a  nadchla  každého,  kdo  se  vernisáže  zúčastnil.  Nejde  totiž  o  běžné  fotografie.  Pan
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Brunton fotí postaru na velkoformátový fotoaparát na plochý černobílý film a nafocený
materiál  pak  ručně  chemickým  procesem  zpracovává.  Fotografie  působící  dojmem
malovaného  obrazu  vzniká  na  velkoformátovém  plátně  a  díky  autorově  speciální
technologii  zaručuje  archivní  stálost  po  několik  generací.  Výstavy  v galerii  Atrium
v hotelu Hvězda nejsou vždy kvalitní, ale tato vynikala nad všechny.

•  Mariánské  Lázně  mají  mistryni  republiky  v krosu  -  Atletka  z Mariánských  Lázní
Monika Preibischová zářila na mistrovství ČR v Jablonném nad Orlicí, kde se v sobotu
5.  4.  2008  rozdělovaly  tituly  mistrů  republiky  a  rozhodovalo  se  o  nominaci  na
prosincové ME v krosu. Dosáhla na vavříny.

•  Stav školky ve Skalníkově ulici  je  po letošní  zimě tak špatný,  že téměř  vylučuje
opravu. Jedná se o statiku celé konstrukce, stavba je už značně opotřebovaná a navíc se
tak  dnes  už  vůbec  nestaví,  rekonstrukce  je  prostě  nemožná.  Městská  rada  se  proto
rozhodla, že školku zbourá a postaví novou.

•  Titanik  podle Ringo Čecha -  Divadelní  soubor Gymnázia  a  OA Mariánské Lázně
realizoval  premiéru  představení  Titanik  podle  Ringo  Čecha,  která  se  uskutečnila  v
neděli 20. dubna 2008 v 19:00 hodin v sálu hotelu Alexandria v Mariánských Lázních.
Hra s drobnými úpravami pro soubor byla vtipná, herci podali opravdu solidní výkony.

KVĚTEN

•  Do  Mariánských  Lázní  se  vracejí  anglikánské  bohoslužby.  Budou  se  konat
v anglickém a českém jazyce každou neděli v 10.30 v Anglikánském kostele na Ruské
ulici.  Zahajovací mše se konalat v tomto historickém kostele 4. května 2008 v 10.30
hodin,  celebroval  ji  biskup  Edwin  Wagner,  Bishop  of  Egmanton,  který  se  v našem
městě usadil.

• Divadlo v novém - V letech 2004 -2006 byla obnovena zvuková a světelná technika,
opravena fasáda i střecha, velké investice byly vloženy do opravy opony. V říjnu 2007
začala  rekonstrukce  poslední,  která  byla  ukončena před  několika  málo  dny.  Po 140
letech se tak divadlo může pyšnit svým nádherným vzhledem, jak tomu bylo při jeho
slavnostním  otevření  roku  1868.  11.  května  2004  byla  panem  starostou  Zdeňkem
Králem slavnostně přestřižena páska.

•  Ve  středu  dopoledne  přijel  na  radnici  kanadský  velvyslanec  Michael  Calcott
s doprovodem. Přijel na pozvání. Přivítal ho starosta pan Zdeněk Král a místostarosta
pan  Jiří  Chval.  Důvodem jeho  návštěvy  byly  dřevostavby.  Jsou  výhodné  a  cenově
přijatelné,  zvláště  pro lokalitu  Dobrovského by byly podle vedení města  zajímavé a
přínosné. Jejich výhodou by byla energetická úspora.

• 9. 5. – 11. 5. se konalo slavnostní zahájení lázeňské sezóny a 200. výročí města. 9. 5.
se konal slavnostní koncert se sólistou Václavem Hudečkem, dalších dnů se zúčastnily
všechny soubory ZUŠ, sbor Fontána, v sobotu ráno se konalo žehnání pramenů, které
provedl plzeňský biskup František Radkovský, byl připraven jarmark, laserová show a
další atrakce. 
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• Město Mariánské Lázně v letošním roce vydalo reprezentativní obrazovou publikaci k
200. výročí  lázeňství  spolufinancovanou Evropskou unií  ze Společného regionálního
operačního programu a Karlovarským krajem. Slavnostní křest publikace se uskutečnil
v neděli  11. 5. 2008 v rámci  doprovodného  programu  zahájení  lázeňské  sezóny.
Dějištěm křtu se stalo nově zrekonstruované městské divadlo.

•  Česká centrála  cestovního ruchu – CzechTourism spolu s hotelem Esplanade SPA
GOLF RESORT otevřela  9.  května  v  hotelu  Agricola  formou  slavnostní  GARDEN
PARTY zahájení  lázeňské  sezóny  2008  a  oslavy  200  let  lázeňství  v  našem městě.
Účastníky WORKSHOP pozdravil za Poslaneckou sněmovnu ČR dr. Ivan Přikryl, dále
zástupce  Karlovarského  kraje  ing.  Jiří  Behenský,  starosta  města  Mariánské  Lázně
Zdeněk Král, exekutivní manager společnosti Ambassador Group ing. Eva Dvořáková a
radní dr. Luděk Nosek. WORKSHOP o lázeňství se konal za účasti 80 tour operátorů,
50 zahraničních novinářů a 35 českých subjektů, které působí na trhu cestovního ruchu
v  našem  kraji,  v  prostorách  hotelu  Esplanade  SPA  GOLF  RESORT.  Plánovaný
doprovodný program byl zaměřen na prezentaci turistických zajímavostí našeho regionu
a v rámci programu WORKSHOP bylo představeno 30 subjektů, které působí na trhu
cestovního ruchu v našem kraji.

•  Občanské  sdružení  Marcoussis,  které  léta  udržuje  přátelství  s obyvateli
stejnojmenného  městečka  poblíž  Paříže,  odjelo  na  začátku  května  na  pravidelnou
návštěvu  do  Francie.  Při  odjezdu  přišel  vyprovodit  skupinku  Čechů  i  pan  starosta
Marcoussis a s sebou přinesl pro svůj mariánskolázeňský protějšek dárek k 200. výročí
založení města – poměrně vzrostlý strom – lípu. Přežil cestu, Ing. Dufek našel místo
v parku pod knihovnou a za účasti obou stran – francouzské i české byla lípa zasazena.

• Festival porozumění - tradice, založená před několika lety Společností pro podporu
lidí  s mentálním  postižením  a  Domovem  pro  osoby  se  zdravotním  postižením
PRAMEN, nejen že pokračuje, ale neustále se rozvíjí a o akce v druhé polovině května
je čím dál větší zájem. Láká také přítomnost herečky Báry Štěpánové a herce Jaroslava
Duška.

• Za poslední dva roky přibylo v Mariánských Lázních několik nově zrekonstruovaných
objektů, přestavěných pro účely tzv. rezidentního bydlení (budovy v okolí radnice, nad
kolonádou,  u  nemocnice).  Je  to  asi  jediný  způsob  jak  zachránit  chátrající  budovy,
hotelových lůžek je ve městě nadbytek, určitě to není konečné číslo a to ještě čekají na
rekonstrukci Kavkaz, Lesní mlýn, Corso, Atlantik, Rozkvět – doufejme, že do té doby
nespadnou, nicméně je to ostuda města.

•  Sobotní  odpoledne  31.  5.  v areálu  Prelátova  pramene  se  odehrávalo  v  režii
Vzdělávacího  a  informačního  centra  ZO ČSOP Kladská.  Den Země  je zaměřen  na
propagaci ochrany životního prostředí a třídění odpadu. A protože tato organizace má
v názvu slova vzdělávací a informační, nic se nedělo jen tak, všechny činnosti měly svůj
účel a navíc byly pestré, zajímavé, bavili se malí, větší i dospělí.
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ČERVEN

•  V úterý  3.  června  se  v 1.  poschodí  Společenského  domu  Casino  konala  výstava
fotografií známého českého cestovatele Jiřího Kolbaby, viceprezidenta Českého klubu
cestovatelů, který dosud navštívil více než 100 zemí na všech 6 kontinentech světa. Jeho
zajímavé  vyprávění  a  nádherné  fotografie  zaujaly  početné  hosty.  Ve  stejný  den  se
konala v galerii Atrium vernisáž výstavy obrazů Karla Gotta, samozřejmě bez Mistrovy
účasti, ale za hojné přítomnosti jeho ctitelů.

• Počet zaměstnanců MěÚ - rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v
městském úřadu, přepočítaný na pracovní úvazky, na 108 a to od 1. 7. 2008.

• O víkendu 7. - 8. 6. 2008 soutěžili hádankáři z celé republiky o poháry MÚ města
Mariánské Lázně v soutěžích Lázeňský pohárek v řešení křížovek a hádanek a o poháry
firmy RMV trans a.s. Teplá v přeborech GP v řešení úloh Sudoku, křížovek, hádanek a
logických úloh. Přebory se opět konaly v příjemném prostředí  školní jídelny při  ZŠ
v Ruské  ulici  pod  patronací  paní  ředitelky  Aleny  Hálové  a  její  zástupkyně  Věry
Kučavové.

• 26. června proběhla v muzeu vernisáž velmi zajímavé výstavy k 200. výročí založení
města nazvaná Střípky historie. Zájemci mohli vidět to, co jindy zůstává jejich očím
skryto – výuční list Václava Skalníka, různé plány výstavby apod.

• Jako předehra k Chopinovu festivalu se na přelomu června a července konala klavírní
soutěž  Fryderyka  Chopina.  Kvalitu  pianistů,  kteří  se  rekrutovali  zejména  z Polska,
České republiky, Ruska, Ukrajiny, ale i asijských států a USA, posuzovala ve vzácné
shodě 6členná porota, jejíž předsedou byl prof. Ivan Klánský.

• Na 17. ročníku výstavy stavebnictví FOR ARCH Karlovy Vary získalo „Labutí jezírko
Mariánské Lázně“ čestné uznání za citlivý přístup k řešení lázeňského prostoru. Podle
projektu zahradního architekta Ing. Vladimíra Dufka ho realizovala Zahradní a parková
společnost, jejímž je odborným ředitelem.

• 23. ročník Memoriálu Hany Trejbalové se konal 24. června za krásného počasí.

• V sobotu 5. července ožilo okolí malé kolonády v Úšovicích vyznavači francouzské
oblíbené  hry  petanque  .  Petanque  club  Kolová  a  PS  Mariánské  Lázně  uspořádaly
v našem  městě  Grand  Prix  Mariánských  Lázní.  Počasí  přálo,  občerstvení  v podobě
grilovaných dobrot a různorodých nápojů bylo k dispozici, a tak historicky první turnaj
v této  hře  s koulemi  mohl  nerušeně  od  9.00  probíhat.  Donedávna  u  nás  naprosto
neznámá  hra  si  rychle  našla  své  fandy a  zdomácněla.  Uvidíme,  zda  se  tak  stane  i
v Mariánských Lázních.

• V sobotu 28. června se do hornofalckého Weidenu vydala delegace vedená panem
starostou  Zdeňkem Králem.  Její  členové byli:  PhDr.  Luděk Nosek,  Ing.  Jan Budka,
ředitel KIS Ing. Petr Doležal a další. Cílem cesty byla účast na slavnostech weidenských
občanů, jejichž důležitým bodem byl podpis smlouvy o partnerství mezi Weidenem a
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Mariánskými  Lázněmi,  které  jsou  po  Bad  Homburgu,  Marcoussis  ve  Francii,
Chianciano  Terme  v Itálii  a  Nižním  Tagilu  v Rusku  již  jeho  pátým  partnerským
městem.

• Už devět let uběhlo od doby, kdy mariánskolázeňský park miniatur spatřil světlo světa.
Je jediným svého druhu v České republice. Park Boheminium prezentuje nejzajímavější
stavby České republiky v jednotném měřítku 1:25 a zároveň seznamuje návštěvníky s
českou historií.  Přitahuje  nejen  hosty a  turisty,  ale  přilákal  též  organizátory  setkání
miniaturparků v německém Wehlenu, kteří vyzvali provozovatele mariánskolázeňského
parku,  aby  se  též  zúčastnili.  Koncem  května  tedy  odjeli  i  s modelem  kolonády  u
Karolinina  pramene  do  do  miniaturparku  "Kleine  Sächsische  Schweiz"  u  Drážďan.
Prezentace  českého  parku  Boheminium  byla  velmi  úspěšná,  hovořilo  se  o  něm
v superlativech jako o unikátním areálu, což je výborná propagace nejen parku, ale i
města Mariánské Lázně.

ČERVENEC

• Hejtman JUDr. Josef Pavel a místostarosta Jiří Chval přestřihli v úterý 8. července
pásku,  a  tím  byla  slavnostně  zahájena  oprava  Hlavní  třídy.  Tento  týden  se  začne
s rekonstrukcí ve spolupráci Karlovarský kraj  a Město Mariánské Lázně.  Jde totiž  o
krajskou komunikaci, na jejíž opravu budou náklady vyšší než 15 miliónů korun, z toho
město  zaplatí  jen  900  000,-Kč.  Nicméně  dalších  15  miliónů  vynaloží  na  ostrůvky,
přechody, zálivy, osvětlení, lavičky, dvě lázeňská pítka a podobně.

• V roce 2007 a na počátku roku 2008 byly provedeny opravy a zahradnické úpravy
hrobů významných občanů města Mariánské Lázně (Václav Skalník, J. D. Halbmayr,
August  Herzig,  Adalbert  Danzer,  Hans  Turba,  A.  Lucha,  Josef  Schaffer).  Celkové
náklady na výše uvedené opravy a úpravy hrobů na městském hřbitově dosáhly v letech
2007 - 2008 290 tis. Kč.

•  Celý  týden  od  7.  do  12.  července  zněly  Mariánské  Lázně  kvalitním  jazzem.
Každodenní  koncerty  na  kolonádě  měly  své  stále  příznivce,  zvláště,  když  úroveň
letošního 8. ročníku festivalu Jazzové lázně byla ještě vyšší než loni.

• Společnost Vytápění Mariánské Lázně s.r.o., která zásobuje teplem Mariánské Lázně,
prodali  jeho majitelé  Ing.  Jiří  Černý a  Petr  Jíša  ostravské společnosti  Dalkia  Česká
republika a.s. 

• Za divadlem na druhé straně potoka stojí bývalá kotelna, která zároveň sloužila také
jako sklad kulis a divadelních rekvizit. Nyní je ale nová kotelna přímo v budově divadla
a  tato  stavba  ztratila  svůj  účel.  Radnice  se  vrátila  k myšlence,  která  je  už  stará
minimálně 10 let,  přestavět  zmíněný objekt  na městskou galerii,  která městu  citelně
chybí.

•  Nedělní  bohoslužby anglikánské  církve  v Anglikánském kostele  se  pomalu  stávají
tradicí,  ale  v neděli  27.  července  byla  mše  obzvláště  slavnostní,  přijel  ji  z Anglie
koncelebrovat  arcibiskup the Most  Rev. Michael  Newman.  Jeho přítomnost  naplnila
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kostel do posledního místečka.

•  U  příležitosti  200.  výročí  založení  Mariánských  Lázní  a  chrámového  svátku  sv.
Vladimíra,  patrona  pravoslavného  kostela,  sloužil  v neděli  20.  července  slavnostní
pravoslavné  bohoslužby  Jeho  Blaženost  Kryštof,  arcibiskup  pražský,  metropolita
českých zemí a Slovenska. Přítomen byl i starosta města Zdeněk Král. Kromě o. Josefa
Hauzara,  duchovního  správce  a  kancléře  Pravoslavné  církve  v českých  zemích,
koncelebrovali bohoslužby v jazyce staroslověnském a českém i další duchovní. 

•  Zastupitelstvo  města  schválilo  na  základě  výsledků  veřejné  obchodní  soutěže
strategického  partnera  k  uzavření  smlouvy  o  převodu  66%  obchodního  podílu  v
obchodní společnosti Nemocnice Mariánské Lázně, s.r.o. Asklepion SG Hospital s.r.o.,
•  Ve  hře  byly  původně  dvě  společnosti  –  PPF  Healthcare  a.s.  a  výše  jmenovaný
Asklepion. Přestože výběrová komise dala více bodů společnosti PPF, zastupitelé dali
přednost Asklepionu jako zkušenému podnikateli ve zdravotnictví. Doufejme, že měli
šťastnou ruku.

SRPEN

•  Od  4.  srpna  bude  na  radnici  na  doporučení  auditu  zřízena  úplně  nová  funkce  –
manažer rozvoje města, kterou bude zastávat Ing. Petr Tuháček.

• Město získalo peníze na obnovu ukradených jmenovek padlých za 1. sv. války. Budou
se bohužel  muset  udělat  z plastu,  jinak by opět padly za oběť zlodějům kovů. Toto
pietní  místo  v geoparku  si  zaslouží  obnovu  a  také  parkovou  úpravu,  aby  si  ho
návštěvníci všimli a uvědomili si, že je to pocta mariánskolázeňským občanům, kteří
položili v 1. sv. válce své životy.

• Rok 2008 je takřka nejvýznamnějším rokem v celé historii Společnosti F. Chopina a
Mezinárodního festivalu F. Chopina v Mariánských Lázních. Po rezignaci dlouholetého
prezidenta festivalu prof. Ivana Klánského, který se ke svému životnímu jubileu rozhodl
předat  vedení společnosti  a festivalu mladé generaci,  byl  jednohlasně zvolen novým
prezidentem  klavírní  virtuos  Martin  Kasík,  který  jmenoval  ředitelem  festivalu
violoncellistu  a  jednu  z  nejvýraznějších  postav  hudebního  managementu  Ondřeje
Valentu.  Prof.  Klánský však nadále zůstává v pozici  čestného prezidenta festivalu a
předsedy mezinárodní klavírní soutěže. 

• Revitalizace nádraží - Oprava nádraží v Mariánských Lázních byla odstartována na
podzim loňského roku. V úvodní fázi, která probíhá ve výpravní budově, byly zahájeny
bouracími pracemi a kompletní výměnou infrastruktury. Na konci listopadu tohoto roku
zde údajně vzniknou nové obchodní prostory a toalety pro cestující. V současné době
byly zahájeny bourací práce i v provozní budově, tam vzniknou další obchodní prostory
a  zázemí  pro České dráhy.  Celé  nádraží  bude pravděpodobně hotové  dokonce  roku
2009.

• Hudební  pavilón u Lesního pramene po dlouhých letech opět ožil  zásluhou JUDr.
Pavla  Miklušáka,  který  ho  nechal  zrekonstruovat.  V provozu  je  tam  nová  kavárna
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Ulrika  a  klub  Johann,  vše  podle  projektové  dokumentace  projektové  kanceláře
UNIART.  V minulosti  toto  prostranství  vždy  žilo,  probíhaly  zde  koncerty,  lidé  zde
popíjeli pramen, doufejme, že se sem život opět vrátí. 

• Chodníky ve městě vykazují nerovnost povrchu, místy dochází k propadu a destrukci
použitého materiálu. Postupně se provádějí jejich opravy (Technický a dopravní servis)
formou  zámkové  dlažby,  TDS již  provedlo  tuto  dlažbu  v délce  292  m a  nadále  se
pokračuje.

• Západočeský symfonický orchestr M. L. připravil na nadcházející abonentní sezónu 3
koncertní řady,  z nichž v řadě nazvané N zazní netradiční koncerty.  ZSO má již 150
abonentů, to je víc než 1% obyvatel.

ZÁŘÍ

•  4.  ročník  folklorního  festivalu  Mariánský  podzim  (18.  –  21.  září)  se  stal  díky
schopnostem  pořadatelů  skutečným  svátkem  zpěvu,  hudby  a  tance.  Tentokrát  se
zúčastnilo 13 souborů i ze zahraničí a město se rozjasnilo mládím a kroji.

• Stavba Hlavní třídy bude mít asi tři týdny zpoždění.  Hlavní třída je totiž protkaná
neskutečným  množstvím  inženýrských  sítí  nových,  ale  i  starých,  dokonce
nezmapovaných, o kterých se nic neví. Ty jsou velkou překážkou a brzdícím faktorem.
Největším brzdícím elementem jsou v současné době plynové přípojky, které dělá firma
Subterra, ta brzdí chodníky, které dělá město. Dalším zdržením jsou kaverny, které se
objevily  pod  povrchem.  Jsou  to  díry  vymleté  vodou  a  pocházejí  z nějaké  staré
kanalizace, ty je nutné zavézt. 

•  Svatováclavské  setkání  na  Krakonoši  bylo  úplně  první  akcí  tohoto  druhu
v Mariánských Lázních a těšilo se velké přízni obyvatel i hostů. Park před hotelem byl
již půl  hodiny před zahájením obsazen desítkami  návštěvníků,  kteří  podle programu
čekali na příjezd sv. Václava s družinou. A protože i počasí bylo Dni české státnosti
příznivě nakloněno, probíhalo vše podle plánu a pan ředitel Ing. Jiří Richtr mohl být
dokonale spokojen.

•  V rámci  předsednictví  České  republiky v Evropské unii  se  v Mariánských Lázních
bude v dubnu 2009 konat ministeriáda za účasti ministrů Evropské unie.

• Ve středu 23. září se konalo mimořádné zastupitelstvo s jediným bodem programu –
prodej  nemovitostí  -  pozemků  v lokalitě  Nová  Chebská.  4  zájemci  předložili
urbanistické a ekonomické studie, zodpověděli dotazy a skončili v následujícím pořadí:
1) INTERCORA, 2) K + BARRANDOV, 3) NOVA PROJEKT, 4) EUROEON. První
dva zájemci pokračují do druhého kola k dalším jednáním.

• Generální ředitel GAZPROMu a údajně nejbohatší člověk Ruska Alexandr Ivanovič
Medvěděv  s řediteli  jednotlivých  závodů  pobývali  od  čtvrtka  do  soboty
v mariánskolázeňském hotelu Esplanade. Důvodem jejich návštěvy Mariánských Lázní
byla  konference  zástupců  všech  národních  poboček  GAZPROMu na  téma  strategie
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dodávek plynu do zemí Evropské unie v měnících se ekonomických podmínkách.

ŘÍJEN

• Paní Anna Čechurová, která žije v Domově pro seniory, oslavila 6. října 2008 100.
narozeniny.

• Město prodalo 66% podíl v Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o. firmě Asklepion SG
Hospital. V současné době je už podepsána smlouva, vše zaplaceno (10 mil. + 70 vloží
do dalšího rozvoje nemocnice) a partneři přehodnocují projekt rekonstrukce nemocnice,
ke které se zavázali.

• Klusácký dostihový den v Mariánských Lázních. První klusácké dostihy u nás měly
premiéru  dne 2.  července  1922. Zde se jely vůbec první  klusácké dostihy na právě
dokončeném  stadionu.  Podle  dochovaných  materiálů  se  prvních  dostihových  dní
zúčastnilo  106 koní.  Tato  dráha  ve  své  době byla  slavná  jako toto  lázeňské  město
samotné.  Bohužel  v  posledních  letech  byla  tato  dráha  využívána  velmi  zřídka  a
převážně pro motoristické sporty. Na klusáckou minulost bylo navázáno v sobotu 18.
října 2008. Dostihů se zúčastnila  kompletní  česká jezdecká špička v čele s loňským
jezdcem  šampiónem  Jindřichem  Klaubenschalkem  (loni  vítěz  hlavního  dostihu  s
Västerbo  Todayem),  mezi  jezdci  byl  i  čtyřnásobný  vítěz  Velké  pardubické,  letos
šedesátiletý Václav Chaloupka a také německá jezdkyně Nicole Fink.

• Za přítomnosti pana starosty Zdeňka Krále a 2. místostarosty Ing. Oldřicha Tobrmana
uspořádal  Smíšený pěvecký sbor Fontána  v rámci  svých čtyřicátin  v neděli  26.  října
Mezinárodní setkání pěveckých sborů. Účast přijal mladý francouzský sbor z Alsaska
„Vocaleidos“ a německý chrámový sbor sv. Wenzeslaus – Schönsee se 100letou tradicí.
Třetím pěveckým tělesem toho večera byla samozřejmě Fontána, jíž patřil úvod a závěr
téměř 150 minutového koncertu.

• Ve středu 23. října byla slavnostně uvedena do provozu modernizovaná úpravna vody
v Mariánských Lázních s novou filtrací. Dílo zainvestovala společnost CHEVAK Cheb,
a. s. Dotaci poskytlo Ministerstvo zemědělství ČR a Karlovarský kraj. 

• Jak jsme volili 17. – 18. 10. 2008 v Mariánských Lázních

Volební účast v % 29,55 (parlamentní volby)

číslo Strana - název Platné hlasy Celkem v %

1 Komunistická str.Čech a Moravy 531 15.56

18 Strana zelených 87 2.54

25 Doktoři (za uzdravení společ.) 138 4.04

32 Strana zdravého rozumu 6 0.17

33 Sdruž.pro rep. -Republ. str. Čsl. 9 0.26
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37 SDŽ - Strana důstojného života 32 0.93

38 Unie svobody - Demokratická unie 118 3.45

42 Volte Pr. Blok - www.cibulka.net 38 1.11

47 Občanská demokratická strana 1 082 31.71

48 Česká str. sociálně demokrat. 1 069 31.33

49 "ALTERNATIVA PRO KRAJ" 156 4.57

53 Děln.str. - zrušení popl. ve zdr. 17 0.49

55 Koalice pro Karlovarský kraj 129 3.78

•  Ani  uplakané  a  chladné  počasí  neodradilo  dospělé,  ale  hlavně  děti  od  účasti  na
lampionovém průvodu,  který  se konal  v předvečer  28.  října-  státního  svátku (90 let
republiky). I když hustě mžilo, u hotelu Cristal Palace se sešel dav rodičů s dětmi, který
po svém krátkém vystoupení odvedly DOM a mažoretky na kolonádu. Tam již čekal
moderátor celé akce Mgr. Petr Hála, pan starosta Zdeněk Král, který přednesl hlavní
projev,  a  pan  Michal  Bindzar  s  paní  Alenou  Svobodovou  ze  Svazu  bojovníků  za
svobodu.

LISTOPAD

•  9.  listopadu  si  Mariánskolázeňští  připomněli  90  let  od  vypálení  synagogy,  jejíž
existenci  na  prázdném  pozemku,  který  bohužel  nepatří  městu,  naprosto  nic
nepřipomíná.

•  Otevírání  prvního  beaujolais  na  kolonádě  se  stalo  už  tradicí.  Každý  třetí  čtvrtek
v listopadu  se  před  polednem pod záštitou  Hotelové  školy  Mariánské  Lázně  sejdou
hoteliéři,  restauratéři  a  další  hosté,  aby  přípitkem  vzdali  hold  mladému  beaujolais.
Přesně ve 12.00 se na celém světě otevře první láhev tohoto rudého moku.

• Ve dnech 13. -18. listopadu se naši modeláři  z MěDDM a KPM Mariánské Lázně
zúčastnili MS, které se konalo v Telfordu ve Velké Británii. V žácích Petr Němec získal
dvě zlaté medaile, dále jednu stříbrnou a bronzovou medaili. Za dva další modely mu
byly  uděleny  porotou  diplomy,  které  jsou  mezi  modelářskou  elitou  velice  ceněny
(commended).  V juniorských kategoriích Jakub Kandráč a David Harant  skončili  na
čtvrtých  místech,  Milan  Pavlovic  získal  jednu  bronzovou  medaili  a  jeden  titul
commended. Jakub Kaplan vybojoval titul commended. Za seniory soutěžil ještě Michal
Heřman, čtvrté místo.

•  Bohoslužby  v Anglikánském  kostele  netrvaly  dlouho.  Dr.  Wagner  byl  odvolán  a
povýšen na arcibiskupa celého amerického kontinentu a Evropy. Zdejší farnost patří do
jeho arcidiecéze a pan arcibiskup doufá, že se mu podaří někoho sem poslat. 
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PROSINEC

• Vánoční trh v Mariánských Lázních se i přes nepříliš přívětivé počasí těšil velkému
zájmu  obyvatel  i  hostů.  Víkend  byl  nabitý  vánočním programem,  který  lákal  svou
rozmanitostí,  a  protože  se  odehrával  na  postaveném  krytém  pódiu,  nevadilo  mu
mrholení ani jiné nepříjemnosti. Stánky nabízely opravdu vánoční zboží - hezké, vkusné
– a nejen to. Děti se proháněly na umělém ledu a v závěru 3. dne byl vylosován výherce
zájezdu. Slyšela jsem pouze kladné hodnocení a to mluví samo za sebe.

• Za velkého zájmu obyvatel a účasti starosty města Zdeňka Krále, místostarosty Jiřího
Chvala a dalších hostů byla v úterý 16. prosince pokřtěna nejstarší kronika Mariánských
Lázní, kronika Johanna Nepomuka Felbingera. Úvodní slovo patřilo řediteli muzea Ing.
Jaromíru  Bartošovi,  jenž poděkoval  všem,  kteří  na kronice 3 roky pracovali,  potom
promluvil pan starosta a na závěr předali spolu s panem místostarostou panu F. Panymu,
hostu  z německého  Mnichova,  předsedovi  Domovského  spolku  odsunutých  občanů
Mariánských Lázní a okolí, plaketu k 200. výročí města jako poděkování za úsilí, které
20 let věnuje spolupráci někdejších a současných obyvatel Mariánskolázeňska.

• Letošní advent byl naplněn koncerty ve Společenském domě Casino, v Anglikánském
kostele, na Krakonoši a jinde. Rok 2008 je u konce. V našem městě to byl rok oslav,
zakončíme ho společně na kolonádě diskotékou, ohňostrojem a přípitkem, aby ten další
rok 2009 byl alespoň stejný, ne-li lepší. 

Zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2009

Celosvětová  hospodářská  krize,  která  začala  na  podzim  roku  2008,  se  nějakým
způsobem  už  dotkla  nebo  se  v nedaleké  budoucnosti  dotkne  většiny  sektorů
hospodářství.  Malé  nebo střední  firmy v  Česku už  začaly  kvůli  špatné  ekonomické
situaci propouštět nebo se k takovému kroku v brzké době chystají. Některé podniky
omezují či plánují omezení kvůli poklesu zakázek výrobu a bude se to týkat i podniků
velkých. Hoteliéři ve městě, ředitelé lázeňských domů a majitelé penzionů se obávají, a
pravděpodobně právem, poklesu cestovního ruchu, který Mariánské Lázně živí. Zatím
ale sem krize nedopadá, nikde se nepropouští, obchody nekrachují a v supermarketech
na  nákupech  obyvatel  není  také  vidět  velké  šetření.  1.  ledna  2009  jsme  převzali
předsednictví Evropské unie.

LEDEN

• Zastupitelstvo města vydalo na konci roku 2008 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Je to
pokus  o  zkulturnění  prodeje  vietnamských  prodejců.  V lázních  by  obchody  měly
vypadat  jinak než tomu je na Hlavní třídě – zlatnictví  a oblečení  – u vietnamských
prodejců úplně stejné. Zatím se nic neděje, pravděpodobně je už trochu pozdě. 

• Organizace a firmy sídlící na levé straně Chebské ulice dostávají v lednu výpovědi
s výpovědní lhůtou 12 měsíců, aby uvolnily místo realizaci projektu Nová Chebská. 

• Od 17. do 25. ledna se konal v hotelu Kossuth 8. ročník mezinárodního šachového
festivalu Open Mariánské Lázně, který sem přivedl kolem 140 šachistů z celého světa.
Jsou to skromní lidé, kteří jsou spokojeni s ubytováním v hotelu nižší cenové kategorie,
nicméně je to vždy první akce na začátku roku. 

• Ve dnech 3. – 4. ledna proběhl ve SkiAree na dobře připravené trati úvodní FIS Lipton
Evropského poháru. Závod se jel v paralelním slalomu, což byla pro návštěvníky, kteří
doslova zaplnili  okolní prostory,  atraktivní podívaná, kdy ve dvou téměř identických
tratích vždy startovala ve stejný okamžik dvojice závodníků. Je dobře, že se zde takové
podniky konají, navíc závodníci jsou nadšeni sjezdovkou v centru města a organizátoři
úpravou tratě.

• Ministerstvo národní obrany se rozhodlo nepokračovat v rekonstrukci souboru domů,
které tvoří komplex tzv. Vojenského lázeňského ústavu v Mariánských Lázních, a chce
nabídnout  celý  komplex  budov  k  prodeji.  V době  krize  to  asi  nebude  jednoduchá
záležitost, ale je skutečně čas budovy v lázeňské čtvrti zrenovovat, zvláště tu, která je
léta zakonzervovaná. 
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•16. ledna v ranních hodinách vyrazila z našeho města posádka týmu "Spa Riders" ve
složení (Hlaváč, Pešta, Kreuz, Husár) reprezentující Českou republiku v mezinárodním
závodě  "Budapešť-Bamako  2009".  Je  to  závod,  který  má  charitativní  charakter  a
Mariánskolázenští vezou do Mauretánie a Mali nemalou humanitární pomoc, hlavně pro
školy. Jsou to nejzákladnější věci: základní léky, školní potřeby, baterie, solární panely,
svítilny.

• Za finanční podpory Karlovarského kraje byl obnoven Königův symbolický hřbitov,
z něhož neznámí vandalové při ničení Geologického parku ukradli bronzové destičky se
jmény  padlých  mariáskolázeňských  mužů  za  1.  světové  války.  Materiály  i  systém
umístění  a připevnění nových tabulek byly voleny tak,  aby bylo co nejvíce bráněno
poškození. 

• Podle slov pana starosty Zdeňka Krále panují v koalici v poslední době velmi křehké
vztahy, pnutí je viditelné zejména při hlasování o strategických záměrech města, jako je
například  prodej  podílu  v městské  nemocnici  a  Nová  Chebská,  kde  se  sice  koalice
shodla na postupu, ale neshodla se již na konkrétních návrzích jednotlivých uchazečů.
Někteří členové koalice hlasovali s opozicí.

• 20. ledna byla na mimořádném zastupitelstvu schválena územní energetická koncepce.

Asi  po  hodinové  diskusi  ji  všech  20  přítomných  zastupitelú  schválilo.  Znamená  to
zachování CZT v Mariánských Lázních s diverzifikací zdrojů ve výtopně, která je nyní
schopna vyrábět teplo topným olejem nebo plynem. Dalším zdrojem bude údajně kotel
na biomasu.

ÚNOR

• 6. února 2009 se konal zápis do prvních tříd, tentokrát už než do dvou základních škol.

•  Sport  Blažek,  který  pořádá  běžecké  závody  kolem mariánskolázeňských  pramenů
(konal  se  hned  týden  poté)  a  jiné  sportovní  akce,  uspořádal  se  svými  kamarády
atraktivní  a  historicky první  rychlobruslařské  závody na  Knížecím rybníku.  Na 120
borců se sešlo na startu a obdivovalo 1030 m dlouhý okruh vytvořený frézou. Přijely i
sportovní  osobnosti.  Brusle  byly  většinou hokejové i  krasobruslařské,  ale  dokonce i
jedny  nože.  Délka  dráhy  byla  volena  podle  kategorií.  Vůbec  nezáleží  na  tom,  kdo
zvítězil, ale akce to byla velmi povedená díky Ing. Blažkovi a jeho kolegům.

•  Zastupitelé  rozhodli  o  záměru  úplatného  převedení  Miniaturparku  z konkurzního
řízení, ve kterém je už několik let, do vlastnictví města. Většina lidí tento krok kvituje
s povděkem, protože přijít o takovou atrakci by byla škoda.

•  5.  února  bylo  otevřeno  v bývalém  objektu  Tobacco  na  Plzeňské  ulici  dialyzační
středisko  s nejmodernějším  zařízením  a  se  24  lůžky.  Středisko  zrekonstruovala  a
provozuje ho firma Fresenius Medical Care.
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•  Za přijatelného počasí se u Koliby konal 4.  ročník veřejného slalomového závodu
Auto  Musil  Skiarea  open.  Sešly  se  na  něm 2  stovky závodníků,  kteří  soutěžili  v 5
kategoriích.

• Na Hlavní třídě vedle knihovny bylo ve čtvrtek 17. února otevřeno historicky první
Intervenční  centrum pro oběti  domácího násilí  v Mariánských Lázních.  Přítomen byl
Miloslav Čermák náměstek hejtmana Karlovarského kraje a Mgr. Kateřiny Štěpánkové.
Je  to  detašované  pracoviště  centra  sokolovského.  Poskytuje  psychologickou  pomoc,
právní poradenství a sociální pomoc zejména ženám, když se děje násilí v rodině.

• Mořeplavec David Křížek navštívil 17. února již potřetí Mariánské Lázně. Tentokrát
poutavě vyprávěl o své účasti na transoceánském závodě profesionálních dvojic Transat
AG 2R. Je to charismatický, příjemný muž z Plzně, který má k našemu městu zvláštní
vztah.

•  Jako každý rok přijel  poslední  únorový den na katolickou faru pan biskup Mons.
František  Radkovský spolu  s ředitelem Plzeňské  diecéze  Ing.  Jiřím Lodrem,  aby se
setkali s koledníky tradiční Tříkrálové sbírky, která se konala 10. a 11. ledna a vynesla
pro  potřebné  117 368,-Kč.  Členky  farní  charity  v čele  s ředitelkou  paní  Danielou
Waagnerovou připravily pohoštění, pan biskup sáhl do strun kytary a už se farou nesla
píseň „Není nutno, není nutno…“

BŘEZEN

• Ještě začátkem března byly ve městě spousty sněhu (během února ho totiž napadlo
velké množství),  už ale začínal tát,  ze střech padaly ledy a na chodníkách se tvořily
ohromné louže. Technický a dopravní servis sice odvážel hromady z okrajů ulic, ale lidé
se zlobí, že je to pozdě, když už jsou na komunikacích těžko překonatelná jezera. Zimy
už bylo dost, všichni čekáme jaro.

•  8.  ročník  tradičního  Plesu  sportovců  pořádala  společnost  Sport  –  servis,  jehož
spolumajiteli jsou Ing. Jan Budka, Ing. Antonín Šimánek a Ing. Jan Volný, 7. března ve
Společenském domě Casino. Jako obvykle na něm byli  vyhlášeni nejlepší sportovci,
sportovní oddíly a trenéři Mariánských Lázní. Stejně jako v minulých letech měl ples
vysokou úroveň a moderoval ho tentokrát nejvíce žádaný Leoš Mareš. Tím se určitě
společenský  večer  notně  prodražil,  protože  Mareš  je  nejlépe  placený  moderátor.
Zúčastnil se i hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který předal čestné uznání za
největší podporu sportu v Mariánských Lázních společnosti AMBASSADOR GROUP
(téměř  600 000  Kč)  za  rok  2008.  •  Osobností  roku  2008  se  stal  Jan  Sklenář za
dlouholetý přínos v oblasti sportu.

• V úterý 10. 3. 2009 se konalo zasedání dozorčí rady Nemocnice Mariánské Lázně s. r.
o., na němž byla vedením nemocnice předložena  studie „Návrh dostavby Nemocnice
ML“, která by měla být dostatečným podkladem zpracovateli projektové dokumentace
pro územní řízení i pro stavební povolení.
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•  11. 3. navštívil  v doprovodu hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného naše
město ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda. Jedním z bodů návštěvy byla prohlídka
hotelu Esplanade, kde budou ubytováni ministři pro místní rozvoj všech členských států
Evropské unie a kde se odehraje v rámci této akce galavečer. Cyril Svoboda se vyjádřil
o hotelu velice pochvalně.

• V souvislosti s výstavbou 3. železničního koridoru začala 19. března na trati Plzeň –
Cheb mezi stanicemi Stříbro – Mariánské Lázně nepřetržitá výluka, která potrvá do 2.
srpna, poté bude pokračovat mezi Planou u M. L. a Lázněmi Kynžvart.  Pro cestující
bude  neustálé  přesedání  na  autobusy  značně  nepříjemné,  ale  výsledek  by  měl  být
prvotřídní.

•  Divadelní  soubor  Gymnázia  a  Obchodní  akademie  Mariánské  Lázně  nastudoval
divadelní  hru Babička  v trenkách,  která  měla  19.  března  premiéru.  Tento  amatérský
divadelní  soubor  vznikl  v únoru  2007  a  hrají  v něm  zároveň  studenti  i  učitelé
mariánskolázeňského  gymnázia  a  obchodní  akademie.  Soubor  vede  Michal  Pavlík,
zastupující vedoucí je Sabina Rašková. Komedii s malou detektivní zápletkou nazvanou
Babička v trenkách napsal brněnský režisér a ředitel divadla Radost Vlastimil Peška,
v jehož  profesionálním souboru  měla  hra  premiéru  v listopadu  loňského roku.  Je  to
svěží dílo a zaplněné hlediště se očividně dobře bavilo.

•  Do  karlovarského  hotelu  Imperial  pozval  karlovarský  primátor  Werner  Hauptman
starosty lázeňských měst  tzv.  západočeského lázeňského trojúhelníku pana Mlátilíka
z Františkových Lázní a pana Krále z Mariánských Lázní. Na setkání přijel i pozvaný
primátor německého Baden-Badenu, partnerského města Karlových Varů, pan Wofgang
Gerstner.  V  prezidentském  salonku  hotelu  se  po  obědě  konalo  pracovní  jednání  o
možném  společném  postupu  a  spolupráci  při  zápisu  lázeňských  měst  do  seznamu
Unesco. 

• 25. března se uzavíral další z ročníků oblíbené Školičky bruslení pro MŠ a děti od 4 let
a Bruslení 1. a 2. tříd ZŠ, které již 6. rokem organizuje společnost SPORT-SERVIS ML
ve  spolupráci  s hokejovým  oddílem  HC  Mariánské  Lázně.cz  a  městem  Mariánské
Lázně. Všechno je bezplatné a za dobu své šestileté existence evidují více než 2 000
dětí, které se díky nim naučily bruslit To je vynikající výsledek a pro kluky a holčičky
další možnost jak trávit volný čas.

• 26. března měla v Městském muzeu M. L. vernisáž nezvyklá výstava věnovaná historii
i současnosti stavebnice Merkur, která od roku 1925 zaujímá malé i velké konstruktéry.
Bude trvat až do 21. června 2009. Na návštěvníky tady čekala hromádka součástek.

• Divadlo Boženy Němcové ve Františkových Lázních bylo svědkem předávání ocenění
nejlepším sportovcům regionu. A velmi potěšitelné je, že se mezi nimi neztratili  ani
sportovci z Mariánských Lázní.  Spíše naopak. Trenérka gymnastek Olga Vodičková,
orientační běžci Jan Sklenář a Jan Fišák a Josef Milota, TCF PURUM Mariánské Lázně
– extraliga tenisu,  Royal Golf club Mar. Lázně – golf – 3. místo extraliga ženy,  Jan
Mergl – Royal Golf club M. Lázně.
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•  V popředí  zájmu Rady starších Evropského domu Mariánské  Lázně je  celoživotní
vzdělávání.  Již  10  let  navštěvují  i  nejstarší  naši  spoluobčané  pravidelně  přednášky
předních  pedagogů I.  Lékařské fakulty UK. Od ledna letošního roku nabízejí  agilní
pořadatelé  neustálého  poznávání  a  pobavení  jako  protiváhu  také  besedy  ve  stejné
klubovně UK. Senioři  v Mariánských Lázních  jsou vůbec po všech stránkách velmi
aktivní.

• 30 žáků ZUŠ ze tříd Mgr. L. Čechové, J. Keďuličové, I. Oblištilové, Mgr. P. Čecha,
M. Hurtíka, J. Koreise, Sl. Országha a J. Kouly se zúčastnilo okresního kola národní
soutěže  ZUŠ, 19 jich postoupilo  do kraje,  a  flétnistka  Lucie  Hajíčková (tř.  Mgr.  L.
Čechové),  klarinetista  Patrik  Černý  (tř.  Mgr.  P.  Čecha)  a  v Sokolově  trumpetista
Alexandr  Smutný  (tř.  J.  Koreise)  vybojovali  prvenství  a  postup do ústředního kola.
Všem muzikantům a jejich pedagogům je třeba pogratulovat.

• Nabité hlediště mariánskolázeňského divadla sledovalo 28. 3. slavnostní koncert, který
ke svému 40. jubileu připravil DOM pod taktovkou pana Josefa Koreise a mažoretky
pod vedením paní Eliška Sudové. Moderátorského slova se chopila dvojice Kateřina
Marešová a Vlastimil Hromíř. Přivítali všechny přítomné a vzácné hosty, mezi nimiž
byl  místostarosta Jiří Chval, pan Miroslav Zelenka,  předseda Svazu hudebníků ČR a
pan Jiří  Smitek,  dirigent  DO Cheb. Poté se rozezněly známé i  méně známé,  mnohé
velmi náročné skladby, melodie z muzikálů i klasika. Historie orchestru se začala psát
v roce 1969 a u jeho zrodu stál pan Václav Nováček. Ten v roce 1981 předal taktovku
panu Josefu Zímovi a ten v roce 2000 současnému dirigentovi panu Josefu Koreisovi.
Historie se dá shrnout do několika slov – úspěchy doma, v zahraničích i na soutěžích.

•  Návrh  dostavby  areálu  Nemocnice  Mariánské  Lázně  formou  výstavby  nového
pavilonu vznikl za účelem vymezit zadání pro výběr zhotovitele projektu a na základě
následujících  skutečností:  analýzy  potřeb  nemocnice;  nutností  vyklidit  objekt
TAORMÍNY;  požadavkem  realizovat  vše  za  provozu,  tzn.  bez  omezení  rozsahu
poskytované péče současné nemocnice.

• Protože Technický a dopravní servis sídlí na levé straně Chebské ulice, kde se bude
realizovat projekt Nová Chebská, musí se do konce roku přestěhovat do provizorních
prostor v lokalitě na pile. Podle jednatele Daniela Javůrka to nebude jednoduché, budou
budovat z finančních důvodů areál v etapách.

•  Koncerty  pro  děti  a  rodiče  se  staly  již  tradiční  součástí  abonentního  cyklu
Západočeského  symfonického  orchestru  Mariánské  Lázně.  Vždy  2x  ročně  zazní
program,  který  je  přizpůsoben  dětskému  publiku,  koncert  je  kratší,  než  jsou  běžné
koncerty  „pro  dospělé“  a  navíc  s průvodním  slovem  charismatického  šéfdirigenta
Michaela  Roháče,  který  těm  nejmenším  vždy  poutavě  a  neformálně  přiblíží  svět
klasické hudby. Právě takový koncert se konal v pátek 27. března v Městském divadle
v Mariánských Lázních.
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•  Mariánské  Lázně  se  prezentovaly  v Českém  centru  v Bruselu  výstavou  200  let
lázeňství.  Podle  pana  starosty  byla  tato  akce  perfektně  připravená  a  za  to  patří  dík
radnímu PhDr. Luďku Noskovi, paní Jindřišce Řadové a Ing. Janě Palacké.

• V Městské nemocnici Mariánské Lázně byla v březnu zahájena slibovaná rekonstrukce
nadstandardních pokojů a do provozu uveden stomatologický rentgen, který zde dosud
chyběl.  Dokončeny  jsou  také  plány  nové  budovy.  Nemocnice  připravuje  otevření
nových oddělení, žádná stávající zrušena nebudou tedy ani interna, o kterou se občané
obávali. To potvrdil MUDr. Roman Šmucler.

DUBEN

• Krize se začíná projevovat i v ekonomice obcí, musí se šetřit, ale podle pana starosty
Krále bude situace horší až příští rok. Uskrovníme se, půjdeme jen do spolufinancování
projektů ROPu, nové školky a do pár menších akcí. „Pokud se nám podaří zrealizovat
alespoň některý z loni schválených velkých záměrů prodejů, přežijeme v pohodě,“ řekl.

• Cizinci zastavili úbytek obyvatel. Počet obyvatel Mariánských Lázní je 14 365, z toho
je státní příslušnosti ČR 13 641, cizinců 724. Ve městě je v současné době zhruba 1000
lidí bez pracovního poměru. To je velmi znepokojivé číslo - asi 7,5% práceschopného
obyvatelstva.

• Zastupitelé schválili celkovou částku převyšující 10 milionů Kč na nákup parcel, na
kterých se nachází tzv. park miniatur Boheminium. 

•  Před téměř dvěma lety představilo tehdy nové vedení města na tiskové konferenci
rozvojové  plochy  a  studie  zastavitelnosti  v Mariánských  Lázních.  Jednalo  se  o  tři
územní celky, které radnice nabídla potencionálním investorům - Chebská, Hamrníky a
Dobrovského.  Zatím se  nadějně  vyvíjí  pouze  Chebská,  kde  došlo  k uzavření  smluv
s developery. Dobrovského skončila neúspěšně.

• Pracovní jednání neformálního zasedání ministrů pro regionální rozvoj proběhla ve
čtvrtek a v pátek 23. - 24. 4. 2009 v prostorách mariánskolázeňského Společenského
domu Casino. Naše provinční městečko se na pár dní dostalo do celostátních médií,
snad i do zahraničních. Pořadatelé měli možnost předvést hostům i ze zemí, kde o nás
nikdy neslyšeli, svoje špičková zařízení, služby a gastronomii. Škoda jen, že se na akci
odrazilo i  to, že jsme bez vlády,  která padla díky nezodpovědným politikům ČSSD,
během českého předsednictví.  Pan ministr  na odchodu Cyril  Svoboda se snažil  jako
hostitel a pořadatel ze všech sil, ale jeho kolegů místo 27 dorazila stěží polovina, poslali
své zástupce.

• 23. 4. 2009 zemřel akademický sochař Vítězslav Eibl, dlouholetý občan Mariánských
Lázní, skromný umělec,  čistý člověk, sedlák, kovář, zedník, kamenosochař,  keramik,
ale i malíř – prostě dělník umění, boží člověk. Co dělal, dělal rád, s nadšením, s láskou.
Vždy z něj vyzařovala pohoda, úcta k lidem, k životu a umění, porozumění, laskavost a
životní  elán.  Slávek  Eibl  odešel,  ale  zůstává  s námi  ve  svém  díle  a  v našich
vzpomínkách.
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•  30. a  31 července 2007 vyhořel  hamrický zámeček.  Podle Ing.  Martina Pospíšila,
vedoucího stavebního odboru nařídili na něm udržovací a zabezpečovací práce, vlastník
se odvolal, krajský úřad ale nařízení potvrdil - vše se tak "jenom" protáhlo o několik
měsíců. Souběžně s tím se nyní s Národním památkovým ústavem v Lokti projednává
záměr  rekonstrukce  zámečku  a  přestavby  přilehlých  zemědělských  objektů  na  areál
wellness pobytů.“

KVĚTEN

•  2.  května  připravil  KIS,  zejména  paní  Jindřiška  Řadová  ve  spolupráci  s MUDr.
Antonínem  Somolem,  výstavu  k nedožitým  osmdesátinám  zakladatele
Mariánskolázeňských listů a pěstitele krásna, grafika Milana Kopřivy. Přítomen byl též
jeho přítel spisovatel pan Petr Hora Hořejš.

• V úterý 5. května přijela dopoledne do Psího útulku Mariánské Lázně Česká televize
s paní Martou Kubišovou natáčet pořad „Chcete mě?“. Zpěvačku a známou milovnici
zvířat  přivítali  v areálu,  kde  se  právě  budují  nové  kotce,  MVDr.  Mirko  Pyskatý,
provozovatel útulku, který zároveň poskytuje zvířatům veterinární péči, a zakladatelka
o.s. Tlapka paní Marie Štangl.

•  V nemocnici  byly  v úterý  5.  května  otevřeny  4  nadstandardní  pokoje.  Jsou
dvoulůžkové, každé lůžko stojí 400,-Kč, bude-li chtít být pacient sám, zaplatí 800,-Kč 

• V sobotu 16. 5. 2009 pořádal Club S tradiční jarní veřejné závody v bikrosu. Kromě
místní mládeže ve věku od 4 do 16 let se na závody přijeli podívat i skuteční závodníci.
Domácí  Petr  Mühlhans  a  jeho  trenér  Jan  Port,  dřívější  mistr  ČR  Michal  Přibyl  a
současná špička evropských závodů v kategorii Cruiser Jarda Fejfar z Klatov.

• Den otevřených dveří v NZDM Kotec - 7. května se otevřely dveře v nízkoprahovém
zařízení  pro  děti  a  mládež  Kotec  pro  všechny,  kteří  měli  zájem  seznámit  se
s programem a prací tohoto zařízení, které zde působí 10 let.

• 8. května přijela velmi početná delegace z Francie (60 lidí) na pravidelnou výměnu se
členy spolku Marcoussis, který pro ně připravil  bohatý program na téma „Minerální
prameny“.

• Na dlouhé ploché dráze se v neděli 8. května odjel první díl seriálu Auto Cup 2009 o
pohár města Mariánské Lázně. Souboj speciálů přišlo zhlédnout přes 250 diváků.

• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Domov pro osoby se zdravotním
postižením  PRAMEN,  Mnichov  pořádal  už  tradičně  od  18.  do  21.  května  Festival
porozumění, o jehož výtvarnou, hudební, dramatickou dílnu a další programy je stále
větší zájem. 

•  Plavecký  klub  Mariánské  Lázně  uspořádal  už  počtvrté  plavecké  závody  Zpívající
fontána.
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 Zúčastnilo  se  9  klubů  z ČR,  1  z Německa,  dohromady  220  účastníků,  z  toho  40
domácích. •Lázeňská sezóna byla zahájena 8. května slavnostním koncertem v podání
Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně pod taktovkou šéfdirigenta
Michaela Roháče a za přítomnosti pana starosty Zdeňka Krále, radního PhDr. Luďka
Noska, Mgr. Miloslava Pelce a dalších hostů. Program oslav pokračoval 9. května,
kdy plzeňský biskup Mons. Radkovský po nádherné slavnostní mši, při které zazněla
k nedožitým  osmdesátinám  Petra  Ebena  Truvérská  mše,  požehnal  pramenům.
Slavnostnímu aktu byli přítomni starosta pan Zdeněk Král, generální ředitel Léčebných
lázní a.s. Ing. Leo Novobilský, představitelé partnerského města Weidenu a Marcoussis,
radní a další hosté.

•  Už  počtvrté  pořádala  Chopinova  společnost  v prostorách  Památníku  Fryderyka
Chopina „Muzejní noc“, tentokrát 16. května od 20.00 a 21.00 hodin. Hosté si s chutí
prohlédli  nejen  výstavku  v předsálí,  ale  i  památník  a  vyslechli  koncert,  který  ve
spolupráci s Konzervatoří Plzeň připravila učitelka ZUŠ Fryderyka Chopina paní Alena
Koubková.

• Hotelová škola uspořádala 16. 5. už 49. žákovský den v prostorách Společenského
domu Casino. Od zrušení oboru krejčová sice chybí oblíbená módní přehlídka, ale i tak
měla akce vysokou úroveň.

•  Víkend  16.  a  17.  května  se  na  mariánskolázeňském ovále  uskutečnilo  Misrovství
Evropy  veteránů,  Mezinárodní  mistrovství  ČR  a  vložený  závod.  Pro  prvenství  si
v hlavním závodě dojel Andrew Appleton, druhý byl Pavel Ondrašík, za ním Jörg Tebe.

• 27. 5. přijal starosta města Z. Král delegaci Ekonomického a kulturního centra Taipei
v Praze.  Návštěvu  zprostředkoval  senátor  za  ODS  Pavel  Čáslava,  který  byl  rovněž
přítomen jednání. Vzácní hosté z Thaiwanu hovořili společně se senátorem Čáslavou a
se starostou o možnostech  budoucí spolupráce v oblasti  cestovního ruchu, kultury a
ekonomiky.

• Od 13.00 do pozdních večerních hodin patřila 24. května kolonáda ZUŠ Fryderyka
Chopina. Prezentovaly se tam soubory taneční i hudební, dokonce i výtvarný za velkého
zájmu obecenstva.  A protože všechny soubory ZUŠ dosahují  vysoké úrovně, mělo i
kolonádní odpoledne značný ohlas.

• Městský dům dětí a mládeže Dráček uspořádal 30. května v celém areálu Den dětí se
skutečně velmi zajímavým a rozmanitým programem, takže i přes nepřízeň počasí byl o
akci  velký zájem. Při  té příležitosti  bylo  otevřen o basketbalové hřiště  a přestřižena
páska u vnitřní lezecké stěny. Přítomen byl i místostarosta Jiří Chval.

• Fotohukot byl název výstavy fotografií 8 žáků 2. ročníku a jedné žákyně 1. ročníku
Střední  soukromé  školy  drogistické  –  obor  fotograf,  jejíž  vernisáž  se  odehrála  za
přítomnosti  zřizovatelky školy paní Julie Luhanové a ředitelky Mgr. Hany Zadinové
v galerii Atrium 2. června v podvečer. Kurátor výstavy a zároveň pedagog jmenovaného
oboru je David Kurc.
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Výstava budoucích profesionálů byla neobvyklá a zajímavá.

ČERVEN

• 10. 6. 1959 byla v Mariánských Lázních založena z podnětu několika lidí, kteří o sobě
nejdříve ani nevěděli, Chopinova společnost. Zabývali se však Chopinovou tématikou a
hlavně pobytem Chopina u nás,  zejména v Praze,  Karlových Varech a  Mariánských
Lázních. Byli to pánové Jaroslav Simonides, Jaroslav Procházka a Karel Nejdl. Dnes je
tedy této společnosti 50 let.

• Mariánské Lázně - hodnocení dotazníkové akce týdeníku Ekonom

Podnikatelský sektor zcela odpovídá charakteru malého lázeňského města. Je zde velký
počet podnikatelů, který o 23% převyšuje krajský průměr, ale chybí zde střední firmy,
kterých je o 36% méně. Je zde dvaapůlkrát menší zastoupení cizinců mezi podnikateli a
Mariánské  Lázně  jsou  jediným  městem,  kde  meziročně  klesl  počet  ekonomických
subjektů. Na počet obyvatel je zde největší počet lůžek v ubytovacích zařízeních, město
je nejblíže k dálniční páteřní síti a je zde nízká kriminalita. Nezaměstnanost je nejnižší, i
když má druhý nejvyšší meziroční nárůst. Mzdy jsou podprůměrné. Radnice má nejnižší
rating  hospodaření,  je  zde  druhá  nejmenší  sběrná  síť  tříděného  odpadu,  ale  daň
z nemovitostí  nejnižší.  Podnikatelé  si  stěžují  na  ceny,  ale  pochvalují  si  lokalitu.
Hodnoceno bylo  7 velkých měst  Karlovarského kraje,  v celkovém pořadí města  pro
byznys, skončily Mariánské Lázně na 5. místě. 

•  V sobotu  6.  6.  2009  pořádalo  občanské  sdružení  „Hravý  pramen“  ve  spolupráci
s Městským domem  dětí  a  mládeže  již  tradiční  Indiánský  den.  Tentokrát  však  celé
odpoledne provázelo  chladné počasí  a  silný déšť,  což  však neodradilo  řadu dětí  od
návštěvy  této  oblíbené  a  zajímavé  akce.  Je  třeba  ocenit  obětavost  stovky  přátel  a
příznivců Indiánského dne, kteří přišli pomoci i v těchto nepříznivých podmínkách.

• Již podvacáté pořádali  Lázeňáci Hádankářské slavnosti.  Letošní Mariánskolázeňské
hádankářské slavnosti proběhly o víkendu 6. - 7. 6. 2009 a soutěžilo se opět o poháry
MÚ města Mariánské Lázně v soutěžích Lázeňský pohárek v řešení křížovek a hádanek
a o poháry firmy RMV trans a.s. Teplá v přeborech GP v řešení úloh Sudoku, křížovek,
hádanek a logických úloh.

• V neděli 7. června se konala dětská olympiáda, zřejmě pod patronací sv. Petra. Jak
jinak si vysvětlit, že ještě ve 13.30 pršelo a od 14.00 vyšlo sluníčko a počasí bylo skoro
červnové, nicméně skončilo s podvečerem, kdy se opět spustil déšť. Na tři stovky dětí
využily pozvání Sport Servisu a přišly si zazávodit a zasoutěžit.

• První soubor pražského "Kulturního léta", který bude ve Valdštejnské zahradě bavit
návštěvníky a  který  ve  čtvrtek  11.  6.  v  17  hodin  zahajuje  tamní  festival,  je  Junior
Dixieland  ze  Základní  umělecké  školy  v  Mariánských  Lázních  pod  vedením  pana
Bedřicha Smrčky.  Záštitu nad jeho vystoupením má senátor Pavel Čáslava, do jehož
volebního obvodu Mariánské Lázně patří a který soubor vybral a doporučil.
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• Ve středu 17. června se ve velké zasedací síni na radnici konala slavnost, při které byli
za  přítomnosti  místostarosty  Ing.  Oldřicha  Tobrmana,  vedoucí  odboru  školství  Ing.
Dagmar  Novákové,  předsedkyně  školské  komise  Mgr.  Jany  Rygolové  a  ředitelů
PaedDr. Aleny Hálové, Mgr. Františka Kůrky, Mgr. Petra Čecha, Mgr. Ivany Tormové
a Ing. Ireny Borské oceněni nejlepší žáci, sportovci, kolektivy a dospělí ze školských
zařízení  města  Mariánské  Lázně.  Nejlepší  sportovci:  Ondřej  Hengerič,  Jan  Kugel.
Nejlepší žáci: Klára Plachá, Jan Šmejkal, Jan Klán, Renata Blažková, Žaneta Novotná,
Alexandr Smutný, Lucie Hajíčková, Patrik Černý, Jana Novotná.  Nejlepší kolektivy:
minikopaná  (Jih),  florbal  (Úšovice),  stolní  tenis:  chlapci:  Robert  Klein,  Patrik  Filo,
Marek Kříž. ZUŠ: Markéta Vanišová, Natálie Klusáková, MěDDM: Společenský tanec:
Adéla Fenclová, Adam Dokulil. Dospělí:

Mgr.  Jan  Sklenář  (ZŠ  Úšovice),  Mgr.  Petr  Burda  (ZŠ  praktická  a  speciální),  Jana
Keďuličová (ZUŠ), Pavlína Ziateková (MěDDM), Karel Čermák (MěDDM).

• 20. června proběhlo mistrovství republiky plastikových modelářů a nejmladší z Klubu
modelářů při MěDDM Petr Němec se stal dvojnásobným mistrem republiky, neztratili
se ani ostatní, obsadili bodovaná místa.

•  Grand  Prix  2009  dlouhá  plochá  dráha  se  konala  v Mariánských  Lázních  na
kilometrovém ovále v sobotu 20. června. Pořádal AMK Mariánské Lázně.

• 24. června se konal XXIV. Ročník Memoriálu Hany Trejbalové a 1. ročník Memoriálu
Jarise Alexy, mariánskolázeňského olympionika, v lehké atletice.  Počasí atletům příliš
nepřálo,  poprchávalo a chvílemi byl  i vítr  velmi silný. Přesto byly výsledky vesměs
příznivé, dokonce padl rekord v běhu na 1 500 m, postarala se o něj domácí běžkyně
Monika Preibischová.

• Autorská dvojice Zdeněk Buchtele a Ing. Richard Švandrlík vydala novou publikaci –
Krajem  kolem  Podhory.  Přibližuje  historii  trojice  blízkých  obcí  Zádub,  Závišín  a
Milhostov, ležících pod nejvyšším místem Tepelské vrchoviny - Podhorním vrchem 847
m n. m. 

• Pan Josef Málek předal po 6 letech provozování oblíbené Čajovny snů podnik dvěma
mladým lidem Václavu  Schmidtovi  a  Veronice  Tyrychtrové.  Oba zde  do  budoucna
plánují zajímavé akce.

•  Stavba  Rekonstrukce  Hlavní  třídy  v Mariánských  Lázních  (Chebská  křižovatka
-nemocnice) získala třetí místo a cenu odborné poroty v soutěži Stavby Karlovarského
kraje, do které se přihlásilo 21 staveb.

• 18. - 22. 6. 2009 se kytarové kvarteto ZUŠ zúčastnilo V. ročníku Mezinárodního dne
hudby v italské Cervii. Na cestu se mladí hudebníci vydali v doprovodu Tima Honzírka,
který je dlouholetým vedoucím souboru.

•  21.  června  2009  obhájilo  družstvo  golfových  seniorů  z našeho  města  titul  mistra
republiky. Ve finále na ostravském hřišti porazilo družstvo Karlových Varů 5:0
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•  Ve čtvrtek  25.  června  v podvečer  byla  za  účasti  autora  otevřena  v muzeu výstava
s názvem  Miniaturní  svět  Jindřicha  Ulricha.  Po  úvodním  slovu  pana  ředitele  Ing.
Jaromíra Bartoše dostal příležitost pohovořit o práci svého přítele pan Rudolf Tomšů,
který dlouhá léta sleduje autorovu tvorbu. Řekl mimo jiné: „Ulrichovy miniatury jsou
nemoderní.  Nejen  že  poznáme,  co  zobrazují,  ale  on  jejich  prostřednictvím  dokonce
vypráví příběhy.“ Obdivuhodné miniatury přilákaly spoustu návštěvníků. 

•  Letošní  mariánskolázeňský  Český  pohár  ML  Race  2009  v bikrosu  se  navzdory
nižšímu  rozpočtu  oproti  minulým  dvěma  ročníkům  povedl  skvěle.  Téměř  stovka
závodníků, skvělé počasí, spousty diváků, televizní a tiskové pokrytí, vložený závod bez
šlapání,  super DJ a speaker, mnoho dalšího a hlavně skvělá pohodová atmosféra,  jak
tomu je zde zvykem.

ČERVENEC

•  Hned  v prvních  prázdninových  dnech,  3.  července,  vyrazil  již  popáté  Velký
akordeonový  orchestr  ZUŠ F.  Chopina  pod  vedením pana  Alexandra  Smutného  do
přímořského městečka Oropesa del Mar ve Španělsku na desetidenní pobyt.

• Vernisáž výstavy Jazz ve fotografiích Miloše Růžičky,  ředitele Chebského divadla,
vlastně vytvořila úvod k festivalu Jazzové lázně, který byl zahájen v pátek 3. července
úvodním  koncertem  ve  spolupráci  Quarteta  Milana  Svobody  a  Západočeského
symfonického orchestru. Koncert byl skutečně parádní, měl ohromný úspěch. Jazzové
fotografie  Miloše Růžičky uvedl pan Jan Harvánek a o snímkách,  které zdobí stěny
Anglikánského kostela, řekl, že je to samostatná fantastická kapitola, ve které má každá
fotografie  svoji  historii.  Vynikající  orchestry  bavily  9  dní  na  kolonádě  stovky
posluchačů, milovníků senzačního jazzu na špičkové úrovni.

• S radostným světem Barbary Issy Wagner se občané mohli setkat v Divadelní galerii,
kde se v pátek 3. července konala vernisáž děl výtvarnice Barbary Issy Wagner, dcery
známého malíře a grafika L. M. Wagnera. Každý obraz působí mile, příjemně, vyzařuje
z něj radostná atmosféra, radost ze života - stejně jako z mladé vstřícné autorky. 

• II. ročník turnaje v petanque trojic GRAND PRIX MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ se konal
4. července 2009 od 9.30 hodin na kolonádě Ferdinandova pramene. Zúčastnilo se ho
132 hráčů.

• Evropská tenisová tour - od 6. do 12. července se na kurtech TCF Purum Mariánské
Lázně  v Anglické  ulici  konala  ojedinělá  akce  svého  druhu  v Mariánských  Lázních.
Jednalo se o mezinárodní soutěž mladých talentů – hvězd zítřka, chlapců a dívek do 16
let.

• Účastí na ustavujícím zasedání Evropské parlamentu 14. července oficiálně zahájil
svůj mandát nově zvolený poslanec EP RNDr. Pavel Poc (ČSSD), bývalý místostarosta
Mariánských Lázní a spolumajitel firmy Zahradní parková. Toho v uplynulých volbách
do legislativního sboru unie nominovaly společně sociálně demokratické organizace v
Karlovarském, Plzeňském kraji a na Vysočině
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• 17. – 19. července se na centrálním parkovišti Mariánské Lázně konal starostafest.
Akci pořádal Club Na Rampě za finanční podpory Města Mariánské Lázně. Střídaly se
kapely, pivo teklo proudem, doprovodný program byl bohatý.

•  Těsnou  většinou  hlasů  schválili  zastupitelé  strategického  partnera  pro  revitalizaci
území bývalých kasáren Hamrníky, společnost Geolink Praha.

•  Zastupitelstvo  města  odvolalo  ke dni  31.  7.  2009 z funkce jednatele  za  město  ve
společnosti  Nemocnice  Mariánské  Lázně  s.r.o.  pana  MUDr.  Matěje  Hladkého  a
jmenovalo do této funkce ing.  Jiřího Kestřánka. MUDr. Hladký se chce údajně více
věnovat své práci chirurga, a proto požádal o uvolnění z funkce jednatele, která je více
administrativní. 

•  Zastupitelé  souhlasili  se  zapojením  města  do  projektu  a  TOA  POINT  (záměr
vybudovat  po  celé  ČR  síť  veřejných  bezbariérových  WC) s  uzavřením  smlouvy  o
partnerství a spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

• Ve dnech 25. a 26. 7. 2009 se uskutečnil v areálu Jezdecké školy Krakonoš vrcholový
závod evropské špičky chrtů v terénním dostihu. Na startu bude 630 chrtů z 20 zemí. 

SRPEN

• od 2. 8. 2009 do 3. 12. 2009 včetně bude v železniční stanici Mariánské Lázně a okolí
probíhat výrazná stavební činnost související s tzv. optimalizací železniční trati v úseku
Planá u Mar. Lázní – Lázně Kynžvart. Součástí této optimalizace bude i úplná výluka
provozu na železniční trati. 

• Za přítomnosti vzácných hostů bylo otevřeno nové ČD centrum v nádražní budově,
které  zajisté ocení nejen obyvatelé Mariánských Lázní, ale také návštěvníci a turisté,
kteří naše lázeňské město navštíví. Na začátku listopadu by měla proběhnout kolaudace
celé budovy.

•  50.  CHOPINŮV FESTIVAL se konal  od  13.  –  22.  8.  2009,  Mariánské  Lázně za
finanční  podpory Ministerstva  ČR. Záštitu  převzali:  pan  Přemysl  Sobotka,  předseda
Senátu Parlamentu ČR, pan PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, a pan
Petr  Kužel,  prezident  Hospodářské  komory  ČR.  Patroni  festivalu  byli:  Gabriela
Beňačková a Vlastimil Harapes. Slavnostní zahajovací koncert - Chopinův Koncert pro
klavír a orchestr č. 2 f moll op. 21 přednesl klavírista prof. Ivan Klánský za doprovodu
Západočeského  symfonického  orchestru.  Festival  měl  bohatý  doprovodný  program,
hudba se přenesla kromě Casina a divadla i do hotelu Continental a na kolonádu. Jak to
obvykle bývá, mnoho lidí tento fakt hodnotilo kladně, ale některým se zdálo, že se tak
festival  rozmělnil.  Ředitelem  festivalu  je  Ondřej  Valenta,  prezidentem  Chopinovy
společnosti  klavírista  Martin  Kasík.  50.  ročníku  Chopinova  festivalu  v Mariánských
Lázních se zúčastnilo 5 100 návštěvníků a 2 orchestry, 1 sbor a 49 interpretů provedlo
21 produkcí. Rozpočet – 2 900 000,-Kč. 51. ročník se bude konat od 12. do 21. 8. 2010,
předpokládá se 26 – 30 produkcí, 3 orchestry a 65 interpretů. Od 9. srpna do 14. srpna
proběhne 8. Mezinárodní klavírní soutěž. 
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• Od 24. do 29. srpna pořádalo muzeum tradiční Goethův týden a dá se říci,  že ten
letošní měl hlavní téma Goethe a ženy. Byla též představena kniha Ulrika von Levetzow
– Goethova slečna v Čechách“ od Petra Uhrbacha, jenž byl rovněž přítomen.

•  Hospodářská  krize  se  dotýká  města  hlavně  nízkým  výběrem  daňových  příjmů
fyzických osob a DPH. Plně se to však projeví podle pana místostarosty Tobrmana až
v příštím roce. Město bude muset ve svém rozpočtu počítat se snížením potencionálních
příjmů z této kapitoly.

•  18.  8.  dopoledne  se  v nádražní  hale  uskutečnilo  setkání  představitelů  kraje  a  ČD
s médii. Tentokrát šlo o představení euroklíčů k sociálním zařízením po celé Evropě pro
spoluobčany  upoutané  na  invalidní  vozík.  Slova  se  nejdříve  ujal  ředitel  Krajského
centra  osobní  dopravy Karlovy Vary Ing.  Vladimír  Omelka,  poté  pan Pavel  Hříbek
z Evropského  institutu  pro  udržitelný  rozvoj  a  paní  Špačková,  sociální  pracovnice
Národní  rady  osob  se  zdravotním  postižením.  Celá  nádražní  budova  se  kompletně
opravuje a bude přesnou replikou původního nádraží.

• Město zveřejnilo výběrové řízení na jednatele KIS (kulturní a informační centrum) prý
proto, aby se našel čerstvý člověk s dostatečnou vizí jak dál s touto společností, která
pod vedením Ing. Petra Doležala dlouhodobě stagnuje a skomírá.

 •  Novou gastroentrologickou ambulanci na Palackého ulici uvedl do provozu MUDr.
Dalibor Šperl.

 ZÁŘÍ 

 • Vždy v září se zaplní galerie Atrium v hotelu Hvězda díly amatérů – členů Klubu
výtvarníků  z Mariánských  Lázní.  Nebylo  tomu  jinak  ani  1.  září  2009.  Galerie  se
zaplnila  nejen  obrazy  11  autorů,  ale  také  množstvím  přátel,  kamarádů  a  příznivců
výtvarného umění, kteří se přišli podívat na nové obrazy našich mariánskolázeňských
umělců. 

• Zastavené světlo - až z Moravy přivezla paní Jaroslava Matúšová do Divadelní galerie
svá krásná skleněná díla - skleněné obrazy, užité sklo, interiérové doplňky a plastiky,
vyrobené velmi starou technologií spékáním skla – fusingem. Úvodní slovo patřilo ve
čtvrtek  3.  září  paní  Jindřišce  Řadové,  která  autorku,  jejíž  původní  povolání  je
ekonomka, do Mariánských Lázní přivedla.

• Městská rada začíná uvažovat o odchodu Mariánských Lázní od Karlovarského kraje.
Poslední  kapkou bylo,  po několika  neúspěších  s žádostmi  o dotace,  odložení  stavby
terminálu na nádražním náměstí o rok. 

• Další dům (jeden z nejstarších) nad kolonádou v Masarykově ulici byl díky manželům
Valtrovým  dokonale  opraven.  Z bývalé  ruiny  lázeňského  domu  je  nyní  rezidence
s nadstandardním bydlením v apartmánech, jejichž luxus naplánoval mezinárodní tým
architektů  pod  taktovkou  světoznámé  prof.  Evy  Jiřičné.  Vnější  fasáda  si  zachovala
původní  podobu,  historicky  cenné  prvky  byly  zachovány  v původní  podobě,  ze
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zdevastovaného interiéru však bylo potřeba vytvořit kompletně nový prostor. V atriu
bylo umístěno skleněné schodiště a skleněný výtah, které hrou světla a stínu oživí celý
vnitřní prostor.

• Rada města Mariánské Lázně projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit

nominaci Mariánských Lázní k zápisu v rámci Západočeského lázeňského trojúhelníku
v rozsahu  materiálu  „Západočeský  lázeňský  trojúhelník  (Karlovy Vary  –  Mariánské
Lázně – Františkovy Lázně)“.

•  Zastupitelstvo Města Mariánské Lázně schválilo záměr přípravy projektu "Omezení
výskytu invazních druhů rostlin v povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji, 1. část -
bolševník velkolepý" a podání žádosti o dotaci z příslušné výzvy Operačního programu
životního  prostředí.  Projekt  vypracovala  RNDr.  Lenka  Pocová,  vedoucí  odboru
životního  prostředí  MěÚ se svými  úředníky.  Zabývá se  bolševníkem,  který  doslova
obklíčil okolí města, už dlouho.

• Metropol, bývalá budova 2. ZŠ, byla včetně stavební parcely a pozemkových parcel
prodána společnosti Richter Hotels s.r.o., která již postavila nad radnicí hotel Olympia.
Kupní cena smluvní: 39.000.000,- Kč. 

• Zastupitelstvo města schválilo po dlouhé diskusi prodej objektu Anglická č. p. 271 –
stáčírny - včetně stavební parcely a pozemkových parcel za těchto podmínek: Kupní
cena  smluvní:  23.000.000,-  Kč.  Kupní  cena  bude  zaplacena  do  90  dnů  od
oboustranného podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch
kupujícího bude podán po zaplacení celé kupní ceny.

•  Folklorní festival Mariánský podzim.  Již popáté nám folklor zpříjemnil  nastupující
podzim  a  mládí,  tanec  a  zpěv  zaplnily  mariánskolázeňské  ulice.  A protože  si
tanečníci a zpěváci z různých koutů republiky a ze Slovenska objednali i krásné a
teplé počasí, neměl 5. folklorní festival Mariánský podzim chybu. Pod patronací
Zdeňka Škromacha, Josefa Novotného, hejtmana, a Jiřího Chvala, místostarosty, se
předvedlo  na  festivalu  8  souborů  včetně  domácích  –  Rozmarýnka  (ZUŠ)  a
Marjánka, který Mariánský podzim pořádá.

•  24. září  se v muzeu konala výstava pod názvem "Prostorem a časem". Jedná se o
jedinečnou  výstavu  velkoformátových  stereofotografií-anaglyfů,  vytvořených  z
originálních snímků z let 1865-1900, na kterých může návštěvník pomocí 3D brýlí
nahlédnout do prostoru i historie.

• Soutěž  Cesty  městy  -  Zástupci  vítězných  měst  a obcí  převzali  24.  září  ceny
v celostátní soutěži Cesty městy, která je zaměřena na zklidňování dopravy. Soutěž
již  poosmé  vyhlásila  Nadace  Partnerství,  z letošních  43  přihlášených  účastníků
zvítězila dopravní řešení Litomyšle, Mariánských Lázní a Plzně. 

• Efra Grand Prix Czech republic - 6. závod seriálu pořádal klub RCA Mariánské Lázně
25. – 27. září na své dráze u autokempinku Luxor. Loni se jel závod Efra u nás v srpnu.
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Protože  závodníci  byli  velmi  spokojeni  naprosto  se  vším,  v listopadu  na  zasedání
evropské komise se rozhodlo o přidělení dalšího závodu do Mariánských Lázní a od té
doby pracoval klub RCA na jeho přípravě a také na shánění sponzorů. 

• Všechno, co sliboval program Svatováclavského setkání na Krakonoši, jehož hlavním
organizátorem je ředitel hotelu Ing. Jiří Richter, bylo beze zbytku splněno. Pěkné počasí
přilákalo k hotelu Krakonoš davy lidí a znásobilo zážitky ze všeho, co program nabízel.
A nebylo toho málo - od keltské vesničky přes vystoupení různých skupin a divadelního
souboru pro děti, příjezd sv. Václava a jeho družiny na koních až k připomenutí státního
a křesťanského svátku a ke společné modlitbě.  Nechybělo ani občerstvení,  vyřešeno
bylo parkování, doprava i WC. Bylo to opravdu příjemné odpoledne.

ŘÍJEN

• 3. října odpoledne se konal Den seniorů v hotelu Polonia. Doslova nabitý sál (bohužel
na všechny zájemce se nedostalo) přivítal vzácné hosty - pana starostu Zdeňka Krále,
místostarostu Jiřího Chvala, předsedkyni Krajské rady Svazu důchodců ČR paní Marii
Majdlovou a místopředsedu Okresní rady Svazu důchodců ČR pana Jana Tyla. Zlatým
hřebem setkání bylo krajské ocenění paní Anny Kučerové k (jejímu kulatému jubile) a
pana Karla Lokajíčka za jejich dlouholetou aktivní práci v městské organizaci.

• 7. 10. byla opět zahájena bezplatná školička bruslení pro MŠ a děti do 4 let.

I v tomto školním roce připravila společnost SPORT-SERVIS ML ve spolupráci s HC
Mar. Lázně.cz a městem Mariánské Lázně hodiny bruslení pro MŠ a děti od 4 let na
zimním stadionu v Mariánských Lázních.

•  Starosta  Zdeněk  Král  a  místostarosta  Jiří  Chval  přednesli  začátkem  září  na
zastupitelstvu zprávu o tom, že společnost Cristal Palace už nemá zájem provozovat Ski
Areu  a  chce,  aby  si  město  od  nich  zařízení  koupilo.  A  jaké  jsou  další  výsledky
vyjednávání?  Zatím  je  ticho.  Od  zastupitelstva  nikdo  žádné  jednání  neinicioval.
S majetkem je  to  trochu komplikované,  pozemky jsou města  a  částečně  Lesů ČR a
lanovka je také města. O ostatní se dělí společnost Cristal Palace a Slovan.

•  Živnostníkem  roku  Karlovarského  kraje  se  stala  paní  Julie  Luhanová,  která  v
Mariánských Lázních a Karlových Varech provozuje síť prodejen s drogérií a kromě
dalších aktivit zřídila v M. L. i první soukromé drogistické učiliště.

•  50  let  mariánskolázeňské  atletiky  -  10.  října  se  sešlo  na  150  atletů  a  atletek  ve
Společenském  domě  Casino,  aby  nejen  zavzpomínali,  ale  také  se  pobavili  a
prodiskutovali  uplynulá  léta.  O  jednotlivých  etapách  mariánskolázeňské  atletiky
hovořili bývalí předsedové pan Ivan Kubát, Slávek Pivec, Ing. Antonín Šimánek a 

současný šéf atletiky pan Jaroslav Roubíček. Nejúspěšnější atleti celé 50leté éry – paní
Libuše Králíčková, Věra Tylová - Pivcová, Jana Staňková – Jasprs a Zdeněk Dúbravčík
– dostali od organizátorů kytku jako poděkování za atletickou reprezentaci.
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•  Na  závěr  sezóny  uspořádal  mariánskolázeňský  Club  S,  který  se  může  pochlubit
nemalými úspěchy, veřejné závody v bikrosu na místní bikrosové dráze. Závod se konal
v neděli 25. 10. 2009 od 14 hodin. Na start se mohli dostavit všichni příchozí všech
věkových kategorií. 

 • Výběrové řízení na jednatele KIS vyhrála paní Alena Havrdová. Rada města odvolala
k 31. 10. 2009 Ing. Petra Doležala a pověřila řízením společnosti KIS Mariánské Lázně
s.r.o. paní Alenu Havrdovou.

•  Většinový vlastník Nemocnice Mariánské Lázně společnost Asklepion SG Hospital
investovala během prvního roku působení prostředky do rekonstrukce nadstandardních
pokojů,  soustředila  se  na  stabilizaci  personálu a  připravuje stavbu nového pavilonu.
Součástí  plánů  je  příprava  nemocnice  na  akreditaci  kvality  zdravotní  péče  nebo
spolupráce  s lékařskými  fakultami.  Nový  pavilon  je  navržen  jako  samostatná
čtyřpodlažní budova s jedním částečně podzemním a třemi nadzemními podlažími. Se
stávající budovou nemocnice bude spojen propojovacím krčkem s navazující halou, což
umožní  pohodlí  jak  pro  pacienty,  tak  pro  personál  nemocnice.  (Z  tiskové  zprávy
nemocnice M. L.)

•  Jednatel  společnosti  TDS  (technické  a  dopravní  středisko)  pan  Daniel  Javůrek
vyjednal s Úřadem práce v Chebu pracovní místa pro pracovníky na veřejně prospěšné
práce (VPP), tedy možnost práce pro lidi z Mariánských Lázní, kteří jsou na podpoře.
Deset těchto zaměstnanců si vyzkoušeli již přes léto na střediscích úklidu komunikací a
na údržbě zeleně  obvod II.  našeho města.  Důležité  je,  že  pracovat  chtějí!  Pokud se
někteří pracovníci dlouhodobě osvědčí, nabídne jim TDS i trvalý pracovní poměr.

•  Den vzniku Československého státu  se  tradičně  slavil  lampiónovým průvodem na
kolonádu, kde krátce pohovořil pan starosta, a oslavu zakončil ohňostroj. Známé tóny
Smetanových  symfonických  básní  z cyklu  Má  vlast  rozezněly  v pátek  30.  října  sál
Společenského domu Casino, kde se konal slavnostní koncert k tomuto výročí koncert.
Výkon  Západočeského  symfonického  orchestru  pod  taktovkou  jeho  šéfdirigenta
Michaela  Roháče  přiměl  české,  ale  i  zahraniční  publikum  k závěrečnému
neutuchajícímu potlesku. 

LISTOPAD

• Kované plastiky „v ohni zrozené“.Ve čtvrtek 5. listopadu se konala v Divadelní galerii
vernisáž  výstavy  jednak  děl  uměleckých  kovářů,  kteří  se  zúčastnili  II.  ročníku
mezinárodního bečovského sympozia,  a jednak děl z uměleckého kovářství  pana Ivo
Rudolfa.  Ten  je  také  iniciátorem  nejen  sympozia,  ale  společně  s paní  Jindřiškou
Řadovou  i  čtvrteční  akce,  která  byla  opravdu  zajímavá,  a  sešlo  se  na  ní  početné
publikum.

•  Pan  starosta  Král  svolal  schůzku  starostů  obcí,  kterých  by  se  týkalo  přičlenění
Mariánskolázeňska  k Plzeňskému  kraji  z důvodu  podfinancování  mikroregionu
Mariánskolázeňska,  opomíjení  regionu  při  schvalování  žádostí  z ROPU  na  úkor
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Sokolovska a Karlovarska a špatné dopravní dostupnosti.  Diskuse byla bouřlivá,  ale
starostové se rozešli s tím, že se bude v iniciativě pokračovat. Pokud by se odchod od
Karlovarského kraje uskutečnil, nebyla by to vůbec jednoduchá záležitost, spíš běh na
dlouhou trať s nejistým koncem. 

• 20 let od sametové revoluce – V Mariánských Lázních se vcelku nic nedělo, občané
byli  pouze  zdarma  pozváni  do  kina  na  film  Občan  Havel.  Nebude  tedy  od  věci
připomenout si jeho slova na setkání s novináři. – „Česká republika během uplynulých
20 let neopustila základní ideály sametové revoluce v roce 1989, i když se staly chyby,“
řekl  při  hodnocení  kulatého  výročí  zásadního  společenského  obratu  exprezident  a
zakladatel  Občanského fóra Václav Havel. Připomněl, že paměť národa je základním
předpokladem a součástí jeho identity. Mnohé činy ale podle Havla nejsou nazírány na
pozadí porozumění dobové situaci. Mladí lidé, kteří tu dobu nezažili, mohou mít podle
něj falešný a zkreslený pohled a mohou i někomu křivdit. Exprezident zároveň přiznal,
že se hluboce mýlil, když si myslel, že rekonstrukce rozvrácené občanské společnosti
přijde dřív: "Je to opravdu úkol na desetiletí.“ 

•  Svátek  beaujolais  -  každý  třetí  listopadový  čtvrtek  přesně  ve  12.00  se  na
mariánskolázeňské kolonádě scházejí přátelé vína, aby vzdali hold vinařům a mladému
červenému moku, dovezenému přímo z Francie, aby si přiťukli s hosty, kteří se k oslavě
přidají a aby věnovali z každé prodané lahve vína 25,-Kč Lion Clubu na charitativní
účely.

•  Mistrovství světa  plastikových modelářů v Anglii  – Telford (Scalle  modell  world).
Malá výprava modelářů v počtu šesti lidí (Martin Němec, Petr Němec, Ota Zenkl, Milan
Pavlovic, Jan Miller a vedoucí pan Michael Kaplan) byla na mistrovství světa velmi
úspěšná  a  získala  několik  titulů  mistrů  světa  a  vícemistrů.  V  počtu  medailí  byli
nejúspěšnějším klubem a ziskem šesti zlatých, čtyř stříbrných, tří bronzových a šesti cen
commendet  daleko předstihli  očekávání.  Jedenáctiletý  Petr  Němec získal  nejcennější
trofej - Junior best of World

• Šachoví velmistři Boris Spasskij a Viktor Korčnoj a velmistyně Humpy Koneru přijeli
tento týden do M. L. na utkání Sněženky a machři – Czech coal chesss match 2009,
který se konal od 27. 11. do 5. 12. v hotelu Cristal Palace. Pro zájemce a diváky byla v
sobotu 28. 11. od 10.00 hodin v hotelu San Remo připravena přednáška a simultánka
velmistra  Olafssona.  Tentokrát  zvítězili  mladé  velmistryně  –  Sněženky  -  vyhrály
nejtěsnějším možným poměrem 16,5 ku 15,5 bodu. Celá akce byla velmi zajímavá a pro
mariánskolázeňské šachisty přitažlivá.

• Mariánské Lázně zaznamenaly první skutečně výrazný úspěch v podaných žádostech o
dotace z Regionálních operačních programů Evropské unie – ROP NUTS Severozápad.
Na dva podané projekty revitalizace bývalých kasáren Hamrníky získalo město příslib
dotací ve výši celkem 50 miliónů korun: Regenerace a revitalizace brownfields 25 mil.
Kč a Vybudování zóny klidu 25 mil. Kč.
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PROSINEC

• Advent v našem městě byl bohatý na kulturní události. Adventní koncerty se konaly
v hotelu  Krakonoš,  v Anglikánském kostele,  v chrámu Nanebevzetí  Panny Marie,  na
faře církve českobratrské husitské byly vystaveny betlémy.

• Dne 2. prosince 2009 dorazila na stanici HZS Mariánské Lázně zcela nová cisternová
automobilová stříkačka. Cisterna s označením CAS 30 S3R je jedna ze tří cisteren, které
byly vyrobeny na základě objednávky Hasičského záchranného sboru České republiky.
Cena vozidla byla hrazena ze státního rozpočtu a činí 6 800 000 Kč.

•Mariánskolázeňský vánoční trh byl slavnostně zahájen 4. prosince v nezvyklou hodinu
– brzy ráno v přímém přenosu Snídaně s Novou, který moderovali Marta Ondráčková a
Pavel  Svoboda, předpověď počasí  Jana Adámková.  Kromě představení  Mariánských
Lázní  a některých souborů byla  do programu zařazena  i  soutěž pro děti  a rozhovor
s Terezou Brodskou. O svém městě hovořil pan starosta Zdeněk Král a místostarosta Jiří
Chval. Pro město to byla nesporně reklama, ale občané nehodnotili tuto zahajovací část
trhu příliš kladně, zdála se jim ze strany Novy zmatečná. Zato dalším průběhem trhu
byli  nadšeni, přesto, že počasí nebylo vůbec vánoční,  a mnozí litovali,  že trh netrvá
déle. Hlavním organizátorem je cestovní kancelář Pro Aktiv.

•  15. 12. 09 ve 20.00 skončila nepřetržitá výluka na železnici,  která na úseku Planá –
Lázně Kynžvart trvala od 3. srpna. První vlak, který po rekonstruovaném úseku projel,
byl rychlík z Prahy, který přijíždí do Mariánských Lázní ve 21.19 hodin. Za čtyři a půl
měsíce se během výluky zrekonstruovalo 17 770 metrů kolejí a 5000 metrů staničních
kolejí,  opravilo se  18 mostů.  Nekonala se  žádná sláva,  první  vlak  projel  v naprosté
tichosti. Nádraží ale plně svítilo a sešlo se tam asi 25 lidí. 

• Rybova Česká mše vánoční zazněla ve společenském domě Casino už tradičně 17.
prosince večer. První polovina vánočního koncertu patřila nádherné Sinfonii pro trubku
a soprán  Alessandra  Scarlattiho  v podání  sopranistky Anny Kubištové  a  trumpetisty
Miroslava  Laštovky  za  doprovodu  Západočeského  symfonického  orchestru  pod
taktovkou šéfdirigenta Michaela Roháče. Česká mše vánoční J. J. Ryby je rok od roku
krásnější.  Sólisté,  pěvecký  sbor  Fontána,  Karlovarský  pěvecký  sbor  a  Západočeský
symfonický orchestr podaly fantastický výkon. 

•  Velký akordeonový orchestr  ZUŠ Fryderyka  Chopina v Mariánských Lázních  pod
vedením pana Alexandra Smutného pořádal 19. prosince 2009 od 19:00 hodin tradičně
úspěšný Vánoční koncert, který se uskutečnil v prostorách SPOLEČENSKÉHO DOMU
CASINO. Spoluúčinkoval pěvecký sbor „Skřivánci z Jihu“ pod vedením Mgr. Emílie
Smutné.

• I Mariánské Lázně přešly na digitální televizní vysílání. Programy, které jsme měli
dosud,  mají  nyní  výrazně  lepší  kvalitu,  kromě  toho  si  budeme  moci  přidat  některé
placené programy. Nyní běží 40 programů, z toho je asi 9 duplicitních – na analogovém
i na digitálním vysílání.
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• Skončil rok 2009, další rok celosvětové krize. V Mariánských Lázních se projevila na
snížení počtu hostů, ale v žádném případě to není likvidační číslo, podle pana starosty
sem přijíždí asi o 10% méně lidí. Výdělky v hotelích, restauracích, lázeňských domech
jsou nižší, některé podniky se uchylují k dumpingovým cenám. I Město šetří, omezilo
investiční akce. Podle odborníků by situace měla být příští rok o něco horší. Nicméně
31. 12. končili obyvatelé Mariánských Lázní i hosté rok vesele – venku na kolonádě při
diskotéce, v naplněných podnicích s programem nebo doma. Půlnoční ohňostroj udělal
za rokem 2009 definitivní tečku.

Zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2010

Další rok celosvětové krize, která sice už doznívá, nicméně přesně podle předpovědi

ekonomů  teprve  nyní  pociťujeme  nejvíce  její  důsledky.  Když  připočteme  tragická
zemětřesení na Haiti,  v Chile, vichřice, sesuvy půdy, zátopy zdá se, že se vše spiklo
proti lidem.

LEDEN

Prosinec a začátek ledna 2009 byl bez sněhu, teprve později se dostavila pořádná zima,
mrzlo  a  sněžilo.  Konečně  je  jasno,  kdo  ve  městě  uklízí  chodníky.  Stát  vydal
jednoznačný, tzv. chodníkový zákon, podle kterého tyto komunikace patří obci, tedy
musí je také uklízet. Tím samozřejmě narostou náklady, a tak se u některých parkových
cest a chodníků objevily cedule ve třech jazykových mutacích, že se komunikace v zimě
neupravuje.  Na ulicích  je  vidět  dříve  nevídaný jev –  tzv.  počišťovači  v oranžových
vestách, kteří pracují tam, kam se nedostane technika. Jsou to lidé z úřadu práce. 

• Technický a dopravní servis už je kompletně přestěhován v areálu pily, zatím provedli
základní úpravy, ale podle slov ředitele D. Javůrka postupně areál přebudují na trvalé
sídlo.

• 7. ledna uspořádala Základní umělecká škola Fryderyka Chopina slavnostní večer, na
který  pozvala  své  bývalé  žáky,  kteří  už  na  poli  hudby něco  znamenají  a  který  byl
poděkováním městu (přítomna byla ved. odboru školství Ing. Dagmar Nováková a oba
místostarostové Jiří Chval a Ing. Oldřich Tobrman) za finanční pomoc na zakoupení
koncertního křídla.

• 9. a 10. ledna se konal v lyžařském areálu SkiArea světový pohár ve snowboardingu,
kterého se zúčastnili sportovci nejen z Evropy, ale i z Kanady, 

Japonska a Filipin. Byla to divácky zajímavá akce doprovázená hudbou několika skupin
a stánky s občerstvením. Po skončení se konaly v pěti klubech afterpárty. Sportovci byli
na sjezdovce uprostřed města velmi spokojeni.

•  16.  ledna  se  na  zimním  stadionu  konal  5.  ročník  Lázeňského  pohárku  –  závodů
v krasobruslení. Mariánskolázeňský oddíl reprezentovalo 10 závodnic.

•  V ostrém  kontrastu  krásně  zrekonstruované  budovy  nádraží  do  původní  podoby
(financovala ital. Firma Grandi Stationi) a železničního koridoru (financuje stát) zůstává
autobusové nádraží, které je léta v ubohém zdemolovaném stavu. Podle projektu mělo
být zrekonstruováno celé Nádražní náměstí a vybudován nový terminál za 90 miliónů.
Kraj ale nařídil  seškrtat  projekt na 60 milionů,  navíc stavbu o rok odložil.  Přednost
dostal Sokolov.
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•  29. ledna uspořádala Jezdecká akademie M. L. 1.  maturitní  show se stužkováním.
Z této ojedinělé střední školy vycházejí první maturanti a v podvečer před maturitním
plesem uspořádali pro své rodiče a příznivce ve své jízdárně show se skoky, čtverylkou
a ukázkou vozatajství.  Vyvrcholením bylo  stužkování,  které  provedla  paní  ředitelka
Mgr. Hana Zadinová se zřizovatelem Ing. Václavem Nágrem.

• Množství sněhu přináší problémy ani ne tak na zemi jako na střechách. Neustále hrozí
jeho pád.

ÚNOR

•  Město zakoupilo  Miniaturpark  neboli  nemovitost  Parku Boheminium.  Je to  dobře,
protože  tento  areál  patří  k atrakcím  města,  loni  ho  například  vidělo  přes  60  tisíc
návštěvníků a dva modely reprezentovaly také na veletrhu v Brně a v Bratislavě. Radek
Míka má záměr, aby se Miniaturpark stal prezentací památek České republiky.

•  Sníh  zužuje  nejen  Českou  republiku,  ale  celou  Evropu,  paradoxně  nejméně  asi
Mariánské Lázně. Ne, že by tu nebyl, jsou ho spousty, ale není zde žádná kalamita jako
v jiných lokalitách země.

• Krámky pod radnicí, které byly jediným zpestřením prodeje, se budou bohužel bourat.
Mezi  arabskými  a  jugoslávskými  zlatníky  a  vietnamskými  „hadráři“  to  byla  vítaná
nabídka českých obchodníků. Pozemek je ale soukromý, obchůdky v dezolátním stavu a
majitel tam údajně chce stavět hotel.

• Budova Lil je stále prázdná, společnost AIK nedodržela smlouvu, tak bude asi objekt
nabídnut k prodeji, i když je to rodinné stříbro. Nikdo ho nechce.

•  Město  získalo  dotaci  50  milionů  na  regeneraci  vybudování  zóny  klidu  na  území
bývalých hamrnických kasáren. Začne se asi na jaře. 

• Město Mariánské Lázně – odbor životního prostředí, hlavně RNDr. Lenka Pocová,
připravila za finanční podpory Karlovarského kraje pilotní projekt na mapování výskytu
a následně likvidaci bolševníku velkolepého v povodí Kosího potoka.

BŘEZEN 

• 3. března byli ve Františkových Lázních oceněni nejlepší mariánskolázeňští sportovci
a  kolektivy:  Moderní  gymnastky  GSK  2.  ZŠ,  tenista  Libor  Salaba  z TCF  Purum,
gymnastka  Kateřina  Kuglerová,  muži  z Royal  Golf  Clubu,  překážkář  Petr  Beck  a
orientační běžci Stanislava Otavová, Jan Fišík, Jan Sklenář a Josef Milota.

•  4.  března  se  konala  v divadle  premiéra  studentského  divadelního  souboru  GOA
(gymnázium a  obchodní  akademie)  –  hra  plná  bizardních  scén  s názvem Snoubenci
v režii SabinyRaškové.

• Stavba železničního koridoru pokračuje směr Cheb, takže výluk se cestující hned tak
nezbaví.
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• 13. Jarní ples velkého akordeonového orchestru byl jako vždy nabitý programem a
jako vždy byl záležitostí mladých lidí. Určitě proto je tak oblíbený a nikdy nezklame.

• V příjemné atmosféře byla 9. března večer uvedena do života útlá publikace s názvem
Klášter Teplá a Mariánské Lázně. Klášter byl prohlášen národní památkou a starosta
Zdeněk Král, PhDr. Vladimír Kajlík a ředitel  muzea Ing. Jaromír Bartoš se rozhodli
obohatit literaturu kolem kláštera touto optimisticky laděnou brožurkou, která skvělými
fotografiemi a zasvěceným slovem připomíná nejen klášter, ale i celé Tepelsko, Bohem
zapomenutý kraj.

•  Anglikánský  kostel  provozuje  po  panu  Romanu  Kořánovi  společnost  Cup  Vital.
Budou  tam  pořádat  dvakrát  týdně  koncerty,  jejich  dramaturgii  má  na  starosti  pan
Vladimír Smutný – agentura SpaEntertaiment. První koncert se konal na Bílou sobotu a
provedl ho akordeonový orchestr v komorním obsazení pod taktovkou pana Alexandra
Smutného.

DUBEN

• Léčebné lázně a.s. usilují o odtržení svých budov od městské CZT, kterou provozuje
nadnárodní  společnost  Dalkia.  Ta  převzala  od  společnosti  Bytov  zbylé  sekundéry
(výměníky),  takže je nyní  vše od výroby až po konečnou distribuci  sjednoceno pod
jednoho  provozovatele.  Lázně  dokonce  začaly  budovat  černou  stavbu  –  kotelnu
v objektu Ural. Další chce vybudovat v okolí Goethova náměstí a zásobovat samostatně
své  objekty  teplem.  S tím  zásadně  nesouhlasí  Město.  Protože  lázně  odebírají  20%
vyrobeného tepla, hrozil by tak rozpad CZT.

• 15. dubna pořádala Hotelová škola M. L. ve všech prostorách Společenského domu
Casino Den žákovských dovedností, poprvé sice pod tímto názvem, ale celkově už po
padesáté. I když letos proběhl ve všední den, byl stejně navštíven jako v jiných letech.

•  Na  dubnovém  zasedání  městského  zastupitelstva  bylo  několik  důležitých  bodů.
Zastupitelé po dlouhé diskusi podpořili záměr Města odkoupit zařízení SkiArey, kterou
už společnost Cristal Palace nechce provozovat. Romana Petráka, Ing. Jana Budku a
Soňu Šárgovou pověřili zastupitelé vyjednáváním o ceně, 22 mil. 260 tisíc se jim zdálo
příliš. Dále přednesl starosta Král stanovisko sněmu ODS, že tato strana vypovídá pro
neshody, které přerostly mezi některými členy v soudní spory, spolupráci se sdružením
Změna. Tím se rozpadla několik měsíců před komunálními volbami radniční koalice.

KVĚTEN 

•  Fenomén Martinů –  tak se jmenovala výstava,  která proběhla ve čtvrtek 6. května
večer  a  kterou zprostředkovalo  ve spolupráci  s  Národním muzeem-Českým muzeem
hudby  v Praze  Městské  muzeum  Mariánské  Lázně.  Úvod  patřil  panu  řediteli  Ing.
Jaromíru Bartošovi a klavírní skladbě Martinů, kterou zahrál žák ZUŠ Jan Klán, poté
hovořila  ředitelka  jmenovaného  zařízení  Mgr.  Dagmar  Fialová.  Výstava  sama  byla
velmi  zajímavá,  Mistrovo  dílo  a  jeho  život  v Čechách  i  v cizině,  kam v roce  1938
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odešel,  bylo  prezentováno  zhruba  na  desítce  instalovaných  a  nevšedně  upravených
panelech.

• Svěcení pramenů – 8. května se jako zázrakem změnilo počasí z deštivého a chladného
na slunečné, takže tradiční  mariánskolázeňské oslavy se konaly v rozzářeném jarním
dni. Byly vlastně zahájeny už v pátek večer slavnostním koncertem ZSO ve spolupráci
s Chursächsische  Philharmonie  Bad  Elster  a  poskytl  posluchačům  nezapomenutelný
zážitek.  V sobotu  přilákalo  hezké  počasí  do  kostela  a  na  kolonádu  davy  lidí.  Mši
celebroval  Mons.  František  Radkovký,  biskup  plzeňský,  a  na  tribuně  kromě  pana
starosty Zdeňka Krále  a  místostarosty Jiřího Chvala  stáli:  pan hejtman KK PaedDr.
Josef Novotný, primátor partnerského města Weiden pan Kurt Seggewiss, představitelé
zastupitelstva  partnerského  města  Bad  Homburg  Peter  Vollreth  –  Kühne  a  Frank
Knoblich, pan senátor PaedDr. Pavel Čáslava, Ing. Leo Novobilský, generální ředitel
společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně. Nechyběly ani historické kostýmy, které
přiblížily lázeňskou módu dvou století.

• 17. – 20. května se už tradičně konal Festival porozumění – setkávání světa zdravých
se světem postižených lidí. Téměř všechny akce probíhaly v úšovické škole a hlavními
protagonisty  byli  opět  herec  Jaroslav  Dušek  s Bárou  Štěpánovou.  Jako  vždy  neměl
festival chybu.

• 23. května uspořádala ZUŠ akci pod názvem Kolonáda plná hudby, zpěvu a tance,
která se stává mariánskolázeňskou tradicí. Od 9.30 až do 21.00 žila skutečně kolonáda
hudebním a tanečním mládím.

• Koncem května navštívil naše město pan starosta Bad Homburgu (Hessensko, NSR)
pan  Michael  Korvisi  s chotí  a  panem  tajemníkem  Amentem.  V  pátek  byli  přijati
starostou města Zdeňkem Králem na radnici. Přišel s nimi i další host pan Franz Panny,
předseda krajanského spolku bývalých německých občanů našeho města. Doprovázel je
pan Karel Herr. Všichni se poté odebrali na pozvání pana starosty na slavnostní oběd do
blízkého hotelu Olympia. Starosta Zdeněk Král a místostarosta Jiří Chval spolu s panem
Karlem Herrem organizovali  pobyt  a program studentského orchestru gymnázia Bad
Homburg, jehož členové v našem městě strávili celý týden. Ve čtvrtek byli na výletě
v Karlových Varech a v sobotu odehráli koncert na kolonádě. Oba starostové projednali
možnosti rozvíjení partnerství obou měst na konkrétních akcích

• 28. a 29. 5. se konaly parlamentní volby. Dopadly naprosto jinak, než si malovala
ČSSD. Ta sice o necelé 2% zvítězila před ODS, ale plánované velké vítězství, jak při
zahájení voleb vykřikoval předseda Jiří Paroubek, se nekonalo. Vlastně to byla prohra a
Paroubek ihned odstoupil,  stejně  tak  jako Svoboda KDU ČSL, Zeman  a  Liška  SZ,
jejichž strany se nedostaly do parlamentu. Obě největší strany ztratily tisíce voličů, ti
dali přednost TOP 09, předseda kníže Karel Schwarzenberg je pro ně zřejmě zárukou
solidnosti a čestnosti.

 A jak jsme volili v Mariánských Lázních?
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Volební účast 56% v 17 okrscích

Strana Hlasů Procent 

ODS 1620 25,15, 

TOP 09 1227 19,05,  

ČSSD 1224 19,00,  

VV 701 10,88,

KSČM598 9,28,  

Suverenita 260 4,03,  

SPOZ 180 2,79,  

KDU-ČSL 162 2,51,  

SZ 152 2,36, 

ČPS 144 2,23 

•  28.  května  uplynulo  10  let  od  zahájení  zcela  ojedinělého  přeshraničního  systému
integrované dopravy, tzv. Egronet. Při té příležitosti uspořádal Rozvojový dopravní svaz
Den  veřejné  dopravy  se  zvláštními  vlaky  taženými  parní  lokomotivou,  fotobusem,
návštěvou  památek  apod.  Tento  den  zahájil,  na  mariánskolázeňském  nádraží  DOM
s mažoretkami, pan starosta Zdeněk Král a ředitel osobní přepravy KK Ing. Vladimír
Omelka. Předtím bylo slavnostně otevřeno na Hlavní třídě novou dopravní a informační
kancelář.  Služby  tam  budou  poskytovat  společně  AKV  (Autobusy  Karlovy  Vary  a
MDML (Městská doprava Mariánské Lázně).

•  Novou a jedinou uměleckou galerii  mohly mít  Mariánské Lázně,  rekonstruovanou
z bývalé  kotelny  za  divadlem  podle  projektu  Ing.  Aleše  Ditterta,  ale  naši  osvícení
poslanci  smetli  tuto  záležitost  ze  stolu  a  dali  přednost  tribuně  na  stadionu.  Přitom
původní tisk zněl žádat o dotace na tři priority: galerii, tribunu a 5. etapu revitalizace a
regenerace  bývalých  kasáren  Hamrníky.  Snad  se  to  podaří  prosadit  v příštím
zastupitelstvu

• Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o grant na projekt „Digitalizace kina D-
Cinema v Mariánských Lázních“ v rámci vyhlášení mimořádného grantu na technický
rozvoj a modernizaci české kinematografie – III. vlna digitalizace kin, a to na vybavení
kina digitální video a audio technikou a 3D technologií v rozsahu celkových nákladů
4.585.933,- Kč.

ČERVEN

• Mariánské Lázně dostaly další dotace. Na dotace z ROP NUTS Severozápad: ve výši
celkem  50  miliónů  korun  (11/2009)  –  bývalá  kasárna  Hamrníky  -  navázal  úspěch
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v poskytnutí  dotace  z operačního  programu  Ministerstva  životního  prostředí  na
Revitalizaci a regeneraci brownfields část I. a II. - 30 mil. Kč. 18 mil získalo město
na likvidaci bolševniku velkolepého. Přidělení dotací v tak velkém objemu je zásadním
průlomem a úspěchem celého týmu, který se na žádostech podílel, tedy odborů města –
investic a cestovního ruchu (IDCR), financí a majetku (FaM), životního prostředí (OŽP)
a manažera rozvoje města.

•  Dočká  se  město  Dohlížecího  kamerového  systému?  -  Rada  města  pověřila  odbor
IDCR (investic,  dotací  a  cestovního ruchu)  přípravou zadávacího řízení  na veřejnou
zakázku na pronájem dohlížecího  kamerového  systému.  Dohlížecí  kamerový  systém
bude  vybudován  podle  městem  stanoveného  technického  zadání  na  náklady
pronajímatele a následně pronajat městu.

•  4.  června  se  se  konala  v nemocnici  první  urologická  operace  na  zamezení
inkontinence. Pozoruhodné je, že byla první nejen v našem městě, ale i v širokém okolí.
Tento  zákrok  je  výsledkem  spolupráce  našeho  oddělení  urologie,  vedené  panem
primářem Saidem Umerem, s klinikou v německém Sarlandu,

• Athletic club Mariánské Lázně uspořádal ve středu 16. června 2010

25. ročník memoriálu Hany Trejbalové a 2. ročník memoriálu Jarise Alexy.

•  Ve středu 16.  června  se ve velké  zasedací  síni  na radnici  v Mariánských Lázních
konala slavnost, při  které  byli  za přítomnosti  místostarosty Ing. Oldřicha Tobrmana,
vedoucí  odboru  školství  Ing.  Dagmar  Novákové,  předsedkyně  školské  komise  Mgr.
Jany Rygolové  a  členů školské komise  pana  Vladimíra  Sahánka,  paní  Ing.  Martiny
Klánové a paní Radany Srncové oceněni nejlepší žáci, sportovci, kolektivy a dospělí ze
školských zařízení města Mariánské Lázně.

• ZM schválilo odkoupení souboru zařízení lyžařského areálu SKI Area v Mariánských
Lázních  sestávající  z  2  ks  lyžařský  vleků,  odbavovací  zařízení  vleků  -  ozvučení  a
osvětlení slalomového svahu -zasněžovacího systému - sněhových děl - bezpečnostního
zajištění areálu - sekačky – rolby - sněžného skútru - pomocného vybavení areálu a
všech Budov od společnosti Cristal Palace, a.s. za dohodnutou cenu 15. 915 660 Kč bez
DPH  ve  třech  ročních  splátkách  v rozdělení  60%  +  20%  +  20%.  Z důvodu  této
transakce  odstoupil  z postu  předsedy  finanční  komise  Ing.  Pavel  Říha  a  člen  Ing.
Jindřich  Horáček.  Nesouhlasili  se  způsobem předložení  tisku na  poslední  chvíli  bez
řádného projednání.

20. června zemřel po dlouhé nemoci Ing. Arnošt Kopta, poslední člen z rodiny MUDr.
Arnošta  Kopty,  jednoho  z prvních  poválečných  praktických  lékařů  v Mariánských
Lázních

 • V sobotu 26. června byla slavnostně otevřena rozšířená a renovovaná naučná stezka
na Kladské. Za krásného slunečného počasí ji ve 14.00 hodin symbolickým přestřižením
stuhy slavnostně otevřeli vedoucí Správy CHKO Slavkovský les Ing. Jan Schlossar a
ředitel Lesního závodu Kladská Ing. Jan Němický. • Naučná stezka je doplněna o novou
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část povalového chodníku procházející cennými porosty rašelinných smrčin ke dvojici
rybníků  s ostrůvkem,  na  kterém  byl  postaven  odpočinkový  altánek  s přístupovým
mostkem.

•  ThDr.  Zbyněk  Jan  Laštovka  zemřel.  Dne  25.  června  2010  se  věřící  rozloučili  v
plzeňském  evangelickém  chrámu  (Korandův  sbor)  při  smutečních  bohoslužbách  s
dlouholetým farářem farního sboru  českobratrské  církve  evangelické  v Mariánských
Lázních, který byl zesnulým spravován třicet pět let. 

ČERVENEC

• V neděli 11. července odpoledne se konala v Divadelní galerii vernisáž výstavy Mistra
Osvalda  Klappera,  jednoho  ze  zakládajících  členů  Chopinovy  společnosti  a
každoročního  účastníka  Chopinova  festivalu,  s názvem  Chopinovské  variace.  Pan
Klapper se věnuje hlavně grafice a ilustracím s hudební tématikou

• O víkendu 19. a 20. července oslavila partnerská města Weiden a Mariánské Lázně
v rámci tradičního bürgerfestu 20 let bezhraničního styku. Při té příležitosti se konal běh
přátelství  dlouhý  bezmála  300  km  z města  Annaberg-Buchholz  podél  hranic,
s odbočkou přes Mähring do Mar. Lázní a s cílem ve Weidenu. Běžci byli  převážně
z obou německých měst, ale v závěru je doplnili i sportovci našeho atletického oddílu.
Cíl byl velkolepý, běžci předali své poselství starostovi města Weiden a vzpomněli na
totalitní režim s železnou oponou. Běžce i weidenské obyvatele pozdravil i starosta M.
Lázní Zdeněk Král.

. • V těchto dnech je zahájena likvidace bolševníku velkolepého, který doslova obklíčil
Mariánské Lázně, v rámci projektu Omezení výskytu invazních druhů rostlin v povodí
Kosího potoka. Projekt je realizován z prostředků Evropské unie.

• „Mariánské Lázně východní terasa - Mariiny prameny - Krakonoš

Bude se připravovat projekt „Mariánské Lázně východní terasa – Mariiny prameny –
Krakonoš“ Mluví se o něm už delší dobu, ale až nyní dostal název a kontury. Jedná se o
projekt, který by měl navázat na rekonstrukci parků a pokračovat od Centrálních lázní a
od  Mariiných  pramenů,  jejich  zpřístupněním  a  vybudováním  důstojného  pavilonu
prameni, jež dal jméno městu, dále úpravou parčíku pod Kolibou, vybudováním stezky
pod hotelem Esplanade a podél bývalé bobové dráhy stezkou až k hotelu Golf a Morris.

•  Mariánskolázeňské kulturní  léto v letošním roce nabízí  mimořádnou novinku,  a  to
Mezinárodní hudební festival a soutěž – 1. Mariánskolázeňská nokturna 2010. Autorem
projektu  a  garantem  profesionální  úrovně  je  profesorka  Natalie  Morozova  a
Rotterdamská  hudební  akademie,  kde  N.  Morozova  vede  třídu  houslí.  Festivalu  a
soutěže se účastní studenti  a pedagogové z Hudebních akademií a škol z Rostova na
Donu, Sankt Peterburgu, Moskvy, Kijeva, Minsku, Varny, Prahy, Rotterdamu, Lyonu,
Londýna a Los Angeles.
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•  Nemocnice  Mariánské  Lázně  přichází  s  unikátním  řešením  operací  prostaty
prostřednictvím nové technologie thuliového laseru. Jako jediná v ČR zakoupila laser,
který umožňuje minimálně invazivním zákrokem zmenšit prostaty i dosud nevídaných
rozměrů. 

• Světoznámý profesor, zakladatel a rektor First International Qigong University v Číně,
syn  známých  léčitelů,  který  byl  sám  už  v 16  letech  jmenován  zázračným  lidovým
léčitelem,  Mistr  Wei Ling Yi navštívil  v minulém týdnu se svým týmem Mariánské
Lázně, provedl zde velmi zajímavou přednášku na téma „Naše zdraví je v našich rukou“
a každé ráno se skupinou lidí, která sem za ním přijela z Německa, Dánska, Švédska i
Česka, cvičil na kolonádě.

SRPEN

• 12. srpna večer byl zahájen 52. ročník Chopinova festivalu. Chopinův Koncert č. 2 f
moll  v podání  Pražské  komorní  filharmonie  pod  taktovkou  vynikajícího  Jiřího
Bělohlávka  a  s výborným  francouzským  pianistou  Philippe  Giusiano  roztleskal
mezinárodní  publikum  nekonečným  aplausem.  Desetidenní  festival  měl  bohatý
doprovodný  –  sportovní  i  kulturní  -  program,  a  přesto  že  ho  doprovázela  řada
nedorozumění mezi současnými a minulými organizátory, nedalo se mu nic závažného
vytknout.

• Volební kampaň je v plném proudu, v Mariánských Lázních usiluje o přízeň voličů 12
subjektů.

ZÁŘÍ

• Ministr dopravy Vít Bárta navštívil naše město v pátek 3.9. Na mariánskolázeňském
nádraží se sešel s vedením města - starostou Králem, místostarostou Chvalem, zástupci
ČD, SSŽ a dalšími představiteli realizovaného projektu Železniční koridor a nádražní
budova M. L. Všichni přítomní s potleskem přijali slova pana ministra, že železniční
koridor Cheb-Plzeň bude dokončen, včetně rozestavěného úseku Planá-Svojšín. 

ŘÍJEN

Těsně před komunálními volbami rozjela Změna pro město tvrdou kampaň proti PhDr.
Luďkovi  Noskovi,  vytahovala  věci  8  let  staré,  z doby,  kdy  byl  starostou  –  prodej
Agricoly JUDr. Dvořákovi (Agricola ale nepatřila městu, nýbrž Diamu) a proti radnímu
Ing. Antonínu Šimánkovi  za protěžování  areálu Viktoria.  Oba pánové se do nového
zastupitelstva nedostali, ale také ne Ing. Jan Jokl, jeden z iniciátorů zmíněné kampaně.
Tradičně  nízká účast  občanů ve volbách M. L.  36,  23% zajistila  následující  složení
zastupitelstva: 

Název  Jméno  věk pol. přísl hlasy. 

1 Sdružení "STAN", NK 3 Pyskatý Mirko MVDr. 70 BEZPP 542 1
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1 Sdružení "STAN", NK 2 Lambert Marek 40 BEZPP 518 2

2 TOP 09 10 Gabriel Jindřich 55 BEZPP 462 1

3 SNK "MĚSTO SOBĚ" 5 Borka Luboš Mgr. 47 BEZPP 510 1

4 Koalice VPM, US-DEU 1 Říha Pavel Ing. 43 BEZPP 1 039 1

4 Koalice VPM, US-DEU 3 Hůrka Petr MUDr. 50 US-DEU 720 2

5
Komunistická  str.Čech  a
Moravy

1 Miklušák Pavel JUDr. 60 KSČM 963 1

5
Komunistická  str.Čech  a
Moravy

3 Němec Josef 57 BEZPP 438 2

5
Komunistická  str.Čech  a
Moravy

2 Klestilová Eva 56 KSČM 433 3

7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5
Horáček  Jindřich  Ing.
Ph.D.

47 BEZPP 806 1

8 Sdružení Suverenita, NK 3 Pelc Miloslav Mgr. 53 BEZPP 981 1

8 Sdružení Suverenita, NK 1 Tobrman Oldřich Ing. 56 BEZPP 765 2

8 Sdružení Suverenita, NK 5 Graca Pavel Ing. Arch. 33 BEZPP 755 3

10 Česká str.sociálně demokrat. 5 Míka Miroslav Ing.arch. 47 ČSSD 850 1

10 Česká str.sociálně demokrat. 1 Horký Petr RNDr. 52 ČSSD 775 2

10 Česká str.sociálně demokrat. 2 Novák Jiří 43 ČSSD 639 3

10 Česká str.sociálně demokrat. 3 Kozlíková Pavla 49 ČSSD 626 4

11 Občanská demokratická strana 2 Chval Jiří 49 ODS 1 048 1

11 Občanská demokratická strana 1 Král Zdeněk 50 ODS 920 2

11 Občanská demokratická strana 4 Budka Jan Ing. 57 ODS 774 3

11 Občanská demokratická strana 8 Kandráč Michal 47 ODS 745 4

Povolební  koaliční  vyjednávání  byla  dlouhá  a  tuhá,  do  městské  rady  se  nakonec
nedostal Jiří Chval, který měl největší počet hlasů, starostou se stal opět Zdeněk Král a
místostarostou Petr Horký. Další členové rady: Michal Kandráč, Pavel Říha, Miloslav
Pelc,  Miroslav  Míka,  Oldřich  Tobrman.  Občané  kritizovali  skutečnost,  že  funkce
nedostali kandidáti s nejvyšším počtem preferenčních hlasů.

•  Pracovníci  Kamenictví  Valko  nalezli  ve  zdi  školy  Jih  schránku  s  dokumenty
připomínající slavnostní otevření první české školy v Mariánských Lázních. Schránka
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byla  otevřena  ředitelem  muzea  Ing.  Jaromírem  Bartošem  v  pondělí  25.  října  na
městském úřadě za přítomnosti pana starosty Z. Krále a pana místostarosty J. Chvala.
Měděná  schránka  obsahovala  několik  již  zcela  zteřelých  pohlednic  vydaných  při
příležitosti otevření školy v roce 1923 a skleněnou schránku s kovovými uzávěry, ve
které byly uloženy drobné dobové mince. Nečekaný nález obohatil sbírku městského
muzea a doplní školní kroniku.

LISTOPAD

• Listopad nezačal  právě šťastně.  3. 11. ráno spadlo lešení z rekonstruované budovy
Mariina pramene, vzalo s sebou část zdi a sesunulo se na dělníka, který pod troskami
zahynul. Dva další byli lehce zraněni a ošetřeni na místě.

• Ve středu 10. listopadu se po 72 letech po vypálení synagogy konečně tato událost
dočkala pamětního kamene. Peníze na něj vybrali mezi sebou studenti weidenské školy,
návrh  provedl  Ing.  Pavel  Graca.  Kromě starosty města  pana  Zdeňka Krále,  ředitele
muzea  pana  ing.  Jaromíra  Bartoše  byl  přítomen  pan  prof.  Alexander  Fried,  dále
zástupce federace židovských obcí v České republice, člen rady pan Pavel Rubín a další
hosté.  Pomník  stojí  naproti  místu  po  vypálené  synagoze,  tento  pozemek  je  totiž
soukromý a majitel si tam pomník nepřál. 

• Ve dnech 13. – 16. listopadu trhalo počasí rekordy,  bylo květnové teplo – až 19°,
nádherně jasno, bez mráčku.

• 15. listopadu v brzkých ranních hodinách se přesně opakovala historie stará 4 roky. Do
klenotnictví na kolonádě najelo auto a zloději ukradli klenoty za 15 miliónů.

•  Svátek  beaujolais  oslavili  přípitkem na kolonádě  příznivci  tohoto  mladého  vína  –
přesně ve 12.00 cinkly skleničky.

•  19.  a  20.  listopadu  oslavila  úšovická  škola  50  let  od  svého  založení,  uspořádala
akademii pro rodiče a ve svých prostorách přivítala bývalé pedagogy i žáky.

• 19. 11. večer byl zahájen šachový turnaj Sněženky a Machři, jehož účastníky přišel
přivítat i starosta města Zdeněk Král Za Machry byl přítomen velmistr Vlastimil Hort,
maďarský šachista druhé poloviny 20. století Lájoš Portisch, několikanásobný přeborník
bývalé  Jugoslávie  Dragoljub  Velimirovič,  jehož  oslnivé  kombinace  mu  vynesly
přezdívku jugoslávský Tal, a nejlepší hráč východního Německa Wolfgang Uhlmann,
Sněženky  zastupovaly:  indická  velmistryně  Humpy  Koneru  (aktuálně  druhá  hráčka
světového  žebříčku),  litevská  velmistryně  Viktorije  Čmilyte,  filipínsko-australská
šachistka Arianne Caoili  a česká reprezentantka Tereza Olšarová. Mládí a bojovnost
zvítězily nad zkušeností. Jak řekl velmistr Hort – Machři zklamali.

PROSINEC

• Arktický vzduch ze severu, přinesl mrazivé počasí a sněžení už začátkem prosince a to
nejen  v Česku,  ale  v celé  Evropě.  Začal  advent  a  zároveň  s ním mnoho  koncertů  a
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pořadů a také příslib konání Vánočních trhů na kolonádě. Jejich existence byla stále
nejistá, protože pro nedostatek peněz odřekla dosud konající CK Proaktiv. Celou tíhu
organizace vzal na svá bedra pyroman Juřica – Klub Na Rampě.

•  Kostel  Nanebevzetí  Panny  Marie  má  od  konce  listopadu  nového  regenschoriho  -
hlavního  hudebníka  kostela,  který  je  zodpovědný  za  chod  kůru  a  hudbu  v kostele.
Pověření  k tomu  dostala  od  faráře  patera  Zdeňka  Filipa  Lobkowicze  Mgr.  Lenka
Čechová,  učitelka  v Základní  umělecké  škole  Fryderyka  Chopina,  jejímž  oborem je
flétna a varhany.

• Po krátké oblevě, znovu namrzlo a padá sníh. Jeho úklid je pro údajný nedostatek
peněz omezen a po komunikacích je chůze velmi obtížná. Na ledovém podkladě leží
rozšlapaný sníh a zvlášť pro staré lidi je pohyb na takovém chodníku nebezpečný. Před
Vánoci vyhlásil pan starosta kalamitní stav, což umožnilo začít odvážet hromady sněhu,
kvůli kterým se téměř nedalo parkovat.

•  Vánoční  trh se opravdu konal  17.  – 19.  prosince,  stánků bylo  méně,  ale  lidem se
atmosféra se svařeným vínem a klobáskami líbila.

•  Mezi  svátky zemřel  poslední  ze  zakládajících  členů  Chopinovy společnosti,  který
každoročně přijížděl na Chopinův festival, akademický malíř Osvald Klapper

•  Symfonický  orchestr  se  s Rybovou  mší  přestěhoval  v komorním  obsazení  do
Anglikánského kostela, kde koncert získal intimnější atmosféru a hrál se odpoledne a
večer.

Poslední den v roce byl v Mariánských Lázních bez jakékoliv slávy. Na kolonádě se nic
nekonalo, přesto tam proudily davy lidí, ani ohňostroj nebyl. Šetří se.

Zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2011

LEDEN

•  Mrazy  pokračovaly  až  do  6.  ledna,  kdy  začala  obleva.  Situace  na  chodníkách
pochopitelně ještě horší, boty se promáčely během několika minut,  protože hromady
sněhu na okrajích roztávaly.  Vedení  města  proto rozšířilo  počet  ulic,  odkud se sníh
odvážel, přesto, že je to velmi nákladné. Ale lidé si stěžovali, ze střech padaly kry a na
komunikaci se člověk mohl koupat, a nakonec jsou zde lázeňští hosté, kteří mají nárok
pohybovat se po schůdných komunikacích.

•  8.  a  9.  ledna  se  konala  tradiční  Tříkrálová  sbírka,  27  skupinek  vybralo  celkem
132 081,-Kč.  Z toho  přímo  ve  městě  18 519,-Kč,  ale  v  Úšovicích  neuvěřitelných
56 876,-Kč,

• 8. ledna oslavil 75. narozeniny mariánskolázeňský rodák, přední operní pěvec Státní
opery v Praze Mistr René Tuček. Na odpočinek se přestěhoval se svou ženou Annou
nejdříve do rodinného domu v Zádubu, před dvěma lety do bytu ve Velké Hleďsebi.
Přes 50 let byl svým zvučným barytonem ozdobou nejen českých, ale i zahraničních
divadel, výčet jeho rolí je neuvěřitelný. Přes 40 let se věnoval jako profesor mládeži na
HAMU.

• Město vydalo nařízení, že vlastníci a společenství vlastníků nemovitostí přiléhajících
k veřejným komunikacím a  veřejným prostranstvím jsou povinni  shazovat  v zimním
období  ze  střech  svých  nemovitostí  sníh  a  led  tak,  aby  nedošlo  k úrazu  osob  či
poškození majetku. Je to dobře, protože chodit v zimě po chodníku u domů je skutečně
životu nebezpečné.

• Městská rada vydala své prohlášení, které má 20 bodů, v novinách bylo kritizováno, že
v něm chybí lázeňství a cestovní ruch.

ÚNOR

• Plesová sezóna je v plném proudu, na pořadu jsou hlavně maturitní plesy, mezi jinými
také Maturitní show (stužkování na koních) Jezdecké akademie M. L. (5. 2.), ze které
vychází  už  2.  garnitura  maturantů.  Po  smrti  zřizovatele  školy  Ing.  Václava  Nágra
nastoupil na jeho místo syn Ondřej.

• Paní Julie Luhanová oznámila ukončení 1. soukromé střední školy drogistické. Škola
už druhým rokem nepřijímá žáky a během dvou let ukončí po 17 letech výuku. Důvod:
absolventi nemají uplatnění, řetězce nepotřebují odborníky, je málo dětí a dotovat školu
do nekonečna nelze.

• Lyžařský areál SkiAreu nebude město samo provozovat, je to příliš finančně nákladné,
bude hledat silného partnera, který už má s provozem zkušenosti. 
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• Šéfdirigent a manažer symfonického orchestru pan Michael Roháč se rozhodl odejít ze
svého  postu  z osobních  důvodů,  z nichž  hlavní  je  ten,  že  se  chce  věnovat  pouze
dirigování.  Bude to  nesmírná  škoda pro Mariánské Lázně,  udělal  na hudebním poli
ohromný kus  práce  nejen v tom,  že  obnovil  abonentní  koncerty,  rozšířil  řadu jejich
posluchačů, ale také cílevědomě spolupracoval s pěveckými sbory, základní uměleckou
školou a podařilo se mu dát dohromady nespokojený kolektiv symfoniků. Zůstane do
září.

• Poslední dekáda února byla nesmírně mrazivá, rtuť teploměru klesala pod mínus 10°,
přesto to bylo nejméně z celé republiky. Poslední únorový víkend nastalo oteplení.

• 26. února se v lyžařském areálu konaly 7. závod Světového poháru v paralelní jízdě na
boulích. Bylo to už podruhé, první se jel v roce 2008. Přesto, že organizátoři zaspali a
neudělali  žádnou  propagaci,  plakáty  visely  až  poslední  den  před  závody,  přišlo  do
SkiArey poměrně hodně lidí. Je to divácky atraktivní disciplína.

BŘEZEN

• Stále je v noci pod bodem mrazu, přes den ale svítí slunce, nicméně teplo není, i když
meteorologové říkají, že zima definitivně končí. 

• 3. března skončil další ročník bezplatné Školičky bruslení, kterou už tradičně pořádá
Sport-Servis  ve  spolupráci  s HC.  Tentokrát  ale  tento  úspěšný projekt,  ve  kterém se
naučilo už bruslit přes 3 000 dětí, skončil pravděpodobně definitivně, na jeho organizaci
v příštím roce asi nebudou peníze. Přestože krize už skončila, dopady jsou stále tvrdé.

•  V pondělí  7.  března začalo  sčítání  lidí  bytů  a  domů.  Mezi  obyvatele  vyšli  poprvé
komisaři. V celé republice bylo mnoho stížností na nedokonalost a špatnou připravenost
této akce.

•  Nová „Galerie  Goethe“ –  Když  už zastupitelé  smetli  definitivně  galerii  Edison ze
stolu,  zahájila  alespoň  ve  čtvrtek  3.  března  činnost  nová  galerie  Goethe.  Název
napovídá,  že je umístěna v muzeu a letošní výstavní program byl  otevřen slavnostní
vernisáží  výtvarných děl  Klubu výtvarníků z Mariánských Lázní.  Výstavní  prostory,
které vznikly po posledních stavebních úpravách městského muzea, byly pojmenovány
nejen kvůli významné osobnosti,  která v budově dnešního muzea pobývala,  ale i  na
památku po akademickém sochaři Vítězslavu Eiblovi, jehož model sochy J. W. Goetha
natrvalo zdobí prostory galerie.

• Skutečně velký zájem vyvolala vernisáž výstavy Keltové v Čechách, která se konala
v sobotu 5. března odpoledne v městském muzeu. Je to putovní výstava, kterou instalují
a  organizují  členové  občanského  sdružení  Keltoi.  Uvedli  a  předvedli  exponáty  i
praktické ukázky ze způsobu života Keltů. S napětím je sledovali nejen dospělí, ale i
děti, které přišly ve velkém počtu.

• Opět se otevírá otázka trolejbusů ve městě, zvažují se pro a proti. Odborníci tvrdí, že
jsou trolejbusy sice dražší, ale déle vydrží a do města se víc hodí, jsou ekologičtější.
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• Park Boheminium vystavoval zámek Bečov ve Vladislavském sále v Praze a od paní
Lívie Klausové dostal provozovatel pan Radek Míka příslib návštěvy prezidentského
páru.

• 31. března podepsali ředitelé škol František Kurka a Petr Pressinger a představitelé
města  Petr  Horký  a  Sonja  Heindl  oficiální  partnerství  mezi  školami  Jih  Mariánské
Lázně a německým Erbensdorfem. Přátelství trvá už 15 let.

DUBEN

• Stavba nového pavilónu nemocnice je zatím zastavena, protože ministr Heger a VZP
se rozhodli  zrušit  10 000 akutních lůžek.  Nikdo neví  kde a kdy,  zda v Mariánských
Lázních zruší 20 nebo 50 lůžek nebo celou nemocnici. „Jisto je, že dokud nevíme, co
s námi  bude,  nemůžeme  stavět  nemocnici.  Zbyla  by  nám  jen  díra  v zemi,  “  řekl
většinový vlastník MUDr. Roman Šmucler.

•  V pondělí  4.  dubna  navštívila  Mariánské  Lázně  na  pozvání  pana  Franze  Panyho,
předsedy  Krajanského  spolku  sudetských  Němců  a  předsedy  Domovského  spolku
Mariánské  Lázně  město  a  venkov,  který  má  kořeny v našem regionu  a  hrob  svých
předků na pístovském hřbitově, bavorská ministryně práce a sociálních věcí Christine
Haderthauer.  S panem starostou Králem a místostarostou Horkým se setkali  v hotelu
Olympia na malém občerstvení, poté proběhla tiskovka v malé zasedací síni a na závěr
si paní ministryně prohlédla alespoň lázeňskou část města. Velmi se jí líbilo. Garantem
návštěvy byl pan Karel Herr.

•  Část  Skalníkových  sadů  pod  Labutím  jezírkem  je  už  zrekonstruovaná,  pomník
Americké  armády  přesunut  blíž  k potoku  a  prostranství  vkusně  upraveno.  Celkový
dojem je velmi pěkný.

•  Ve čtvrtek  7.  dubna Mariánské  Lázně navštívil  předseda  Sněmovny reprezentantů
Irácké  republiky  s doprovodem.  Do  svého  volebního  obvodu  je  pozval  senátor  pan
Pavel  Čáslava,  který  delegaci  společně  s panem  starostou  Zdeňkem  Králem  uvítal
v hotelu Olympia. Hosté byli nadšeni půvabem, klidem a čistotou města.

•  Město  dostalo  dotaci  od  EU  více  než  7  milionů  na  projekt  Omezení  výskytu
bolševníku velkolepého v povodí Kosího potoka, který právě vstupuje do 2. roku své
realizace. 

• Velikonoce, které letos byly velmi pozdě 23. – 26. dubna, přinesly slunečné a teplé
počasí, které vytáhlo lidi do ulic a do přírody. O jediný velikonoční program se postaral
folklorní  soubor Marjánek u Anglikánského kostela.  Jeho program a kroje dokonale
ladily s jarní přírodou.

• 30.  dubna byly ukončeny veškeré výluky ČD, které trvaly 5 let  a byly způsobené
stavbou 3. koridoru. Od 1. května už platí  bezvýlukový jízdní řád ČD. Čas na trase
Cheb – Praha se příliš nezkrátil, ale jízda je pohodlná 
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KVĚTEN

• 3. května proběhla v galerii Goethe v městském muzeu úvodní vernisáž první výstavy
konané  v těchto  upravených  prostorách.  Svá  díla  tu  vystavoval  plzeňský  výtvarník
Václav Malina

• 6. května se konaly oslavy osvobození u pomníku Americké armády, kde bylo v rámci
rekonstrukce parků upraveno šťastně celé prostranství a pomník přesunut blíže k Hlavní
třídě. Byl to velice důstojný akt, kterému přálo i počasí a který moderoval v češtině a
angličtině  PhDr.  Vladimír  Kajlik  a  zúčastnili  se  ho  kromě  pana  starosty  Krále  a
místostarosty Horkého i zástupci americké ambasády - Frank Morgese (z Heidelbergu),
major  sl.  Stephanie Bagley,  major  Ivars Sika,  majora  Daniel  Miller  s  manželkou. Z
americké  posádky  v  Grafenwoehru:  vrchní  velitel  posádky  USA  v  Grafenwoehru,
plukovnía Michael Bendiche, (v zast. velitele Vann Smiley), výkonný vrchní rotmistr
posádky  USA  v  Grafenwoehru  Anthony  Diamonda,  velitel  HHC  posádky  USA  v
Grafenwoehru, kapitán Kylen a Mayse, a styčný pracovník pro veřejné vztahy slečna
Susanne Bártech. Z Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary přivítal Dr. Kajlik
ředitele  plukovníka  Ing.  Jana  Kroupu  a  praporčici  sl.  Janu  Thossovou  s  jejich
doprovodem. Na oslavy přijel i starosta partnerského města Weidenu, Kurt Seggewisse
s doprovodem,  zúčastnil  se  též  bývalý  starosta  M.  L.  dr.  Luděk  Nosek.  Dále  byli
přítomni  potomci  veteránů  2.  svět.  války  českého  svazu  bojovníků  za  svobodu,
organizace M. L. s předsedou Rudolfem Flaxem a jednatelkou Alenou Svobodovou.

•  Zahájení  lázeňské  sezóny  2011  bylo  programově  bohatší  než  v minulých  letech,
protože se přihlásila ke spolupráci společnost Kraft foods (oplatkárna), která slaví 155
let  od svého založení.  Doslova  od  rána  do večera  měli  velmi  početní  hosté  kde se
nasytit, napít a na co se dívat. Slavnostní mši tentokrát celebroval a pramenům žehnal
administrátor  tepelského  kláštera  páter  Augustin  Ján  Kováčik  za  přítomností  hostů
z partnerských měst, zástupců kraje, senátora Mgr. Pavla Čáslavy, gen řed. LL Ing. Lva
Novobilského, pana starosty Krále a dalších zástupců města. Novinkou byl stan hotelů
Orea, kde se prezentovalo 10 zařízení tohoto řetězce, třešničkou na dortu byl večerní
program Melody  Makers  Ondřeje  Havelky.  Na nádraží  se  za  přítomnosti  politiků  i
představitelů  firem konala  slavnost  s příjezdem soupravy Pendolino.  V poledne  byla
podepsána  smlouva  mezi  městem  a  společnosti  Snowhill,  která  bude  provozovat
lyžařský  areál.  Po  chladných  dnech  se  počasí  na  soboru  umoudřilo,  v neděli  však
doprovodným programům už moc nepřálo. 

• Odbor životního prostředí MěÚ oznámil zahájení prací na projektu Omezení výskytu
invazních druhů rostlin.

• 20. května byla v prostorách mariánskolázeňského nádraží slavnostně ukončena stavba
Optimalizace  trati  Planá  u  M.  L.  –  Cheb.  Do  stanice  Lipová  u  Chebu  je  trať
jednokolejná,  mezistaniční  úsek  dále  do  Chebu  je  dvoukolejný.  V úseku  je  6
železničních  stanic  (Chodová  Planá,  Mariánské  Lázně,  Valy  u  Mariánských  Lázní,
Lázně Kynžvart,  Dolní  Žandov,  Lipová u Chebu),  a  2  zastávky (Stebnice,  Všeboř).
V rámci stavby vznikla nová zastávka Salajna. Ve všech stanicích a zastávkách vyrostla
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nová  nástupiště  s výškou  nástupištní  hrany  550  mm  nad  temenem  kolejnice  pro
snadnější nástup a výstup a upraveny jsou také ostatní prostory pro cestující veřejnost.
Podél  celé  trati  jsou položeny nové kabely,  které  propojily systém zabezpečení  jízd
vlaků a řízení provozu. Provoz na trati z Plzně do Chebu je dálkově ovládán z Plzně,
výhledově bude řízen z Prahy.

• Od 14. do 17. května se konal 11. ročník Festivalu porozumění, na němž se setkávají
dva světy: svět mentálně postižených a svět zdravých lidí. A že si rozumějí, to dokazují
tyto  každoročně se opakující  4  dny.  Velkou zásluhu na tom mají  zaměstnanci  ÚSP
Mnichov, zejména Mgr. Josef Slowík, paní ředitelka Ing. Monika Šumová a nemenší
obdiv patří panu Jaroslavu Duškovi a Báře Štěpánové.

• 22. května patřila kolonáda po celý den žákům a pedagogům ZUŠ Fryderyka Chopina,
kteří doslova od rána do večera bavili publikum zpěvem, hudbou a tance. Všechna čísla
se líbila, to dokazoval potlesk přítomných.

•  26.  května  dorazila  na kolonádu v našem městě  štafeta  Světového běhu harmonie
s pochodní.  Zúčastnilo  se  jí  přes  200 dětí  ze  školy  Jih  ve  stejných  tričkách.  Tento
unikátní  běh založil  v roce 1987 sportovec,  filozof a umělec Sri Chimnoi.  Každý se
může běhu zúčastnit, podržet pochodeň a vložit do ní svou dobrou vůli a poslat ji do
celého světa. Je to krásná akce se 40 minutovým programem pro děti, kterého se aktivně
zúčastní. 

ČERVEN

• Dvoudenní konference s názvem Invazní rostliny – evropský problém? (1. a 2. 6.) byla
zahájena ve velké zasedací  síni  na radnici  M. L. Jednání  probíhajícího pod záštitou
poslance Evropského parlamentu Pavla Poce se zúčastnilo téměř 150 odborníků z celé
ČR. Cílem konference byla především výměna zkušeností s účinnými metodami boje
proti invazním rostlinám a přispění k rozšíření spolupráce mezi státní správou, místní
samosprávou i privátními vlastníky půdy při eliminaci šíření invazních druhů rostlin.
Duší  projektu  Likvidace  bolševníku  v povodí  Kosího  potoka  a  vůbec  celé  akce  je
RNDr. Lenka Pocová, vedoucí OŽP, která se o tento problém zajímá už 20 let.

•  3.  června  se  konal  poslední  abonentní  koncert  sezóny  2010/2011  pod  taktovkou
šéfdirigenta Michaela Roháče. Interpretem byl přední český virtuos Martin Kasík, který
je zároveň předsedou Chopinovy společnosti a prezidentem Chopinova festivalu. Téměř
symbolicky  zahrál  Koncert  pro  klavír  a  orchestr  č.  1  e  moll  polského  skladatele
Fryderyka  Chopina,  jenž  bývá  uváděn  každoročně  v rámci  srpnového  Chopinova
festivalu. 

•  Podle  sdělení  pana  starosty  Zdeňka  Krále  v Mariánských  Lázních  existuje  28
zchátralých objektů, z toho 24 v lázeňském centru. Město bohužel stagnuje. Nestaví se,
neopravuje se. Jediná loni započatá a letos dokončená stavba je přestavba lázeňských
Spojených provozů  na  hotel  Maria  spa.  Hotely,  které  dříve  žily  i  nočním životem,
tancem a vinárnami, budí nyní hrůzu, cizinci, pokud sem (kromě německých důchodců)
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ještě  přijedou,  kroutí  hlavami.  Všichni  podnikatelé  v cestovním  ruchu  si  stěžují  na
nedostatek  klientů,  vydělávají  na  náklady.  Zavírají  se  restaurace.  Před  měsícem
Moravská vinárna, teď přijde na řadu Cinema. Není zde ani jediný noční podnik – bar
apod. - na úrovni. Letošní sezóna se opravdu nejeví moc dobře.

•  V Mariánských  Lázních  proběhlo  o  víkendu  4.  a  5.  června  Mistrovství  České
republiky  jednotlivců  a  družstev  v řešení  logických  úloh.  Pořádal  ho  „Hádankářský
kroužek Lázeňáci“ v čele s paní Věrou Kučavovou.

•  Málokterá  mariánskolázeňská  firma založená  hned po sametové revoluci  se  dožila
dnešních dnů. Mezi ty úspěšné patří firma Šimánek (měřicí přístroje), jejímž majitelem
je Ing. Antonín Šimánek. Slaví letos 20 let úspěšného podnikání. Dává práci asi stovce
lidí. 

• 15. června byli na radnici do Velké zasedací síně pozváni nejlepší sportovci a žáci
z řad  základních  škol  a  ZUŠ  Fryderyka  Chopina.  Za  své  sportovní  výsledky  byli
oceněni.

•  Loni  o  prázdninách  našli  řemeslníci  při  opravě  fasády  školy  Jih  kovovou  dózu
s předměty, které tam byly vloženy při zahájení výuky v této 1. české škole v roce 1923.
Ředitel  školy JIH Mgr.  František Kurka se rozhodl  navázat  na poselství,  které  nám
zanechali  tehdejší  učitelé,  a  znovu  zabudovat  schránku,  která  ponese  „Poselství
budoucím  generacím.“  Ve  schránce  bude  uložena  fotodokumentace  školy,
pedagogického  sboru  a  ředitele  školy,  CD  s významnými  událostmi  –  koncert
pěveckého  sboru  Skřivánci  z Jihu,  školní  dokumenty  –  školský  zákon,  školní  řád,
vlastní hodnocení školy, plnicí pero, peníze, poslední výtisk Mariánskolázeňských listů
atd. a úvahy dětí o škole budoucnosti.

•  Starostafest  (není  to  zrovna  ryze  český  název),  který  se  konal  18.  června,
pronásledovala zima a déšť, počasí typické tak pro duben. Navíc se konal na koupališti
Lido, měla to být jakási benátská noc,  ale návštěvníků,  kteří  se klepali  zimou,  bylo
žalostně málo.

• Dr. Vladimír Kajlik, bývalý zastupitel města, připravil a realizoval pro příslušníky US
armády, kteří se zúčastnili oslav osvobození v Mariánských Lázních, cestu po stopách
osvobození od ašského výběžku až do Karlových Varů.

• Na zastupitelstvu 21. června se opět diskutovalo o stavbě nové radnice. Ne všichni
zastupitelé jsou touto akcí nadšeni, ale ani všichni občané jí nefandí. Obě varianty –
stavba nové radnice a zachování staré mají svá pro a proti. Nicméně fakt je ten, že pro
pohodlí  zdejších  i  přijíždějících  klientů  by  byla  Chebská  ulice  lepší  a  dostupnější.
Zastupitelé dali zatím přednost projektu „Areál u nemocnice“, tj. vlastně nový domov
pro seniory. 

• Poslední červnový víkend se nesl ve znamení lázeňských oslav starostů jak v našem
městě, tak v partnerském městě Weidenu. Populárního Bürgerfestu ve Weidenu, který je
partnerským městem našich lázní, se účastnili na pozvání weidenského starosty Kurta

- 59 -



Seggewisse  jako  významní  hosté  také  zástupci  našeho  města,  mariánskolázeňský
starosta Zdeněk Král, místostarosta Petr Horký a Dr. Vladimír Kajlik.

• Od 29. června do 10. července probíhal na kolonádě velmi úspěšný festival Jazzové
lázně,  jehož  hlavním  organizátorem  byl  opět  pan  Jan  Harvánek.  Koncerty  měly
špičkovou  úroveň  a  přes  častou  nepřízeň  počasí  si  našly  množství  nadšených
posluchačů – přes 4 000.

•  Po  roce  přestávky  ve  stáčení  minerálek  podepsala  společnost  Marienbad  Waters
kontrakt s podnikatele z Kapverdských ostrovů. Vkročila tak na zahraniční trh, když na
českém neuspěla. Ředitel Josef Nový představil pana Joao José Rodriguese a jeho choť
vedení města.

ČERVENEC

•  V sobotu 16.  července  byla  slavnostně otevřena  soukromá poliklinika  na Tepelské
ulici,  kde budou ambulance  praktických  i  odborných lékařů  a  laboratoř.  Areál  patří
společnosti Galenia s.r.o., kterou v den otevření zastupoval MUDr. Vlastimil Novotný.
Areálu požehnal pan farář Řehoř Pavel Urban.

• Ve výběrovém řízení na nového šéfdirigenta Západočeského symfonického orchestru
Mariánské  Lázně  byl  správní  radou  ZSO  zvolen  pan  Martin  Peschík,  dosavadní
šéfdirigent  Jihočeského  divadla  v Českých  Budějovicích.  Nastoupí  od  1.  října,
dosavadní šéf orchestru charismatický Michael Roháč se rozloučí s publikem na prvním
abonentním koncertu 30 září. Věrným návštěvníkům koncertů i členům orchestru bude
velmi chybět.

• Skončily první státní maturity,  které provázely zmatky a značné finanční náklady a
které kladly velké nároky na pedagogy i studenty. Zkoušky začaly písemnými pracemi
profilové části 26. 4. a celé maturity skončily předáním vysvědčení 20. 6. 2011. Byl to
běh na dlouhou trať.  Státní maturity měly své klady i  zápory.  Stručně lze říct,  že z
hlediska přípravy maturit se jednalo o administrativně velmi náročnou záležitost, která
nebyla  příliš  ohleduplná  k  životnímu  prostředí.  Bylo  spočítáno,  že  pro  jednoho
maturanta bylo spotřebováno 65 kancelářských papírů.

•  K opakovaným  otázkám  na  výstavbu  nového  pavilonu  nemocnice  se  vyjádřili
spolumajitelé Ing. Lín a doc. MUDr. Šmucler: „Místo výstavby nového pavilonu jsme
se  za  současné  situace  rozhodli  zahájit  opravu  stávajících  budov  nemocnice.
V současnosti  není  v našem kraji  jiná  nemocnice,  která  by  investovala  do  rozšíření
kapacity a do nového vybavení. My se těchto investic nebojíme, protože nemocnice je
ekonomicky stabilizovaná a má dostatečné finanční rezervy. Na programu není otázka
zvětšení  kapacity,  ale  zajistit  a  racionalizovat  provoz s mnohem menšími  příjmy při
trvalém  zvyšování  kvality  péče.  Bez  ohledu  na  to,  že  zdravotní  pojišťovna  platí
zdravotnickým zařízením jen dosud nasmlouvaná lůžka, rozšířili jsme kapacitu jednotky
intenzivní  péče  (JIP)  o  nová  lůžka.  Zároveň  byla  JIP  vybavena  novou  technikou
k monitorování a zajištění životních funkcí a dalším potřebným vybavením. Nemocnice
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tato  místa  nezbytně  potřebuje k zajištění  náročné péče o složité a závažné nemocné.
Není  tajemstvím,  že  jsme  neustále  kontaktováni  zájemci,  kteří  chtějí  nemocnici
odkoupit. V ČR je jen velmi málo nemocnic, které jsou v podobně slušné ekonomické
kondici.“

• Velký akordeonový orchestr  přivítal  v našem městě své kolegy z ostrova Réunion,
kteří  jim oplatili  loňskou návštěvu jejich krásné země. Koncerty mladých muzikantů
měly velký úspěch.

• Bývalý Kavkaz nebo King of England, jeden z nejkrásnějších hotelů ve městě a místo
pobytu Edwarda VII., který už hezkých pár let chátrá, se snad konečně dočká, i když až
za tři roky. Technický ředitel LL ML řekl: Na komplex Edward (LD Split, Kavkaz a
Jitřenka)  se  v  současné  době  obnovuje  platnost  ÚR.  Vlastník  předpokládá  realizaci
rekonstrukce  na  pětihvězdičkový  lázeňský  komplex  v  letech  2014-2015.  Předtím
podporuje realizaci výstavby LH Tatra v období 2012-2013.

• Na svátek sv. Anny 26. července L. P. 2011 škola Jih uložila schránku s pokladem
jako  "poselství  budoucím  generacím"  pod  pamětní  desku  z  r.  1923.  V hermeticky
uzavřené dóze byly nahrávky, fotografie, práce dětí a podobně.

• Firma Snowhill, která provozuje Skiareál Mariánsky, oživila prostor kolem lanovky
letními aktivitami. Je otevřený kiosek, lanovka jezdí každých 15 minut, hosté si mohou
půjčit  koloběžku  a  zdarma  ji  vyvézt  nahoru  a  po  upravené  sjezdovce  sjet  dolů  a
podobně. 

SRPEN

• Nejstarší občanka města paní Helena Neškrabalová oslavila 101. narozenin. Několik
měsíců už žije v Domově pro seniory.

•  Od  11.  srpna  do  20.  srpna  se  konal  52.  ročník  Chopinova  festivalu.  Podle  slov
organizátorů i zástupců města byl velmi úspěšný, špičkoví interpreti zvýšili atraktivitu
této akce, bylo dosaženo nejvyšší návštěvnosti v historii a přijeli význační hosté, mezi
nimi předsedkyně Parlamentu ČR paní Miroslava Němcová. I doprovodný program byl
pestrý a hojně navštívený. Počasí, až na jeden den, Chopinovi přálo.

• Od sovětské okupace uplynulo 21. srpna 43 let. Bohužel, už jsme zapomněli, už nás to
nevzrušuje,  snad ani nezajímá.  V Mariánských Lázních naprosté ticho.  Jen v Listech
článek o 21. srpnu.

• V pondělí 22. srpna zorganizoval Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
koncert na kolonádě ke 190. výročí svého založení. Je nejstarší zde v Čechách a snad i
v celé Evropě. V 19.00 byly na kolonádě už doslova davy lidí, instalované lavičky pod
střechou  i  ty  venku  obsazeny  a  kromě  toho  stovky  stojících  posluchačů.  Za
dirigentským pultem stál pan Michael Roháč, moderovala paní Blažena Lvová a slova
se ujali pan starosta Král a místostarosta Horký. Oba slíbili orchestru, jehož existence se
zdá čas od času viset na vlásku, podporu.
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•  Teprve  v srpnu předvedlo  léto,  že  ještě  existuje  a  že  dovede  zatopit  i  nad  30°C.
Bohužel v pátek 26. srpna zatopilo naposledy a v sobotu už bylo o 20° méně, dokonce
někde i přízemní mrazíky. 31. srpna byly na některých místech až -4°.

• Lesy České republiky slavnostně otevřely 23. srpna u přírodní rezervace Smraďoch
zrekonstruovaný  altán,  který  chrání  kyselku  Farský  pramen,  jednu  z nejchutnějších
v okolí Mariánských Lázní.

• Srpen je v Mariánských Lázních ve znamení kultury. Od 26. do 28. se konaly v muzeu
Goethovy dny s pestrým programem – prohlídkami Goethových místností v dobových
kostýmech, přednáškou Ph.D. Eduarda Neupauera, procházkami po Goetheho místech a
dramatizací jeho dopisů s ženou v podání členů Goethovy společnosti z Chemnitz. I tyto
dny byly velmi úspěšné.

ZÁŘÍ

•  5.  září  odpoledne byla  za přítomnosti  pana starosty Krále,  místostarosty Horkého,
ředitele  dodavatelské  firmy  HOCHTIEF  Ing.  Šeby  a  místostarosty  z města  Weiden
slavnostně otevřena mateřská škola ve Skalníkově ulici. Je to ekologická dřevostavba –
první v Mariánských Lázních, velmi prostorná, ohromné herny a uprostřed velký sál.
Náklady se sice vyšplhaly na 60 miliónů, ale budova působí přívětivě a je účelná. •
Téhož dne odpoledne byl zastupitelům předveden elektrobus, který by mohl nahradit
trolejbusy ve městě. Zastupitelé byli nadšeni.

• Ve středu 7. září se po startu zřítilo u Jaroslvle letadlo s hokejovým týmem KHL, mezi
jehož hráči byli naši tři mistři světa: Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček. Nikdo
z hokejistů nepřežil. Vypadá to, že letadlo patřilo víc do šrotu než na nebe. Po celé ČR
se konaly pietní akty. Také v Mariánských Lázních.

• V Mariánskolázeňských listech se rozhořela veliká diskuse na téma prodej tenisového
areálu  v Anglické  ulici  mezi  Ing.  Šimánkem,  PhDr.  Noskem  a  společností  Tennis
Agens. První dva jmenovaní odsuzovali nízkou cenu a výběrové řízení jako připravené
pro  jednoho  zájemce  –  Tennis  Agens.  Tato  společnost  se  bránila,  její  jednatel  pan
Salaba dokonce vyhrožoval žalobou a trestním oznámením. Na stranu Ing. Šimánka a
Dr. Noska se přidal i zastupitel JUDr. Miklušák. Městská rada výběrové řízení zrušila.

• 15. září navštívil Mariánské Lázně v rámci pobytu v Karlovarském kraji Pan prezident
Václav  Klaus  s chotí  Lívií.  Po  kraji  ho  doprovázel  hejtman  Josef  Novotný  s chotí.
S občany se setkal pan prezident na kolonádě, navštívil Nové lázně, kde se setkal i se
zastupiteli a představiteli Lázní, oběd pro něj a jeho doprovod připravila hotelová škola.
Tam se také setkal s řediteli středních a vysokých škol kraje. Menu: předkrm – pstruží
filátko  Kladská  a  paštika  plněná  celerovým  salátem  s ořechy  a  bylinkovým  dipem.
Hlavní  chod –  telecí  pečeně  na  paprice  s lázeňským knedlíkem a  máslovými  noky.
Dezert – koblížky a tvarohové flamery s lesními plody. Pil se cocktail Arnika a vybraná
bílá, červená i růžová vína.
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•  Opět  se  rozvířila  situace  kolem stavby domu na místě  bývalé synagogy.  Na pana
starostu se obrátili zástupci konference rabínů, jenže město má velmi malé možnosti,
protože pozemek je soukromý a navíc si ho prodali sami Židé. Nicméně jim pan starosta
přislíbil  pomoc.  V současné  době  se  údajně  objevil  nový  zájemce  nejen  o  koupi
pozemku, ale dokonce i o stavbu nové synagogy.

• U příležitosti oslav 20. výročí uzavření partnerství mezi Mariánskými Lázněmi a Bad
Homburgem navštívila delegace z Bad Homburgu vedená starostou M. Korwissim ve
dnech 23. - 26. 9. naše město. 

Předtím 12. - 14. 9. však odjela naše delegace v čele se starostou Zdeňkem Králem do
Bad Homburgu,  tam také začaly oslavy.  Poslední  zářijový víkend výročí  se nesl  ve
znamení  odhalení  Promenády  města  Bad  Homburgu  (Dříve  Jugoslávská  ulice),
vernisáže výstavy o BH v Anglikánské kapli-Tradice a inovace, poté se hosté zúčastnili
Svatováclavských oslav na Krakonoši,  které  se  vzhledem ke krásnému počasí  těšily
velké účasti, a večer se všichni sešli se zastupiteli města na galavečeru v Hotelové škole,
kde  se  setkali  při  fotografování  tři  starostové-bývalý  ing.  Zbyněk  Martinek,  který
smlouvu o partnerství před 20 lety za město podepsal, se současnými Zdeňkem Králem
a Michaelem Korwissim z Bad Homburg V neděli  hosté  navštívili  klášter  v  Teplé-
zakladatele Mar. Lázní, na pozvání ing. Leo Novobilského se konal slavnostní oběd v
Nových Lázních.

• 30. září se na 1. abonentním koncertu po sedmi letech rozloučil s publikem, městem a
svými  příznivci  šéfdirigent  pan  Michael  Roháč.  Naposledy  řídil  mariánskolázeňský
orchestr, jehož členové ho už dlouho předtím „oplakávali“. Má totiž velkou zásluhu na
rostoucí  kvalitě  i  prestiži  symfoniků.  Nicméně  správní  rada  měla  šťastnou  tuku  a
z přihlášených zájemců na uvolněný post vybrala českobudějovického dirigenta pana
Martina Peschíka, výborného muzikanta, který má na svém kontě nejeden úspěch.

ŘÍJEN

• Již rok slouží rekonstruované kino se zařízením na promítání filmů D3 veřejnosti.

• 27. října oslavily Mariánské Lázně 93. výročí vzniku samostatného Československa.
Počasí příliš nepřálo, ale na kolonádu přišlo společně s průvodem velké množství lidí.
Pouze  jediný  proslov  přednesl  pan  starosta  Král  a  na  závěr  přítomní  zatleskali
velkolepému ohňostroji. 28. října se konal slavnostní koncert – Smetanova Má vlast,
který měl  v podání ZSO pod taktovkou šéfdirigenta Martina Peschíka velký úspěch.
Škoda, že slavnostní ráz pokazila první úplně prázdná řada. Byla určena VIP hostům.

•  Městem  stále  kolují  zprávy  o  prodeji  nemocnice.  Místostarosta  Horký  sdělil
v novinách, že od majitelů nedostali na svůj dotaz žádnou konkrétní odpověď. MUDr.
Roman Šmucler, jednatel společnosti vlastnící nemocnici, informoval, že je sice o ni
zájem,  ale  že  zůstává  vše  při  starém.  To  řekl  v době,  kdy  pravděpodobně  byla
nemocnice už prodaná. Oficiálně byl prodej oznámen na Valné hromadě 31. října 2011.
Lépe  řečeno  byla  prodaná  společnost  Asklepion  SG  Hospital  s.r.o.,  která  vlastní
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nemocnici. Noví investoři přejmenovali tuto společnost na Západní zdravotní s.r.o. Ve
společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. přebírají všechny závazky a aktiva.

LISTOPAD

•  V úterý 1.  listopadu se za účasti  náměstka hejtmana pana Petra Navrátila,  starosty
města  pana  Zdeňka  Krále,  europoslance  pana  Pavla  Poce,  místostarosty  pana  Petra
Horkého a ředitele společnosti EUROVIA pana Jaromíra Peška konala v nádražní hale
slavnost  s poklepem  na  základní  kámen  nového  dopravního  terminálu,  který  se
v polovině října, sice se zpožděním, ale přece, začal stavět. Sloužit veřejnosti by měl od
června 2012.

•  8.  listopadu  zřejmě  definitivně  skončil  slunný  podzim,  který  nám alespoň  trochu
vynahradil  studené a deštivé léto,  a nastalo nevlídné mlhavé inverzní  počasí,  i  když
v našem regionu stále lepší než kdekoliv jinde v ČR.

• 17. listopadu bylo slavnostně přestřižením pásky (místostarosta RNDr. Petr Horký)
otevřeno TESCO. Je to první otevřená stavba na Nové Chebské, kde jinak stále panuje
čilý stavební ruch.

• 8. října 2011 byl tepelskou klášterní komunitou zvolen a 26. listopadu 2011 slavnostně
uveden do této funkce mariánskolázeňský farář a okrskový vikář chebského vikariátu P.
Filip  Zdeněk  Lobkowicz,  O.  Praem.  Opatský  úřad  přijal  z rukou svého  řádového  a
rodného bratra  Mons.  Václava  Františka  Lobkowicze,  O.  Praem,  biskupa ostravsko-
opavského.  Ve  více  jak  800leté  historii  kláštera  se  P.  Filip  stal  jeho  53.  opatem.
Zodpovědnost za klášter převzal z rukou stávajícího administrátora P. Augustina Jána
Kováčika,  O.  Praem.  Slavnostní  bohoslužba s obřadem benedikce  proběhla  ve zcela
zaplněném klášterním kostele Zvěstování P. Marie.

PROSINEC

• Mariánskolázeňský vánoční trh se stává tradicí. Tentokrát se opět konal pod taktovkou
osvědčeného Proaktivu. Mnoho stánků s klasickým českým zbožím a občerstvením a
opravdu bohatý program přilákaly spousty návštěvníků, dokonce přijelo i 11 autobusů
z Německa. Zklamalo pouze počasí – v sobotu a v neděli pršelo.

•  Šachový  turnaj  Sněženky  a  machři  oživil  v adventním čase  město.  Čtyři  zkušení
velmistři se utkali se 4 něžnými sněženkami v hotelu Cristal Palace. Zkušenost zvítězila
nad mládím.

• 5. prosince napadl první sníh.

•  17.  prosince  bylo  na  Nové  Chebské  otevřeno  Elektro  a  také  poprvé  zastavil  na
mariánskolázeňském  nádraží  vlak  Pendolino  na  své  pravidelné  sobotní  cestě
z Bohumína do Františkových Lázní. Tuto vzdálenost zdolá za 6 hodin, zastavuje jen
v největších městech na trati.
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• 18. prosince ráno zemřel exprezident ČR Václav Havel. Tisíce lidí se chodily poklonit
k jeho rakvi, světová média o něm psala v superlativech. Od středy 21. do pátku 23.
prosince byl vyhlášen státní smutek. Češi opravdu truchlili, zapalovali svíčky, scházeli
se na různých místech. Jen v Mariánských Lázních nic.

•  Vánoční  svátky byly  tento  rok  velmi  krátké.  Odbyly  se  o  víkendu,  jen  Boží  hod
vánoční byl v pondělí. Vypadá to, že se v Čechách žádná krize nekoná, lidé nakupují
bez zábran, den před Štědrým dnem šlo v Kauflandu téměř o život. 

• Silvestr 2011 se odehrával v lyžařském areálu, kde byly bary, občerstvení, diskotéka,
novoroční sjezd apod. Sníh je už ale jenom tam. Nemrzne, je dokonce až 8° nad nulou a
prší. Sjezdovka je ale v provozu. 

Statistika za rok 2011

 narození: 118, úmrtí: 152, sňatky: 144, rozvody: 60, přihlášení trvalého pobytu: 222,
odhlášení trvalého pobytu: 280

 Celkový počet občanů Mariánských Lázní k 31. 12. 2011 je 13 306.

Zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2012

LEDEN

• Nový rok 2012 začal bez sněhu, byl víc deštivý než zimní, nicméně lyžařský areál byl
stále  v provozu.  Pan  starosta  Zdeněk  Král  ve  svém  příspěvku  do  1.  čísla
Mariánskolázeňských listů řekl, že uplynulý rok byl pro město úspěšný, dokončilo se
mnoho  soukromých  i  veřejných  investic.  Všeobecně  se  očekává,  že  rok  2012  bude
horší,  škrtají  se  investice,  krátí  se  dotace  organizacím,  experti  už  nehovoří  o
ekonomické krizi, ale o krizi dluhové. Evropská unie a euro stojí na hranici svého bytí.

•  V sobotu  31.  prosince loňského  roku  proběhl  poprvé  v kině  Slavia  přímý  přenos
silvestrovského  Galakoncertu  Berlínské  filharmonie.  Jejich  koncerty  bývají  většinou
vyprodané,  ale  tentokrát  se  zájemcům  nabídla  možnost  shlédnout  Silvestrovský
Galakoncert  z  Berlína  2011  v  přímém  přenosu  na  kinovém  plátně  ve  Full  HD  se
zvukem Dolby Surround 5.1. Dirigoval Sir Simon Rettle, sólista Jevgenij Kissin.

• Ve městě už žije tolik rodin pravoslavného vyznání, že se některé hotely a restaurace
začínají přizpůsobovat a připravují pro ně ruské nebo ukrajinské vánoční lahůdky nebo
přímo nadílky. Jejich nejslavnostnější vánoční den je 7. leden.

• Od 1. ledna nastoupil do nemocnice na chirurgii nový primář MUDr. Tomáš Krásný.

• Na konci první dekády začalo sněžit, nakrátko přišly i mírné mrazy, ale 18. ledna se
začaly  střídat  sněhové  přeháňky  s dešťovými,  což  způsobovalo  na  komunikacích
doslova břečku.

• 18. ledna podepsal pan starosta Zdeněk Král a paní Dagmar Strnadová, předsedkyně
Výkonné  rady  Dobrovolného  svazku  venkovských  obcí  mikroregionu
Mariánskolázeňsko, smlouvu a vstupu Mariánských Lázní do tohoto Svazku, kde jsou
sdruženy obce:  Dolní  Žandov,  Drmoul,  Lázně  Kynžvart,  Stará  Voda,  Trstěnice,  Tři
Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice.

• Od 21. ledna do 28. ledna se v hotelu Polonia konal šachový turnaj Open Mariánské
Lázně, kterého se zúčastnilo na 150 šachistů z ČR a Evropy 

•  Koncem  ledna  nastoupily  tuhé  mrazy,  které  svíraly  nejen  celou  republiku,  ale  i
Evropu. V Mariánských Lázních dosahovaly kolem -20°, ale na některých místech v ČR
až hluboko pod 30°. Kolem 6. února se ustálily zhruba na -10°. Vzhledem k tomu, že
příliš nesněžilo, chodníky ve městě jsou dobře uklizené a schůdné.

ÚNOR

• Jednatel Nemocnice Mariánské Lázně pan Antonín Strolený potvrdil v novinách snahu
společnosti po modernizaci a nutnost posílit profesionální týmy jednotlivých oddělení.
Řekl také, že od stavby nového pavilonu neustoupili, ale že bude v menším rozsahu, než
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bylo původně v plánu. 31. ledna odešel z postu ředitele Ing. Petr Tuháček, podle slov
pana jednatele na svoji žádost.

• 11. a 12. února se ve skiareálu Mariánky konal Evropský pohár ve snowboardingu.
Sněhové  podmínky  byly  ideální,  návštěvnost  velmi  slušná,  ovšem propagace  velmi
špatná, téměř žádná.

• 13. února konečně mrazy po ledovém víkendu polevily.

•  V úterý  14.  února  podepsal  starosta  města  Zdeněk  Král  smlouvu  o  spolupráci
s Ruským  Domem  na  poli  kultury,  turismu,  vzdělávání,  zdravotnictví  a  sportu.  Je
naplánována  řada  akcí,  které  bude financovat  Parlament  města  Moskva.  Podle pana
starosty je orientace na východ ekonomickou nutností a realitou.

•  Po polovině  února se  mrazy velmi  zmírnily,  nicméně začal  padat  sníh a  způsobil
ohromnou kalamitu nejen v Čechách, ale i v celé Evropě. Padal dokonce i v Africe. V
Mariánských Lázních ale byla sněhová situace zcela normální, žádné problémy. 

• Všichni zastupitelé přítomní na 10. zasedání v úterý 21. února souhlasili s nominací
města Mariánské Lázně do seznamu světového dědictví UNESCO a zapojení města do
sériové nadnárodní nominace k zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO spolu
s města Karlovy Vary,  Františkovy Lázně, Luhačovice, Baden – Baden a Wiesbaden
(Německo), Spa (Belgie), Vichy (Francie), Montecatini – Terme (Itálie). Ovšem už za
pár  týdnů  zamítla  městská  rada  účast  delegáta  –  exstarostu  Dr.  Luďka  Noska  na
společném zasedání těchto měst v anglickém Bathu.

• O slunečné sobotě 25. února se ve skiareálu Mariánky konaly lyžařské závody pro
veřejnost Auto Musil Snowhill open. Byl to už 7. ročník a tradičně velmi zdařilý - za
vtipného  komentování  správce  areálu  pana  Vladimíra  Černého  a  ve  vynikající
atmosféře. Na start se postavilo více než 100 závodníků od nejmladší kategorie do 5 let
až po slalom žen a mužů.

BŘEZEN

•  1.  března  se konaly v městském muzeu  dvě  výstavy zároveň:  jedna k 190.  výročí
založení  symfonického  orchestru,  druhá  patřila  Klubu  výtvarníků  Mariánské  Lázně,
Nezvykle veliká účast veřejnosti vytvořila vynikající atmosféru, kterou podpořil svým
vystoupením Salonní orchestr sestavený z členů ZSO. Přítomen byl i pan starosta Král,
který krátkým projevem oslovil orchestr i výtvarníky.

•  Nemocnice  otevřela  v poslední  době  dvě  ambulance  –  gastroenterologickou,  kde
provádějí  téměř  bezbolestnou  kolonoskopii,  a  druhou  ambulanci  rehabilitačního
oddělení. 

•  Dva  největší  amatérští  znalci  historie  Mariánských  Lázní  a  jejich  okolí  jsou  Ing.
Richard  Švandrlík  a  pan Zdeněk Buchtele.  Oba pánové mají  terén  v okolí  důkladně
prošlapaný  a  probádaný  a  názvy  jejich  publikací  by  zabraly  hodně  místa,  poslední
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z nich jsou Buchtelovy Objevy a zajímavosti v okolí Mariánských Lázní – II. díl, která
pokračuje v řadě historických objevů.

• V polovině března přišlo opravdové jaro, o víkendu padaly teplotní rekordy, někde až
23°v chládku, dokonce i v Mariánských Lázních se dalo chodit v krátkých rukávech. Po
víkendu se sice ochladilo, ale svítilo slunce.

• Romeo a Julie v kině Slavia - 22. března večer se uskutečnil v kině Slavia druhý přímý
přenos (první byl na Silvestra přenos koncertu Berlínské filharmonie), tentokrát to bylo
představení  baletu  Romeo  a  Julie  Královského  baletu  v Londýně  v úchvatné
choreografii Kenneth  MacMillana.  O  tyto  přímé  přenosy  je  poměrně  velký  zájem,
skýtají skutečný zážitek.

•  Mariánskolázeňský  občan  Mistr  René  Tuček,  významný  operní  pěvec  minulého
století, který ztvárnil nádherné role zejména v brněnském a Národním divadle, dostal za
své celoživotní umění Cenu Thálie. 29. března ho přijali na radnici pan starosta a pan
místostarosta.

DUBEN

• Velikonoce letos připadly na začátek dubna a byly velice chladné.  Ani po nich se
počasí nezlepšilo, dokonce poletoval sníh, v noci teploty klesají pod nulu. 

• V ZŠ praktické a speciální se konala v úterý 10. dubna malá slavnost – otevíral se sál
pro  senzorickou  integraci,  jehož  vybudování  zasponzorovali  (326  tisíc)  manželé
Suslovi, jejichž dcerka školu navštěvuje.

• 18. dubna se odhaloval v miniaturparku Boheminium nový, několikametrový model
Plzeňského hradu, památky raného středověku, která už od 15. století neexistuje a která
stávala ve Starém Plzenci. Všechny modely jsou přesně historicky provedené v měřítku
1:  20.  Na  tuto  akci  přijeli  skuteční  V.I.P.  hosté:  Ve  spolupráci  s panem  starostou
Zdeňkem Králem uvítal pan Radek Míka: plzeňského primátora Martina Baxu, přijeli
poslanci Parlamentu ČR paní Milada Emmerová a Jiří Papež, své zástupce tu měla paní
poslankyně  Ivana  Levá,  přijel  ředitel  projektu  Plzeň  Evropské  město  kultury  -  pan
Tomáš  Froyda,  paní  starostka  ze  Starého  Plzence  Vlasta  Doláková,  zúčastnili  se  i
zástupci  z ministerstva  spravedlnosti,  protože  miniaturpark  kooperoval  s Vězeňskou
službou České republiky.

•  Společný  česko  –  německý  výtvarný  projekt  weidenského  gymnázia  a  GOA
Mariánské Lázně měl své 6. pokračování v prostorách radnice, kde se konala 20. dubna
odpoledne vernisáž za přítomnosti profesorů a studentů obou škol.

• 22. dubna dopoledne připravil  Svaz bojovníků za svobodu u pístovského pomníku
tradiční  pietní  akt  za  přítomnosti  veřejnosti  z Tachovska  a  Mariánskolázeňska  a  za
účasti  členů  SBS  z Česka  i  Německa.  Německá  zástupkyně  zaskočila  přítomné
oslovením „soudruzi a soudružky….“. Chyběli zde zástupci církví, kteří by na takové
akci měli být. Od Mgr. Josefa Hauzara jsem se dozvěděla, že už několikrát žádali Svaz
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bojovníků za svobodu, aby akt přeložili z neděle, kdy se konají bohoslužby na sobotu,
ale zatím jim nebylo vyhověno.

• 27. dubna navštívil Mariánské Lázně metropolita polské pravoslavné církve Sáva za
doprovodu metropolity země české a moravské Kryštofa. Byli přivítáni chlebem a solí
na prahu chrámu sv. Vladimíra, poté si jej prohlédli a odjeli na společný oběd s panem
starostou do hotelu Olympia. Odpoledne byl metropolita Sáva přijat ministryní kultury.

•  Pálení  čarodějnic  se  letos  odbývalo  trochu  předčasně  28.  dubna,  ale  počasí  bylo
nádherné a oheň nic neponičil. I první máj přinesl teplo a slunečno. Klid a pohoda přály
milencům,  žádné demonstrace ani provokace se nekonaly.  Jen z televize zazněl  jako
připomínka (doufejme, že jen připomínka) starých, nechvalně proslulých časů pozdrav
od předsedy KSČM – Čest práci! 

KVĚTEN

• 2. května večer se konala v městském muzeu vernisáž spisovatele, malíře, hudebníka,
režiséra,  herce Františka Ringo Čecha.  Hojná účast veřejnosti  svědčila  o tom, jak je
tento bývalý politik známý. Ne všichni však byli jeho obrázky a proslovem nadšeni, i
když většina se bavila. Pravda, pro hrubší výraz nejde Ringo Čech moc daleko, jeho
povídání se jimi doslova hemžilo.  Nakonec, je to o něm dobře známé,  takže kdo je
citlivý, nemusel na vernisáž chodit. Ale bylo vidět, že většině přítomných to nevadí. 

• 4. května proběhly oslavy 67. výročí Mariánských Lázní Americkou armádou. Místo u
přesunutého pomníku padlým ve 2. světové válce je vkusně upraveno a pietní akt za
přítomnosti značného množství lidí vypadal velmi důstojně.

• Do psího útulku zavítala paní Marta Kubišová, zpěvačka a milovnice zvířat, aby zde
natočila  další  pořad  s názvem „Chcete  mě?“.  Byla  to  velmi  milá  návštěva,  zvláště
potom, co byl útulek hrubě nařčen, že týrá psy, což se nejvíce dotklo těch, kteří věnují
opuštěným a nechtěným zvířatům svůj čas a síly,  paní Marie Štangl a MVDr. Mirka
Pyskatého.

•  Zahájení  lázeňské  sezóny 12.  a  13.  května  bylo  poprvé v režii  společnosti  Tennis
agens,  která  získala  grant  600 000,-Kč.  Předpověď  počasí  byla  velmi  nepříznivá,
skutečnost  o  něco  lepší.  Bylo  chladno,  ale  nepršelo.  Poprvé  od  roku  1990  nevyšel
průvod premonstrátů  po slavnostní  mši  z kostela  hlavním vchodem,  nevítaly je před
kolonádou žestě ani nezvonily zvony. Průvod, který ani nebyl průvodem, se kvapně od
postranního vchodu přesunul ke Křížovému prameni, kde se rychle odbylo svěcení, VIP
hosté zatím postávali před tribunou postavenou u Zpívající fontány. Tam se také konaly
proslovy. Zahájení tedy působilo velmi zmateně. Nicméně slavnostní koncert v pátek
11.  května  byl  perfektní  za  moderování  herce  Jana  Čenského,  který  provázel  hosty
celými oslavami.

•  Hned  po  oslavách  zahájení  sezóny  následoval  od  pondělí  14.  května  Festival
porozumění,  který  pořádá  Pramen,  Ústav  sociální  péče  Mnichov.  Jako  vždy  byl
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perfektně  připraven za  přítomnosti  dvou tradičních  hostů  Báry Štěpánové,  Jaroslava
Duška a také skupiny Jumping Drums s taneční skupinou Freedom4.

• 19. května uspořádala Základní umělecká škola Fryderyka Chopina celodenní program
na kolonádě, ve kterém se představily všechny soubory, dokonce i česko-německý Big
Band pod vedením pana Václava Eichlera.  Paní Eva Smrčková pozvala všechny své
žáky  současné  i  dávno  minulé  a  přes  80  muzikantů  se  chopilo  houslí  a  okouzlilo
posluchače.  A protože se počasí konečně umoudřilo  a bylo slunečno a teplo,  byl  to
bezchybný den plný hudby a tance.

• Zápis na Seznam UNESCO je běh na dlouhou trať. 24. května se konala v muzeu
beseda pro veřejnost, kde byli  hlavní aktéři této snahy: Ing. arch Karel Kuča a Mgr.
Lubomír Zeman, zpracovatelé nominační dokumentace, pan Tomáš Karel, zpracovatel z
Národního památkového ústavu, Jan Prudík z Krajského úřadu KK a Ing. arch Miroslav
Míka za Mariánské Lázně. Besedu řídil Bc. Jiří Chval, manažer města Mariánské Lázně.
Ovšem veřejnost byla zastoupena 6 lidmi.

• 29. května se konaly první Farmářské trhy na promenádě města Bad Homburg pod
Arnikou za velké pozornosti obyvatel i hostů. Budou se konat pravidelně každých 14
dní.

•  110 let  uplynulo od postavení pravoslavného chrámu sv. Vladimíra.  Na slavnostní
vernisáž,  která  proběhla  31.  května  v podvečer,  přijel  vladyka  arcibiskup  Kryštof,
přítomen byl mariánskolázeňský farář a kancléř pravoslavné církve Mgr. Josef Hauzar,
tepelský opat Filip Zdeněk Lobkowicz, ruský atašé pan Borsukov a místostarosta Petr
Horký. Výstava je skutečně krásně a vkusně provedená, vladyka Kryštof měl velkou
radost a oba představitelé pravoslavné církve děkovali panu řediteli Bartošovi a všem
zaměstnancům.

ČERVEN

• Na začátku června počasí nenasvědčuje, že se blíží  léto a prázdniny.  Je chladno a
deštivo.

•  Začaly  práce  na  rekonstrukci  parku  Střed.  Bohužel  v plné  sezóně,  ale  vzhledem
k čerpání dotací a rozsahu prací, které obsahují hlavně rekonstrukci všech komunikací,
se nedalo nic jiného dělat. Vedení města se omluvilo občanům. Při bourání dlažby u
kruhového objezdu bude odstraněna i socha z doby komunismu, což mnoha lidem udělá
radost.  Rozbíjení  dlažby  neudělalo  radost  majitelům  blízkých  zahrádek,  hluk  jim
odháněl zákazníky, kterých je letos velmi málo. Také se opravuje kašna na Mírovém
náměstí,  zastupitelstvo  uvolnilo  500 000,-Kč.  Našly  se i  peníze  na  opravy hřbitova,
zejména staré obřadní síně, která už to opravdu potřebovala. Zastupitelstvo odsouhlasilo
finance ve výši 1 400 000,-Kč a z těch se budou postupně uvolňovat potřebné částky.

• Policisté odboru hospodářské kriminality Karlovarského kraje rozbili organizovanou
skupinu majitelů autoškol, kteří za pomoci zkušebního komisaře v několika stovkách
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případů za úplatky zařizovali řidičské průkazy jak na osobní vozidla, motorky, nákladní
vozidla, autobusy, traktory atd. 

 Za  žadatele  zpracovávali  např.  zkušební  testy,  nebo  i  za  určitou  částku  žadatelé  o
řidičský  průkaz  vůbec  neprováděli  povinnou  výuku,  tzn.  jízdy  ani  závěrečné
přezkoušení. Jedná  se  o  autoškoly  z Chebska,  Mariánských  Lázní  a  Prahy,  přitom
z Mariánských Lázní byl zkušební komisař a 3 další zúčastnění.

•  Revitalizace  území  po  hamrnických  kasárnách  ukončila  5.  etapu,  nyní  se  bude
pracovat na 3. a 4. I na tuto akci dostalo město dotaci ve výši 22 mil. korun.

•  Po  dlouhé  těžké  nemoci  odešla  5.  června  2012  jedna  z nejznámějších  a
nepopulárnějších osobností  Mariánských Lázní,  členka zastupitelstva města,  v letech
1998 – 2002 starostka a posléze členka zastupitelstva Karlovarského kraje Mgr. Ellen
Volavková,  Podlehla  v nerovném boji  těžké chorobě.  Byla  první  ženou v historii  na
postu starosty města a také bohužel první porevoluční političkou na tomto postu, která
předčasně zemřela.

•  8.  června  navštívila  Mariánské  Lázně  naše  nejúspěšnější  olympionička  paní  Věra
Čáslavská, která nedávno oslavila sedmdesátku. Důvodem byl křest knihy, kterou o ní
napsal spisovatel faktu Pavel Kosatík a která má název Život na Olympu. Dopoledne
byla přijata panem místostarostou na radnici,  odpoledne se konala beseda (za účasti
autora  knihy,  Mistra  Párala  a  Roberta  Změlíka,  majitele  hotelu  Richard)  zakončená
křtem v knihovně. Byl o ni velký zájem.

• 19. června se konal na stadionu Viktorie XXVII. ročník Memoriálu Hany Trejbalové a
4. ročník Memoriálu Jarise Alexy.

•  Ing.  Vladislav  Bláha,  ředitel  Penzionu  a  Domova  pro  seniory  nedoporučil  vedení
radnice stavbu nového objektu pro seniory, vzhledem k tomu, že stávající kapacita je
dostačující i v Lázních Kynžvartu mají volná místa. Doporučuje posunout tento záměr o
5 až 10 let.

ČERVENEC

• Od 30. června do 7. července proběhl 12. ročník Jazzových lázní jako vždy na vysoké
úrovni špičkových kapel a za velkého zájmu veřejnosti. 

• 4. července byl zahájen 3. ročník Festivalu Mariánskolázeňská nokturna za finanční
podpory města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje a Hudební akademie CODARTS
Rotterdam-Holandsko. Hlavním organizátorem je prof. Natalie Morozovova.

• Od konce června do 10. července bylo počasí slušné, opravdu letní. Od středy 11.
července  je  opět  deštivo  a  chladno.  Ani  tradičnímu  Pivnímu  láznění  na  centrálním
parkovišti, které se konalo 13. a 14. července, léto nepřálo. 

• V sobotu 7. července přijel vladyka Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita českých
zemí a Slovenska, a vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský do Mariánských
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Lázní, aby požehnali nové zvonkohře (původní zvonkohra totiž vzala za své již záhy po
výstavbě chrámu, během I. světové války) na pravoslavném kostele (tento akt provedl
vladyka Kryštof). Peníze vybrali mezi sebou věřící. Poděkování patří především všem
mecenášům,  byly  jich  desítky!  Zvláštního  ocenění  se  dostalo  formou  pochvalného
diplomu z rukou vladyky metropolity Kryštofa především sestře Alžbětě Zolotarové in
memoriam, sestře Věře Vránové z Teplé, bratru Jiřímu Červenkovi z Aše, bratru Kirillu
Kozhukhovovi a sestře Eleně Sorokině z Mariánských Lázní a br. Sergeji Komkovovi,
rovněž z Mariánských Lázní.

• 27. 7. byl uzavřen bazén a do konce září se zde bude rekonstruovat – vestibul, vznikne
tam recepce s malým občerstvením, odbavovací zařízení, které je již zastaralé, vše by
mělo být  doplněno kamerovým systémem,  dále  se bude dělat  vodoinstalace,  sprchy,
šatnový  interiér  –  dlažba,  skřínky  (ty  jsou  ještě  původní),  jeho  součástí  bude  i
vybudování zázemí pro vozíčkáře, invalidy, aby mohli do bazénu a využívat veškerých
služeb bez omezení. Peníze jsou uvolněny přímo z rozpočtu města. 

•  Na valné  hromadě Nemocnice  Mariánské Lázně bylo  konstatováno,  že nemocnice
skončila rok 2011 ve ztrátě, která byla způsobena tím, že VZP krátila paušál, protože
rok předtím bývalé vedení nesplnilo výkony, hlavně ambulantní, o 300 000,-. Dále se
také  řešila  společenská  smlouva  o  rekonstrukci  a  modernizaci  nemocnice.  Byly
předloženy  materiály,  které  prezentují  pokračování  modernizace.  Od  roku  2008  do
dnešního dne bylo do rekonstrukce a modernizace městské nemocnice investováno 42
milionů korun, aniž by město muselo investovat jedinou korunu. V žádném případě se
ale letos nebude stavět nový pavilon, zatím se půjde cestou rekonstrukce a modernizace
staré budovy. 

• Společnost Danubius Léčebné lázně a.s. zahájila na jaře novostavbu lázeňského hotelu
Tatra, který bude stát na místě zbouraného lázeňského dobu stejného jména. Otevření
provozu má být na zahájení lázeňské sezóny příští rok. Společnost azerbajdžánských
investorů zahájila velkolepou přestavbu a dostavbu komplexu domů Evropa - Apollo,
který koupila od společnosti Cimex. Vyroste zde moderní pětihvězdičkový hotel. Přímo
nad  lázeňskou kolonádou  byla  letos  zahájena  stavba rekonstrukce  lázeňského  domu
Mánes. Před radnicí v Ruské ulici je ohrada další stavby, která byla letos odstartována a
to je rekonstrukce a přestavba domu Pyramida. Arménský investor provedl již přípravné
a demoliční práce a probíhá územní řízení na plánovanou výstavbu hotelu Kempinski
přímo  pod  radnicí.  Současně  s tím vším probíhá  investice  města  v  lázeňské  části  -
rekonstrukce komunikací v centrální části parků za 16 mil. Kč, na kterou město získalo
dotaci z ROPu.

SRPEN

• 10. srpna oslavil 80. narozeniny spisovatel Ing. Vladimír Páral. V jejich předvečer byl
přijat na radnici panem starostou Králem a místostarostou Horkým. 

• 10. 8. 2012 byla po 3 letech opravena a zprovozněna fontána na Mírovém náměstí.
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• 16. srpna se vrátila 3členná delegace ve složení RNDr. Petr Horký, Miloslav Vrána a
Oldřich Marcián z partnerského Tagilu, kam byla pozvána na oslavy města.

• 20. srpna 2012 byla konečně v rámci rekonstrukce komunikací ve Skalníkově parku
odstraněna socha, která byla postavena jako díky za osvobození Rudé armádě, i když
Mariánské  Lázně  osvobodili  Američané.  Deska,  která  označovala  důvod  instalace
sochy, byla zlikvidována hned po roce 1989 a nyní došlo i na sochu.

 •  Letošnímu  ročníku  Chopinova  festivalu  už  neřediteluje  pan  Ondřej  Valenta,
Chopinova  společnost  s ním  nechtěla  spolupracovat.  Chvíli  se  zdálo,  že  je  tím  53.
ročník  Ch.  F.  ohrožen.  Do  čela  se  ale  vrátily  tři  zkušené  dámy,  které  tuto  akci
v minulosti  organizovaly – paní Knedlíková,  paní Smejkalová a paní Kotounová – a
daly  se  do  práce.  Staronovým prezidentem Chopinovy společnosti  se  stal  opět  pan
profesor Klánský a Dr. Luděk Nosek byl  angažován jako stálý člen výboru. Protože
organizátoři  hospodaří  s rozpočtem  1 200 000,-Kč,  odpadnou  všechny  doprovodné
programy. Z výboru odstoupil dlouholetý tiskový mluvčí Dr. Ivan Ruml. Festival byl
přes všechny peripetie úspěšný a koncerty měly velmi slušnou návštěvnost.

• Poslední vážné varování dalo město společnosti Marienbad waters, která asi vzhledem
k finančním potížím neplní  splátky.  Je to výpověď licenční  smlouvy.  Společnost má
v souladu se smlouvou 30 dní na řešení. V opačném případě bude výpověď platná

• Naše partnerské město Bad Homburg v tomto roce žije oslavami 100 let udělení titulu
"lázeňské město". Na pozvání města Bad Homburg přijela na třídenní oslavy spolu s
delegacemi z dalších osmi partnerských měst i delegace z Mariánských Lázní vedená
starostou Zdeňkem Králem.

• V pátek 24. srpna zemřel v plzeňské nemocnici známý sportovec z Mariánských Lázní
Robert  Dantlinger.  Patřil  k československé kulturistické špičce,  byl  mnohonásobným
reprezentantem, mistrem ČSSR, Evropy a medailistou z mistrovství světa v kulturistice.
V 61 letech podlehl zákeřné nemoci.

• Plodní a neúnavní autoři Zdeněk Buchtele a Richard Švandrlík vydali další historické
brožury s objevy a zajímavostmi  z okolí  Mariánských Lázní a historickou publikaci
Ovesné Kladruby.

• 30. srpna se už podruhé konal na kolonádě Letní galakoncert, tentokrát na španělské
melodie  a  árie  z opery  Carmen.  Západočeský  symfonický  orchestr  pod  taktovkou
Martina Peschíka měl opět velký úspěch. 

•  V 36.  týdnu navštívilo  naše město  hned několik umělců.  V Divadelní  galerii  měla
vernisáž svých krásných obrázků paní Alena Kadavá Grendysová, dcera akademického
malíře  Karla Franty,  v hotelu Hvězda vystavoval  místní  Klub výtvarníků a  v Galerii
Goethe  malířka  Inka  Delevová  se  svou  přítelkyní,  designérkou  a  šperkařkou  Janou
Piarovou, Přítomna byla i spisovatelka paní Jaroslava Pechová, spisovatel, fotograf a
novinář pan Milan Richtermoc a Mistr Vlastimil Harapes.
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ZÁŘÍ

• 3. září byl zahájen školní rok 2012/2013. V mariánskolázeňském školství nenastaly
žádné změny, to znamená 2 školy základní (Jih a Úšovice), 3 střední (GOA, Hotelová
škola M. L. a Jezdecká akademie), dobíhá 1. soukromá střední drogistická.

• 8. a 9. září připravil Mykologický klub Slavkovský les výstavu hub, ty ovšem nebyly
z okolí Mariánských Lázní. Pomohli jim kolegové ze všech koutů země. Tady houby
nerostou a pravděpodobně už letos nebudou. Podhoubí je příliš vyschlé.

• 11. září se slavnostně otevíral dopravní terminál. Přítomen byl hejtman Josef Novotný,
jeho náměstek Petr Navrátil,  oblastní ředitel společnosti Eurovia pan Zdeněk Novák,
pan starosta Zdeněk Král a místostarosta Petr Horký. Terminál přišel na 67,5 miliónů
korun s dotací z ROP Severozápad a s podílem Karlovarského kraje a města Mariánské
Lázně, ty se ale podílely pouze 7,5%.

• Od 13. do 16. září se konal už 8. ročník folklorního festivalu Mariánský podzim. Deset
výborných  souborů,  dokonce  z Bosny  a  Hercegoviny  a  z Číny,  doslova  roztančilo
město,  a  protože  ani  počasí  nebylo  nejhorší  –  nepršelo  a  v neděli  dokonce  svítilo
sluníčko a bylo horko, davy lidí obléhaly nejen dopolední kolonádu s jarmarkem, ale i
všechna  místa,  kde  mládež  tančila.  Senzační  podívaná.  Díky  patří  mladým
organizátorům  z o.s.  Marjánek  v čele  s ředitelkou  festivalu  slečnou  Sandrou
Heřmanovou a ekonomkou a zároveň šéfkou Marjánku slečnou Kateřinou Jandlovou.

• V 37. týdnu se konaly celostátní Dny evropského dědictví.  Každoročně v měsíci září
se otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor,
u  nás  to  byly  prohlídky  městského  divadla,  Společenského  domu  Casino,  Parku
Boheminium a městského muzea.

• V pátek 28. září se konaly velké oslavy 140 let tratě Plzeň – Cheb. Po okružní trase
Karlovy Vary – Sokolov – Cheb – Lázně Kynžvart – Mariánské Lázně – Bečov
nad Teplou –  Karlovy  Vary vyjel  zvláštní  vlak  tažený  lokomotivou  řady 354
Všudybylkou  a ve  stanicích  od  Chebu  po  Mariánské  Lázně  byl  připraven
doprovodný program.  KCOD KV předvedlo  veřejnosti  zcela  nové vozidlo  řady
844.001 polského výrobce „PESA“ přezdívaného Regio Shark, které již od 3. 10.
bude nasazeno na tratích Karlovarského kraje a do několika měsíců zcela ovládne
v regionální  dopravě  všechny  páteřní  linky.  •  Vyvrcholení  oslav  proběhlo  na
mariánskolázeňském  nádraží.  Zahájil  je  DOM  s mažoretkami,  poté  přijely  oba
jmenované vlaky a oba se těšily zasloužené pozornosti. Tento den byl podporován
městem  a  Karlovarským  krajem  a  to  nejen  přítomností  pana  hejtmana  Josefa
Novotného a jeho zástupců – pánů Petra Navrátila a Jaroslava Borky. Zúčastnil se
také náměstek pro osobní dopravu ČD pan Blažek, europoslanec Pavel Poc, Mistr
Vladimír Páral a pan starosta Zdeněk Král.

•  Ve  stejný  den  proběhly  oslavy  110  let  MHD  v Mar.  Lázních,  jezdily  historické
trolejbusy a autobusy, které vozily lidi na Krakonoš, kde se konalo Svatováclavské
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setkání lidí dobré vůle. Zlatým hřebem bylo vysvěcení kapličky se sochou Panny
Marie, která stávala v jakési jeskyňce 100 m od Krakonoše, a ředitel hotelu Ing.
Richter ji zachránil před úplnou devastací uschováním v muzeu.

• Občanské sdružení Hravý Pramen, o.s. uspořádalo v měsíci září veřejnou sbírku za
účelem získání finančních prostředků na rekonstrukci nízkých lanových překážek
v přírodním parku Prelát. Překážky budou na sebe navazovat, čímž vytvoří dráhu.
Sbírkou  se  podařilo  vybrat  částku:  80  586,24 Kč  (hrubý výtěžek).  Náklady na
propagaci činily 4 301,-Kč. Čistý výtěžek sbírky je pak: 76 285,24 Kč.

ŘÍJEN

• Zastupitelé se shodli na tom, že chtějí pomoci zadlužené obci Prameny (zadlužení přes
100  mil  vzniklo  zkrachovanou  stavbou  stáčírny  pramenů  a  dalšími  chybnými
kroky).  Odpustili  obci  neinvestiční  částku  1 400 000  za  jejich  děti  ve  školách
zřizovaných městem Mariánské Lázně. 

• Neznámí pachatelé zlikvidovali zastřešení na rozhledně Hamelika, které stálo několik
set tisíc. Shodili ho dolů a kovové části oloupali a odvezli. 

• V neděli  7. října uspořádala Správa CHKO Slavkovský les na kolonádě zajímavou
akci – Lázeňský festival jablek. Počasí bylo sice mizerné, ale i přes to přišlo dost
lidí jednak si prohlédnout odrůdy, které se v Karlovarském kraji pěstují a také si
nakoupit  produkty,  které  se  v regionu  vyrábějí  a  to  nejen  z jablek.  Přijeli  též
z badhomburského spolku IKF a ti jablka nejen pěstují, ale vyrábějí z nich nápoje,
dokonce víno a sekt. Odpoledne byly staré buky u kostela (asi 162 let) prohlášeny
za  Památné  stromy.  Přítomen  byl  hejtman  Josef  Novotný,  radní  KK  Jaroslav
Bradáč, starosta Bad Homburgu, Michael Korwisi a pan starosta Král.  Ozdobou
byli také stříbrští ostrostřelci. Byla to hezká akce, za níž ředitel Ing. Dr. Jindřich
Horáček  poděkoval  svým  zaměstnancům,  ale  nikdo  neřekl,  zda  byla  založena
tradice, nebo to byla jen ojedinělá akce.

• 12. a 13. října proběhly volby do krajských zastupitelstev provázené velmi nízkou
účastí  občanů.  V kraji  zvítězili  komunisté,  po  22  letech  jsme  si  je  opět  zvolili,
v Mariánských Lázních zvítězila ČSSD. Volili jsme takto: K volbám nás přišlo o něco
víc  než  čtvrtina  –  26,19%. A takto  jsme  rozdali  hlasy:  ČSSD – 23.15%, KSČM –
17,7%, ODS – 13,8%, TOP + STAN – 10,63%, KOAL KVK – 6, 62%, PIRÁTI – 5,7%.

• Počasí, i když byly předpovídány deště, je stále hezké – podzimní. Rána jsou sice dost
pochmurná, ale potom svítí sluníčko a teploty jsou docela příjemné.

• Po dvou letech se 18. a 19. října opět konal výlov Regentu.

•  20.  října  mariánskolázeňští  senioři  zaplnili  sál  v hotelu  Polonia,  aby oslavili  svůj
Mezinárodní  den  seniorů  za  účasti  místostarosty  RNDr.  Petra  Horkého  a
předsedkyně krajské tady SDČR. O program se postaral seniorský soubor z Krásna
– Radost a svěřenci – tanečníci manželů Kandráčových.
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• K 94. výročí vzniku samostatného československého státu se konaly tradiční oslavy –
lampionový průvod se startem u hotelu Cristal Palace a s cílem na kolonádě, kde
promluvil pan starosta Zdeněk Král, vedl DOM a mažoretky. Akci moderoval pan
Alexandr  Kormarnický.  Na  závěr  se  nad  městem  rozsvítil  krásný  ohňostroj.
Netradiční  bylo  jen  počasí.  Začal  padat  první  sníh.  Vzdor  tomu  se  sešlo  na
kolonádě opravdu slušné množství  dospělých s dětmi.  Večer se konal  slavnostní
koncert, který po roce dirigoval jako host pan Michael Roháč. 

Z mohutného potlesku bylo cítit, že byl v Mariánských Lázních oblíben. 

•  DEN ŽIVÝCH VOD v  Ovesných  Kladrubech  -  V roce  1997  vyhlásila  Správa
CHKO Slavkovský les  Milhostovské mofety přírodní  památkou.  V letošním roce se
obec Ovesné Kladruby, na jejímž území se mofety nacházejí, zasloužila o zpřístupnění
této  přírodní  památky,  když  hlavní  část  finančních  prostředků  poskytlo  z  dotace
sdružení MAS NÁŠ REGION, a všichni společně tak připravili milovníkům přírody -
turistům  i  kolemjdoucím  návštěvníkům  nevšední  zážitek  z  čím  dál  vzácnější
neposkvrněné  přírodní  scenérie.  28.  října  se  konala  této  příležitosti  slavnost  –  Den
živých vod.

• Mariánské Lázně jsou vítězem ceny HolidayCheck Destination Award 2012. Mezi
téměř 700 městy a obcemi z celé České republiky se tato turistická destinace prosadila
jako nejoblíbenější město roku 2012. Nikde jinde v České republice se hosté necítili
vítanější  než v Mariánských Lázních,  které se tak staly nejpohostinnějším městem s
nejlepšími hotely a penziony.

 Pět  nejoblíbenějších  hotelů  v  Mariánských  Lázních:  SwissHouse  Apartments  &
Spa**** , Hotel Olympia**** , Spa & Wellness Hotel St. Moritz****, Hotel Hvězda-
Skalník**** 

• V Karlových Varech proběhlo vyhodnocení obcí Karlovarského kraje ve srovnávacím
výzkumu  Město  pro  byznys,  který  již  pátým rokem hodnotí  205  obcí  s  rozšířenou
působností  a  22 městských částí  hlavního města  České republiky.  Letos  byla  oproti
minulým rokům změněna kritéria hodnocení, kterých je nyní padesát rozdělených do
dvou  oblastí:  podnikatelské  prostředí  a  přístup  veřejné  správy.  V prvně  jmenované
získaly Mariánské Lázně 2. místo.

LISTOPAD

•  13.  listopadu  byl  po  třech  měsících  znovu  slavnostně  otevřen  renovovaný  bazén.
Pásku přestříhával pan starosta Zdeněk Král s ředitelem Správy městských sportovišť
Radkem Pichem. Přítomni byli pan místostarosta RNDr. Petr Horký, radní a zastupitelé
a zástupci organizací a firem. Změnu doznal vestibul a zázemí, šatny, sprchy. Pro příští
rok se uvažuje buď o instalaci tobogánu, nebo o vnějším bazénu. 

• Dosavadní provozovatel Psího útulku M. L. MVDr. Mirko Pyskatý k 1. lednu 2013
končí  a  ve  výběrovém  řízení  zvítězila  paní  Jaroslava  Voltrová,  předsedkyně
kynologického klubu. Protože psům rozumí a ví, co potřebují, bude v útulku určitě na
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svém místě.

•  23.  výročí  17.  listopadu.  Mám pocit,  že  se  zapomíná.  V Mariánských Lázních  se
nedělo v tento den naprosto nic. Ani studenti se nepostarali o vzpomínku. Nakonec jsme
si v kraji zvolili komunisty, tak co bychom chtěli. Ti bojují tvrdě o svá práva. Měsíc po
volbách ještě není zvolen hejtman. Ani jedna strana (ČSSD a KSČM) nechce ustoupit
ze svých požadavků.

• V posledním termínu byla zvolena rada Karlovarského kraje a hejtman. Tím se stal
znovu PaedDr. Josef Novotný. V radě má KSČM 5 křesel. ČSSD 4 křesla.

• Pedagogové a studenti středních škol se bouří a podepisují petice. Školství v kraji má
totiž ve své kompetenci komunista Václav Sloup, bývalý vojenský politik, který podle
svědků  nařizoval  střílet  do  lidí,  kteří  chtěli  opustit  komunistické  Československo.
Ovšem tomu se z teplého místečka nechce.

• 30. listopadu napadl sníh a teploměr klesl mírně pod nulu.

PROSINEC

• Bar café New York pana Filipa Müllera se stal Barem roku 2012 v Karlovarském kraji
a  na  druhém  místě  nejlépe  hodnocených  hotelů  v  ČR  a  Evropě  stanul
mariánskolázeňský Hotel Sant Georg. 

•  6.  prosince  se  konala  tisková  konference  za  účasti  krajských  médií  o
mariánskolázeňské nemocnici. Přítomni byli: starosta pan Zdeněk Král, místostarosta
pan  Petr  Horký,  jednatel  pan  Antonín  Strolený  a  pan  Milan  Burša,  ředitel  chebské
nemocnice.  Jednalo se o tom, že na základě vyjádření České urologické společnosti
nelze dále provozovat akutní lůžka na urologickém oddělení proto, že nemocnice M. L.
nesplňuje strukturu a rejstřík operací, které si ČUS zadala. A protože nemocnice není
schopná ekonomicky existovat o dvou odděleních, jedná se fakticky o zrušení všech
akutních  lůžek  a  jejich  nahrazení  tzv.  ošetřovatelskými.  Vedení  města  s tímto
rozhodnutím nesouhlasí. Vše ale dohodla VZP s většinovým majitelem, jenž s návrhem
souhlasil, i když pan Strolený na tiskovce tvrdil, že to bylo vlastně nařízení. 

•  Na  11.  prosince  byla  svolána  před  radnici  demonstrace,  na  níž  jindy  vlažní
Mariánskolázeňští ukázali, že jim o nemocnici skutečně jde. Odhadem 400 – 500 lidí
přineslo  plakáty  a  pískáním  či  potleskem  projevovalo  svůj  souhlas  či  nesouhlas,
myslím, že trochu neprávem namířený proti vedení města, které jako menšinový majitel
není  partnerem  k jednání  s pojišťovnou.  Část  demonstrujících  se  připojila  k jednání
zastupitelstva,  které  zařadilo  nemocnici  jako 1.  bod, a  vyslechli  si  výsledek jednání
koalice: Rada města Mariánské Lázně bere na vědomí závěry jednání koalice ze dne 17.
12. 2012, které stanovilo jasné úkoly pro další setrvání Nemocnice Mariánské Lázně
s.r.o.:

1) zajistit maximální objem 24 hodinové péče pro obyvatele a návštěvníky města
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2) jednatel  nemocnice ML byl  vyzván, aby po předložení smlouvy od zdravotní
pojišťovny  vyčíslil  vícenáklady  na  udržení  24  hodinových  ambulancí  a
pohotovosti

3) koalice se shodla na svolání odborné komise lékařů a odborníků ve zdravotnictví
pro stanovení minimální potřebné péče v Nemocnici ML

4) Valná hromada Nemocnice ML k závěrečnému jednání o smlouvě se zdravotní
pojišťovnou byla svolána na 2. 1. 2013. 

• Zástupci města jeli na jednání s VZP, ale to nepřineslo nic nového, 21. 12. se konalo
jednání u hejtmana Josefa Novotného a ledy se trochu hnuly.  „Pro Karlovarský kraj je
zachování akutní péče v Mariánských Lázních klíčovou záležitostí. Jednal jsem proto s
generálním ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem, který mě ujistil, že pokud nemocnice
splní  požadavky na personál a přístrojové vybavení,  je pojišťovna ochotna uzavřít  s
nemocnicí  smlouvu,“  uvedl  hejtman.  Nemocniční  personál  byl  vyzván,  aby  i  přes
rozdané výpovědi neopouštěl do 15. 12. 2012 své pracoviště. • Do konce roku se již nic
zásadního nestalo.

• Vánoce 2012 proběhly na blátě, teploty se blížily 10°C. Ani závěr roku nepřinesl sníh.
O silvestrovské noci, vlastně spíš o novoročním ránu se střílelo na diskotéce v Dyleni.
Vyhozený host cizí národnosti se pomstil ochrance. Pro postřeleného muže přiletěla po
základním ošetření v nemocnici helikoptéra. Kdo by mu poskytl první pomoc, kdyby
nebyla nemocnice? Hasiči a městská policie prožili klidnou poslední noc roku 2012.

Zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2013

Statistika evidence obyvatel Mariánských Lázní k 31. 12. 2012: v Mariánských Lázních
bylo hlášeno celkem 13 160 občanů, z toho 6 173 mužů a 6 987 žen. Za rok 2012 je
evidováno  88  narozených  dětí,  178  zemřelých  občanů,  356  přistěhovaných  a  361
odstěhovaných.

LEDEN

• Nový rok 2013 začal na blátě, sněžit a mrznout začalo až 9. ledna, sněhu ale nenapadlo
příliš.

• 3. ledna zemřel MUDr. Antonín Somol, bývalý primář interního oddělení, noblesní
člověk,  který  byl  špičkový  odborník  ve  své  profesi,  milovník  a  znalec  historie
Mariánských  Lázní,  autor  mnoha  publikací.  Na  jeho  pohřeb  8.  ledna  přišlo  velké
množství lidí.

• 5. a 6. ledna se konala Tříkrálová sbírka, po celé farnosti se rozběhlo 29 skupinek.
Vykoledovalo se 140 940,-Kč (loni to bylo 132 082), z toho v Mar. Lázních 89 875, ve
Vel.  Hleďsebi  14 250,  v Drmoule  7 610,  v L.  Kynžvartu  10 242,  v Plané  14 486,
v Úterý  3 047  a  letos  poprvé  ve  Vlkovicích  1 430,-Kč.  Koledovalo  91  Kašparů,
Melicharů a Baltazarů.

•  11. a 12.  ledna se konalo první kolo historicky první přímé volby prezidenta ČR.
Výsledky 1.  kola  v Mariánských Lázních:  Karel Schwanzenberg 26%, Miloš Zeman
20,36, JAN Fischer 17,51, Jiří Diensbier 15,67, Vladimir Franz 7,44, Zuzana Roithová
4,57,  Přemysl  Sobotka  3,33,  Táňa  Fišerová  3,11,  Jana  Bobošíková  2,02.
Mariánskolázeňští poslali do druhého kola tytéž kandidáty, co celá republika, a liší se
od Chebska, které na 1. místo dalo sice Zemana, ale na druhé Fischera. • Volební účast
v Mariánských Lázních byla 52,95% , nižší než celostátní průměr. 

• 16. ledna byla slavnostně otevřena Villa Savoy, původně Silva Ing. Milana Veselého.
O  jedno  patro  (pro  balneoprovoz)  rozšířená  budova,  jejímž  nájemcem  je  česká
společnost Axoss, nabízí luxusní prostředí rodinného typu a wellness na vysoké úrovni.

•  Studenti  a  pedagogové  Karlovarského  kraje  demonstrují  za  odstoupení  Václava
Sloupa  z postu  náměstka  hejtmana  pro  školství.  Pan  Sloup  je  nejen  komunista,  ale
hlavně bývalý vojenský politik, který naléval vojákům do hlav komunistické poučky.
Svého postu se však nechce vzdát.

• Karlovarský kraj vydal  následující  zprávu o mariánskolázeňské nemocnici.  - Kvůli
obavě o další osud nemocnice v Mariánských Lázních inicioval hejtman Karlovarského
kraje  Josef  Novotný  21.  prosince  2012  jednání  zástupců  zdravotních  pojišťoven,
jednatelů  nemocnice  a  města  na  krajském úřadě.  Většinoví  majitelé  zdravotnického
zařízení se setkání nezúčastnili. Všichni účastníci jednání se společně shodli na snaze

- 79 -



zachovat  stávající  rozsah  akutní  lékařské  péče  v mariánskolázeňské  nemocnici.
Zástupkyně zdravotních pojišťoven zde deklarovaly svoji ochotu nabídnout nemocnici,
při  splnění  personálních a  technických požadavků,  uzavření  dlouhodobých smluv na
všechna stávající akutní lůžka, s výjimkou urologie.

Na toto  setkání  navázalo  v prvním lednovém týdnu uzavřené  jednání  mezi  vedením
plzeňské  pobočky  Všeobecné  zdravotní  pojišťovny  (VZP)  a vlastníky
mariánskolázeňské  nemocnice  o  konkrétním  budoucím  rozsahu  zdravotní  péče.
K tomuto jednání nebyli zástupci kraje přizváni. Podle informací o tomto jednání, které
si  vedení  Karlovarského  kraje  vyžádalo,  zde  vlastníci  specifikovali,  kam dále  bude
nemocnice  směřovat  a  jaké  je  její  současné  personální  vybavení.  „Jsem  nemile
překvapen tím, že vedení nemocnice,  i přes potvrzení nabídky VZP z předvánočního
jednání na krajském úřadě zachovat akutní lůžka i na chirurgii a ARO, usilovalo pouze
o zachování lůžkové interny a sdělilo VZP, že zbývající akutní lůžka převede na lůžka
ošetřovatelská.  Vedení  nemocnice  bohužel  nebylo  schopno  garantovat  dostatečné
personální  zajištění,  potřebné  pro  poskytování  akutní  lůžkové  péče  ve  stávajícím
rozsahu,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák. 

• Mgr. Miluše Tuková chtěla tuto zprávu reagovat a napsala aktuální stav do novin. To
potvrdilo i vedení města. Takže současný stav a doufejme, že konečný, nemocnice M.
L. je následující: 

Lůžková oddělení: Dlouhodobá lůžková péče 100 lůžek, interní lůžkové oddělení 27
lůžek

Ambulance:  Chirurgická  ambulance,  Interní  ambulance,  Urologická  ambulance,
Gastroenterologická  ambulance,  Neurologická  ambulance,  Ambulance  léčby  bolesti,
Ambulance rehabilitačního lékaře, Ambulance fyzioterapeuta

Vyšetřovací pracoviště: Laboratoř klinické biochemie,  Radiodiagnostické pracoviště –
RTG, SONO.

• Češi si v přímé volbě zvolili 25. a 26. ledna prezidenta Miloše Zemana. Zvítězil cca o
10%. V Mariánských Lázních ale zvítězil Karel Schwarzenberg s 52,05% hlasů, Miloš
Zeman  získal  47,  95%  hlasů.  K urnám  v 17  okrscích  přišlo  51,  41%  voličů,  bylo
odevzdáno 99,32% platných hlasů.

ÚNOR

•  Konečně slušné zimní  počasí  dovolilo  uspořádat  ve Skiareálu  2 největší  sportovní
akce. V neděli 3. února Open Auto Musil ve slalomu v 5 kategoriích: děti do 5, do 10,
do 15 let, muži a ženy. Účast závodníků, zejména dětí, byla hojná, atmosféra výborná.

•  9.  a  10.  února  proběhl  Evropský  pohár  ve  snowboardingu,  kterého  se  zúčastnili
sportovci  z 11  zemí.  Čeští  snowboardisté  se  do  finále  nedostali,  ti  nejlepší  ale  byli
v tomto termínu v Soči.
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•  16.  2.  se  konala  ve  Skiareálu  další  akce  –  Český  pohár  osobností  showbyznysu,
kterého se zúčastnili  například Anife Vyskočilová, David Suchařípa, Olga Šípková a
další představitelé showbyznysu.

• Počasí je skutečně zimní, 5 – 6° pod nulou. Koncem týdne začalo sněžit, v některých
místech  ČR došlo ke kalamitě,  v Mariánských Lázních  padal  sníh sice vytrvale,  ale
přiměřeně. V neděli 24. 2. už bylo po závějích a v pondělí začalo dost silně tát.

•  Město  vydalo  novou  vyhlášku,  která  vstupuje  v platnost  1.  3.  2013  a  jedná  se
reklamních panelů ve tvaru „A“. Jsou dány maximální rozměry a maximální počet na
provozovnu. Na prvním místě musí být český nápis, teprve na dalších informace v cizím
jazyce, každé áčko musí být označeno nálepkou Mariánské Lázně.

• Kraji chybí 110 mil. na sociální služby, a jak se píše v tiskové zprávě, pro některé
organizace to bude likvidační.

• I ke sportovcům se chová stát macešsky, proto město přistoupilo ke změnám ve Fondu
sportu.  Zrušilo  starou nevyhovující  vyhlášku,  zpracovalo  novou s přesnými  pravidly
rozdělování  peněz a  letos rozdělí  z FS 3,2 mil.  korun. Kromě toho jde na údržbu a
obměnu sportovišť 7 – 8 mil. korun.

• 21. února by v Mariánských Lázních aktivována Místní skupina Českého červeného
kříže.  Stalo  se  tak  ve  vzdělávacím  centru  Merit  v bývalé  staré  úšovické  škole  za
přítomnosti ředitele Oblastního klubu ČČK pana Stanislava Flettera.

BŘEZEN

•  Od  3.  března  jezdí  do  západních  Čech,  tedy  i  do  Mariánských  Lázní,  další  spoj
Pendolino s konečnou stanicí ve Františkových Lázních.

• 8. března 2013 se konala inaugurace nového prezidenta Miloše Zemana.

• Všichni nájemníci  lékaři,  Zdravotnické potřeby atd.  opouštějí  dům Ema na Hlavní
třídě a stěhují se do Kamenného dvora, kde pan Vavřička postavil objekt, kde budou
všichni  sídlit.  Ze  zanedbaného  prostoru  s bouračkami  se  stalo  vzhledné  centrum
s parkováním.  Škoda,  že  nemocnice  nevyužila  nabídky  na  odběrovou  místnost  a
přestěhovala ji  do dolního areálu.  Do Kamenného dvora by to pacienti  měli  blíž od
trolejbusu.

•  Západočeský symfonický  orchestr  začal  uskutečňovat  projekt  komorních  koncertů.
Byl  to nápad šéfdirigenta  pana Peschíka,  jehož cílem je rozšířit  nabídku koncertů  a
představit publiku jednotlivé člena orchestru jako zdatné sólisty.

• Divadelní soubor Gymnázia a obchodní akademie uvedl 21. 3. premiéru hry Notes
Alberta Graye, jejímž autorem je student HŠ Jakub Roman. Hra nepostrádá humor, vtip
i myšlenku a obecenstvo reagovalo velmi pozitivně.
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• Zima, která měla na začátku svého období zdržení, nepředala s prvním jarním dnem
žezlo jaru, ale naopak, drží se vší silou, padají teplotní rekordy hluboko pod nulu, sněží,
někde dokonce dochází ke kalamitám.

•  28.  března  vyšlo  poslední  číslo  Mariánskolázeňských listů.  Téměř  po 23 letech  je
konec. Důvod je ekonomický, téměř zmizely placené inzeráty a vyschly příjmy kromě
financí od MěÚ, který si platí svoji stránku. Občané tomu nemohou uvěřit, zvykli si na
pravidelné informace. Radnice ještě není rozhodnuta, co dál.

DUBEN

•  Neuplynul  ani  týden  od  posledního  čísla  Mariánskolázeňských  listů  a  společnost
V.D.O. Group s.r.o. se rozhodla zaplnit prázdné místo po Mariánskolázeňských listech.
Bude vydávat čtrnáctideník Mariánskolázeňské noviny – dvanáctistránkový, barevný.
První číslo vyjde 2. května.

• 6. dubna se na katolické faře konalo setkání koledníků Tříkrálové sbírky s ředitelem
Plzeňské  diecéze  Ing.  Jiřím  Lodrem,  generálním  vikářem  Mons.  Josefem Žákem  a
opatem Tepelského kláštera Zdeňkem, Filipem Lobkowiczem.

• Partnerské město Malvern - Od 13. do 16. dubna pobýval starosta města Malvern pan
Ian Hopwood se svoji ženou Janet a dalším doprovodem, kterými byli vůdčí osobnosti
občanských  spolků města  Malvern  Roger  Sutton  s chotí  Christine  a  Philip  Rumnay
s paní  Mariya,  v našem  městě.  Záměrem  bylo  podepsání  partnerské  smlouvy  mezi
oběma městy na české straně. Hosté přijeli autem - škodovkou, na němž bylo napsáno:
„Charitativní cesta starosty města Malvern do Mariánských Lázní na podporu dětí, které
onemocněly rakovinou.“ Pro delegaci byl připraven bohatý program. 

• 18. 4. přivedl pražský moderátor pan Miloš Čmejla do hotelu Cristal Palace našeho
předního kardiochirurga prof. MuDr. Jana Pirka, skromného, vstřícného a příjemného
odborníka s ohromným smyslem pro humor.

• Městské zastupitelstvo odsouhlasilo 23. 4. 2013 společnosti Dalkia s.r.o. Mariánské
Lázně prodloužení nájmu do roku 2039 vzhledem k jejich podnikatelskému záměru –
vybudování biokotlů na štěpku za cca 140 milionů korun.

• Pálení čarodějnic se konalo s předstihem v sobotu 27. dubna už tradičně v „horním
patře“  Mariánských Lázních  v areálu  hotelu  Krakonoš  a  parku Boheminium.  Počasí
bylo zachmuřené, ale nedeštivé.

KVĚTEN

• 2. května se v Bistru na poliklinice konalo setkání u příležitosti vydání prvního čísla
Mariánskolázeňských novin.

•  6.  května  se konaly oslavy osvobození  Mariánských Lázní  Americkou  armádou  u
pomníku Georga Pattona. Tentokrát bez zástupců z americké ambasády.
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• V galerii Atrium v hotelu Hvězda se 7. 5. konala výstava mariánskolázeňského lékaře
MUDr. Pavla Nápravníka.

•  10.  – 12.  května proběhly oslavy zahájení  205. lázeňské sezony.  Úvod patřil  jako
obvykle  Západočeskému symfonickému orchestru  pod vedením šéfdirigenta  Martina
Peschíka,  který si přijel  poslechnout i  exdirigent Michael Roháč.  Už celé odpoledne
probíhal  na  kolonádě  program a  v sobotu  pokračoval  od  rána  až  do  večera  včetně
slavnostní mše a žehnání pramenům, které provedl tepelský opat J. M. P. Opat Filip
Zdeněk Lobkowicz O. Praem. Mezi hosty byl senátor Přemysl Sobotka, který kromě
pana starosty, gen. ředitele LL Ing. Lea Novobilského a zástupce hejtmana Ing. Petra
Navrátila promluvil, stejně jako paní Denisa Michellet, která přivezla do M. L. autobus
přátel s partnerského města Marcoussis. Po celé 3 dny byly kolonáda i Arnika naplněny
stánky se zajímavým zbožím. V sobotu odpoledne ale začalo pršet a ochladilo se.

• Pankrác, Servác a Bonifác dělali čest svému názvu zmrzlíci. Je chladno a sále prší,
denní teploty maximálně kolem 10°.

•  3.  ročník  prezentace  šéfkuchařů  Orea  Hotels  se  konal  18.  května  na  kolonádě,
tentokrát až týden po zahájení sezony. Tato zajímavá akce, při níž se nabízejí celá menu
nebo jeho části,  přilákala  na kolonádu množství  lidí  i  přes nepříznivé počasí.  Podle
názoru hostů zvítězil hotel Excelsior s šéfkuchařem Evaristem Tiněrou.

•  Jediný  slunečný  den  v květnu  patřil  19.  5.  Základní  umělecké  škole  Fryderyka
Chopina, která na kolonádě celé odpoledne bavila svým programem, v němž účinkovaly
všechny soubory i oddělení,  početné publikum složené z domácích i hostů. Večer už
začalo pršet a byla bouřka. Od té doby se nevyjasnilo.

• V současní době byl zpracován plán oprav komunikací a chodníků, na jehož realizaci
městská rada uvolnila 25 milionů korun.

•  Od 20.  do 23.  května  se konal  Festival  porozumění,  který  pořádala  už  potřinácté
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Mnichově a jehož protagonisty
byli kromě jiných herci Bára Štěpánová a Jaroslav Dušek.

• 25. května se za účasti pana faráře Řehoře Urbana konalo symbolické zahájení sezóny
v Pramenech.

ČERVEN

• Zajímavý nápad měla skupina mladých lidí kolem Vojty Franty, Filipa Johánka, Marty
Schneiderwinklové a Marie Bindzarové nazvaná Mariánskolázeňský švihák. Uspořádat
od 24.  května  do  8.  června  festival  Kontejnery  k světu  a  spojit  všechny muzikanty
výtvarníky, ochotníky, prostě všechny, kteří dělají ve městě kulturu, vytvořit v parku tři
stanoviště včetně občerstvení, sehnat peníze a prostředky, to byla náročná práce a určitě
i úspěšná, i přes to, že od prvního dne pršelo a byla zima, dokonce i pouhé 3°. Déšť
prostě nepřestal, a tak návštěvnost byla samozřejmě minimální, někdy žádná. Ale jen
opravdu málo akcí bylo zrušeno.
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• 5. června se konal memoriál Hany Trejbalové a Jarise Alexy. Počasí se jako zázrakem
na ten den umoudřilo, přišlo poměrně slušné množství diváků a závodů se zúčastnily i
špičky české i slovenské atletiky. Prezident AC Mariánské Lázně Ing. A. Šimánek byl
spokojen.

•  Kvůli  dešti  se nekonalo ani  mistrovství  světa  na dlouhé ploché dráze.  Ta se stala
neregulérní a závod byl přesunut na 24. srpna.

• Od 13. do 15. června slavila 1. základní škola Jih 90. výročí svého založení. Byl vydán
k této  příležitosti  almanach,  ale  jsou  v něm  chyby.  Nekonalo  se  žádné  slavnostní
zahájení nebo setkání,  v budově byly instalovány výstavy ze života školy a z vývoje
objektu od původního vzhledu až do dnešního dne.  Bývalé  pedagogy mrzelo,  že se
nikde neobjevilo pozvání pro ně.

• 14. června byl na Kladské otevřen Dům přírody Slavkovského lesa. Je to společný
projekt státního podniku Lesy České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR. Součástí  programu oslav bylo  i  předání  diplomu k zařazení  mokřadu Pramenné
vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa na seznam mezinárodních mokřadů Ramsarské
úmluvy

• 20. června byli na radnici ve velké zasedací síni odměněni nejlepší žáci a sportovci ze
všech základních škol včetně základní umělecké školy a pedagogů. Byla to společná
akce odboru školství a školské komise.

• Zastupitelstvo města schválilo zadání studie proveditelnosti   využití minerálních vod
v Mariánských  Lázních.  Jedná  se  o  vybudování  nové  sítě  „minerálkovodů“  na
pozemcích města Mariánské Lázně v Pottově údolí. Síť bude sloužit pro léčebné účely
jednotlivých subjektů.

•  Zastupitelé  definitivně  zamítli  stavební  uzávěru,  která  měla  znemožnit  v budoucnu
možné stavby  - zdroje tepla, jež by znečišťovaly ovzduší v lázeňském území. Nicméně
uzávěra  by šla  proti  svobodné vůli  fyzických  i  právnických osob na výběr  topného
média, proto zastupitelé zrušili práci na stavební uzávěře.

• U hotelu Krakonoš vznikla další kamenná pohádka – Princ Bajaja.

ČERVENEC

• Od 29. června do 6. července se konal za přispění města festival Jazzové lázně, jehož
hlavním organizátorem je  Jan Harvánek.  Byl  to  již  13.  ročník  a  zúčastnilo  se  ho 8
špičkových  jazzových  kapel  včetně  Západočeského  symfonického  orchestru,  který
nadchl  publikum  svým  koncertem  s melodiemi  Gerschwina,  Leonarda  Bernsteina  a
dalších, nazvaný Jazz ve fraku. Jazzový festival má spoustu příznivců a na kolonádě se
vždy sejde okolo 200 posluchačů.

•  od 2.  do 13.  července  se konal  za finanční  podpory města,  Karlovarského kraje a
Hudební akademie Codars Rotterdam festival 4. Mariánskolázeňská nokturna.  Podle
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organizátorky  paní  Natálie  Morozovové  byl  velmi  úspěšný,  dobře  navštěvovaný,  se
špičkovými interprety.

•  12.  –  14.  července  se  konal  u  Ferdinandova  pramene  další  festival  Letos
v Mariánkách, který uspořádali mladí lidé ve spolupráci s pražskou divadelní skupinou.
Ta se prezentovala 2 x divadelní hrou na motivy filmu Loni v Marienbadu. Vzhledem
k tomu, že tento víkend byl velmi bohatý na různé akce (1. ročník Spa Run, Starostafest
a Láznění), byla tato akce na návštěvníky chudá. Nicméně hlavní organizátor Jiří Keil
řekl, že jim nejde o davy, ale o možnost ukázat, že jde pro zpestření života v M. L. něco
dělat.

• Po několika letech bylo počasí příznivé i tradičnímu Starostafestu, takže i tato akce
byla úspěšná a těšila se velkému zájmu.

• Byla zahájena rekonstrukce Nákladní ulice, která byla v dezolátním stavu a její oprava
byla několik let slibována. Nyní tedy došlo k realizaci.  Ulice se na několika místech
propadala, protože při pokládání některých sítí nebyla dána do původního stavu.

• Zastupitelé schválili opravy komunikací – chodníků i ulic v rámci města.

• Přes 30 mariánskolázeňských hotelů se rozhodlo nabídnout lidem z jihočeské Putimi,
postižené povodněmi, relaxační víkendy ve svých zařízeních. Byly to následující hotely:
Krakonoš,  Koliba,  Olympia,  Sonáta,  La  Provence,  Cristal  Palace,  Flora,  Royal  Spa,
Polonia, Barbara, Richard, U Sládka, Helga, Weiss House, Berlin, St. Moritz, Regent,
Skalník,  Sant  Georg,  Falkensteiner,  Paris,  Goethe,  Savoy,  Agricola,  La  Passionaria,
Merkur,  Zvon,  Westend,  Excelsior  (Orea),  Bohemia  (Orea),  Monty  (Orea),  Saint
Antonius, Pelikán.

SRPEN

• Počasí je od začátku července výjimečně krásné, slunečné, mnohdy až tropické.

• Ve čtvrtek 1. srpna vzrušila obyvatele Mariánských Lázních zpráva v deníku Právo,
později ve zprávách a na internetu, o stíhání současných jednatelů Městské nemocnice
M. L. policií. Jedná se o Mgr. Miluši Tukovou, Antonína Stroleného a předsedu dozorčí
rady  Vladimíra  Michalčáka.  Obvinění  měli  údajně  vyvést  základní  jmění  formou
poskytnutí peněžního úvěru ve výši několika desítek milionů korun s pevně stanovenou
úrokovou  sazbou,  a  to  do  obchodní  společnosti,  ve  které  jako  akcionáři  a  členové
představenstva sami působí. Takto získané peníze měli obratem půjčit jako úvěr třetí
osobě s dvojnásobným úrokem.  Rozdíl  v úrokové sazbě je škodou, která  tak vznikla
nemocnici. (Podle P. Valenty, mluvčího Policie ČR c K. V.)

• Od 12. srpna do 14. srpna se konal 9. ročník mezinárodní klavírní Chopinovy soutěže.
Mladší  kategorie  nebyla  pro  nedostatek  účastníků  otevřena,  ve  starší  zvítězil  český
klavírista  Marek  Kozák.  Na  ni  navazoval  54.  ročník  Chopinova  festivalu,  jehož
prezidentem je český virtuos pan Martin Kasík, předsedou Chopinovy společnosti  je
prof.  Ivan Klánský,  který  na Prolog,  jenž se konal  ve čtvrtek  15.  srpna,  přivedl  tři
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nastupující hvězdičky hudebního nebe: dvě klavíristky Violu Mojzešovou a Marušku
Šumníkovou  a  svého  syna  –  11letého  violoncellistu  Adama.  Zahajovací  koncert  se
sólistkou  Alessandrou Ammarou  byl  beznadějně  vyprodaný  tak  jako téměř  všechny
koncerty  největšího  hudebního  svátku  Mariánských  Lázní.  Velký  zájem  vzbudila  i
výstava v městském muzeu s názvem Chopin, Chopin, Chopin, kterou zahajoval Dr. Ivo
Šmoldas. Výtvarníkem festivalu po Mistru Klapperovi je Dominik Petr.

•  24.  srpna se konala  na  dlouhé ploché  dráze odložené mistrovství  světa  a  zároveň
mistrovství  světa  FLAT – RACK – americká  plochá dráha silných kubatur.  Závody
měly na dnešní dobu i velmi slušnou návštěvnost.

• 27. srpna se konal Letní galakoncert na kolonádě, který jako vždy přilákal stovky lidí,
i když počasí nebylo příliš příznivé.

ZÁŘÍ

•  Začátek  září  byl  poznamenán  změnou  počasí,  žhavé  léto,  někdy  až  přespříliš,
vystřídalo poměrně chladné počasí s častými dešti. Zato houbařům nastaly zlaté časy,
nikdo nepřišel z lesa s prázdnou. 

• 1. září se konal v evangelickém kostele varhanní koncert se stejným repertoárem jako
koncert Alberta Schweitzera v roce 1923. Proběhl v rámci evropského projektu k 100.
výročí  založení  nemocnice  v Lambaréne  a  výtěžek  z dobrovolného  vstupného  byl
věnován tamtéž. Sólistkou byla paní Markéta Schley Randlová.

  • Letošní školní rok začal v pondělí 2. září. Na obou základních školách je celkem 5
prvních tříd, na Jihu 3, v Úšovicích dvě. V prostorách na poště byla otevřena soukromá
základní škola Čtyřlístek, zřizovatelkou a zároveň ředitelkou je Mgr. Lucie Straková,
zatím jedinou učitelkou Mgr. Jana Šalyová. Byla otevřena pouze jedna třída, která má 6
dětí od 1. do 4. třídy. Bude tam vyučováno dvoujazykově.

• Také soukromá mateřská školka Wantíci v areálu polikliniky otevřela v září své dveře
dětičkám od 18 měsíců do 6 let. Děti mohou chodit každý den, nebo jen část týdne, ve
školce  ale  také  děti  pohlídají,  třeba  jen  dopoledne.  Zakladatelkami  této  školky jsou
Martina Wastlová a Simona Rousová.

•  Základní  škola  praktická  a  speciální  v Hamrníkách  a  její  ředitelka  Mgr.  Ivana
Tormová  má  problémy.  Část  pedagogického  sboru  napsala  žádost  na  její  odvolání.
Kontrola našla pochybení v účetnictví (nikoliv zpronevěru peněz), paní ředitelka dostala
finanční pokutu, ale rada města ji neodvolala. Nejistota ale trvá dál, stále hrozí odvolání
paní Tormové a nový konkurz nebo spojení školy se Základní školou Úšovice.

• 5. září zemřela ve věku 103 let druhá nejstarší občanka Mariánských Lázní – paní
Helena Neškrabalová.

• 19. – 22. září  se konal 9. ročník Mariánského podzimu se stejným úspěchem jako
v minulých letech. Nicméně jeho konání bylo ohroženo díky nedostatku peněz. Od kraje
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totiž organizátoři nedostali ani korunu, přestože se konají v Karlovarském kraji pouze 2
folklorní festivaly a ten mariánskolázeňský patří opravdu k prestižním v celé ČR.

• Ředitel  ZZS Karlovarského kraje informoval  vedení  města  o přemístění  stanoviště
RLP (rychlé lékařské pomoci) z Mar. Lázní do Teplé. Město iniciovalo 4. 10. setkání u
hejtmana. Zúčastnil se ho pan starosta Z. Král, místostarosta P. Horký a zastupitel P.
Graca, za druhou stranu hejtman Josef Novotný, zástupce hejtmana pro zdravotnictví
Čermák a ředitel  záchranné služby KK Sýkora.  Zástupci města  Požádali  hejtmana o
vrácení stavu, který zde byla před rokem – na stanovišti záchranné služby v M. L. byl se
středoškolským  personálem  i  lékař.  Ředitel  Sýkora  deklaroval  nedostatek  lékařů.
Hejtman potvrdil, že pokud bude město schopno zajistit si lékaře, kraj finančně přispěje
na nové pracovní místo.

• Byla schválena smlouva na pronájem, snad i pozdější prodej objektu Lil. Podepsána
bude, až budoucí nájemce doloží finanční zajištění na opravu.

• Budoucnost dopravy v Mariánských Lázních – Nyní je schválena útlumová varianta
na dobu 5 let. Trakce je součástí rekonstruovaného Nádražního náměstí, na nějž byly
použity dotace. Proto trolejbusová doprava musí zůstat ve stejné podobě. Na pozdější
dobu jsou plánovány změny, uvažuje se o využití elektrobusů různých velikostí, které
by  byly  používány  podle  aktuální  situace.  V nejbližší  době  se  budou  zkoušet
elektrobusy zapůjčené ze Slovenska.

•  Společnost  Dalkia  v Mariánských Lázních  (provozuje  systém městského  vytápění)
realizuje  v současné  době výstavbu biokotle  na  spalování  dřeví  štěpky a  turbíny na
kogenerační výrobu elektrické energie z tohoto dodatečného palivového zdroje. Chtějí
snížit závislost na importovaném zemním plynu, jehož cena poroste, kdežto paliva je a
bude v okolních lesích dostatek.

• 28. 9. se konalo úspěšné Svatováclavské setkání na Krakonoši. Počasí přálo a areál
navštívila spousta lidí.

ŘÍJEN

•  12. října se konal Lázeňský festival  jablek na kolonádě.  Přesto, že počasí nepřálo,
sešlo  se  hodně  lidí,  kteří  měli  zájem  o  regionální,  ale  i  zahraniční  výrobky.  Za
přítomnosti pana hejtmana Novotného, pana starosty a stříbrských střelců byl festival
odpoledne zahájen.

•  Občanské  sdružení  Švihák,  které  organizovalo  letní  Kontejnery,  dává o sobě opět
vědět.  Organizuje  dílny  pro  děti,  vždy  v sobotu  v prostorách  radnice  a  další  jeho
aktivitou  je  „ozdravovna  kultury“  v postranní  budově  úšovické  kolonády.  Začali
opravovat interiér a mají v plánu zajímavý projekt.

•  Na  25.  října  připravil  šéfdirigent  Martin  Peschík  zajímavý  slavnostní  koncert  –
Koncertní  úpravu Rusalky v kostýmech,  s příchody a odchody jednotlivých postav a
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sboru.  Většina  přítomných  byla  nadšena  tříhodinovou  produkcí  a  vestoje  tleskala
aktérům.

• Vzhledem ke konání předčasných voleb se oslavy Dne vzniku Československa obešly
bez  projevů,  proběhl  pouze  lampionový  průvod  s produkcí  DOM  a  mažoretek  a
s ohňostrojem. Přesto, že celý den bylo krásně, přesně ve chvíli, kdy průvod vyšel, se
zdvihl vítr a začala pravá průtrž mračen.

• Volby do parlamentu ČR v Mariánských Lázních: ANO 1 301 hlasů (22,12%), ČSSD
1 037 hlasů (17,63%), KSČM 752 hlasů (12,78%), TOP 09 733 hlasů (12,46%), ODS
527 hlasů (8,96%), ostatní strany 25,97%). Zapsaných voličů 11 210, počet platných
hlasů 5 880, účast voličů 52,83%. 

• Pan starosta Z. Král převzal v Karlových Varech ocenění (už podruhé) Nejlepší město
pro byznys.

• Letošní podzim byl krásný a teplo i slunné počasí vydržely až do konce první dekády
listopadu.

LISTOPAD

• Zastupitelstvo města rozhodlo o zvýšení finanční podpory sportovcům – sportovním
klubům ze 3,5% ze sdílených daní na 4.5%.

• Krásná empírová stavba úšovické kolonády z roku 1827 má díky spolku Švihák naději
na své vzkříšení.  Toto občanské sdružení soustřeďuje lidi  napříč  generacemi  a ti  se
rozhodli  oživit  boční  křídla  kolonády  Ferdinandova  pramene  a  vytvořit  tam  nové
kulturní centrum – kavárnu, galerii.

• 8. listopadu se po desítkách let  konal dětský maškarní bál ve Společenském domě
Casino.

• 16. listopadu oslavila Hotelová škola 85 let od svého založení.

• 17. listopad prošel v našem městě bez jediné vzpomínky,  připomínky.  Děti nevědí,
proč je volno. I ve školách je toto téma stále tabu.

• V podzimních měsících se ve městě opravilo mnoho desítek metrů chodníků, ale podle
ředitele TDS jich stále ještě mnoho zbývá. Jsou také zprovozněny toalety na hřbitově a
upraven  hrob  Václava  Skalníka.  Konečně  byla  koncem  listopadu  dokončena
rekonstrukce Nákladní ulice.

• 22. 11. se konal v dětském domově Den otevřených dveří.  Je to domov rodinného
typu, 4 skupiny dětí mají své byty s velkým obývacím pokojem a pokojíky po dvou i
zařízenou  kuchyní,  kde  si  pod  dozorem dvou  stálých  vychovatelů  vaří,  nakupují  a
hospodaří.

• V tisku se objevil článek o zrušení 8letého gymnázia v Mariánských Lázních, aniž by
o tom věděl  ředitel  Mgr.  Miloslav Pelc.  Bylo  to  rozhodnutí  náměstka  hejtmana pro
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školství pana Václava Sloupa (za KSČM), o to nepochopitelnější, že Karlovarský kraj
má nejméně vysokých škol  v ČR a nejnižší  vzdělanost.  Ovšem do týdne pan Sloup
přehodnotil své rozhodnutí a vyňal mariánskolázeňské gymnázium z této své koncepce.

• 28. listopadu převzal prezident RGCML v Obecním domě v Praze ocenění pro golfový
areál v M. L. – Golfový areál roku 2013, což je to nejpříznivější hodnocení.

PROSINEC

•  Od  5.  do  8.  prosince  se  konal  již  tradiční  Mariánskolázeňský  vánoční  trh.  Byl
programově  i  vánoční  nabídkou  zboží  pestrý,  hodně  navštívený  a  většina  lidí  byla
spokojena,  i  když by si  přála  pouze vánoční  program. Trh organizovala za finanční
podpory města CA ProAktiv, paní Markéta Monsportová.

• Od nového jízdního řádu nahradily dva páry rychlíků dva páry soupravy Pendolino,
takže tyto vlaky jezdí přes M. L. 2 x denně do Františkových Lázní a dvakrát zpět.

• Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili rozpočet na rok 2014. Již počtvrté
byl předložen rozpočet vyrovnaný ve výši 202 229 mil. Korun. Investice na příští rok
budou  omezeny,  připravuje  se  hlavně  rekonstrukce  bývalé  obchodní  akademie  pro
potřeby ZUŠ a rekonstrukce Palackého ulice.

• Z bývalého koupaliště Riviéra ve Velké Hleďsebi vyroste ze soukromé iniciativy areál
s přírodním  koupalištěm,  vyhřívaným  bazénem,  dětským  brouzdalištěm,  saunami  a
wellness. Bude to relaxační centrum otevřené po celý rok.

•  Prosinec  2013  proběhl  v Mariánských  Lázních  ve  znamení  sportovních  turnajů,
kulturních akcí a koncertů v divadle, Casinu, Anglikánském kostele a jinde.

• Silvestr byl  v letošním roce zcela jiný než v minulých letech.  Po sněhu nebylo ani
památky a počasí připomínalo víc jaro než prosinec. Na kolonádě se nic nekonalo, ani
ohňostroj. Ty se ale rozsvítily v mnohých částech města.  Silvestr  byl  zahájen v kině
Slavia  přímým  přenosem  koncertu  Berlínské  filharmonie,  na  který  město  finančně
přispělo,  takže  vstupenka  se  skleničkou  sektu  stála  pouhých  50,-Kč,  oproti  jiným
přenosům za 290,-Kč. Bylo plno a lidé byli nadšeni. Další akce se konala na sjezdovce,
která funguje od 21. prosince, i když přírodní sníh nenapadl, a veselo bylo i v prostoru
před  New Yorkem,  Dolce  Italia  a  Medité.  Poslední  noc  roku  proběhla  bez  větších
problémů ani hasiči nemuseli vyjíždět.

Zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2014

Celkový  počet  občanů  hlášených  k 31.  12.  2013  k trvalému  pobytu  v Mariánských
Lázních je 13 049, z toho mužů 6 129, žen 6 920. Za rok 2013 se 348 lidí přihlásilo
k trvalému pobytu, 428 lidí se stěhovalo v obci, 329 se odstěhovalo do jiné obce, 183
lidí zemřelo, 87 dětí se narodilo. Na území obce je hlášeno k pobytu 870 cizinců. Za rok
2013 proběhlo  148 správních řízení  a  témuž  počtu  občanů byl  zrušen  údaj  o  místu
trvalého pobytu a byla jim přidělena úřední adresa, tj. adresa ohlašovny MěÚ Mariánské
Lázně, Na úřední desce má přidělen údaj o místu trvalého pobytu 798 občanů.

LEDEN

•  Od 21.  prosince  se  sice  na  sjezdovce  lyžuje,  ale  více  sněhu napadlo  až  8.  ledna,
v provozu byly i běžkařské trasy.

• 17. a 18. ledna se konal zápis v soukromé škole Čtyřlístek, o týden později ve škole
Jih a  v Úšovicích,  také  v základní  škole praktické  a  speciální,  která  má od 1.  ledna
nového ředitele pana Mgr. Luboše Borku. Celkem bylo zapsáno do 1. tříd více dětí než
v roce 2013. Číslo není ještě konečné, protože nejsou hotovy odklady, ale je jasné, že
prvňáčků přibývá. Pravděpodobně i dětí v mateřských školách, protože jejich kapacita
už nestačí.

• Když se hledal vlastní zdroj vody pro plavecký bazén, byl nalezen nový pramen, který
se  zdá  být  vhodný  pro  pitné  kúry.  Bude  přiřazen  do  správy  městské  organizace
Lázeňské lesy, která byla určena jako správce volných zdrojů minerálních pramenů na
území města.

• Budova Lilu, která byla pronajata společnosti PIKAZ STAV, se už dočkala zahájení
prací na své rekonstrukci.

• Společnost Dalkia, která provozuje městskou výtopnu, uvedla kotel na biomasu do
zkušebního provozu. Od 1. ledna stojí 1 GJ 508,-Kč, od 1. března bude stát 488,-Kč.

• Tříkrálová sbírka, která se konala 4. ledna, vynesla letos 163 225,-Kč + 165 eur, na
benefičním koncertu se vybralo 2 950,-Kč.

• 10. ledna byl v areálu TDS otevřen za přítomnosti pana starosty nový sběrný dvůr.

• Od 18. do 25. ledna se konal v hotelu Polonia XIII. ročník mezinárodního šachového
turnaje Open Mariánské Lázně za účasti 130 šachistů z celého světa.

ÚNOR

•1. února se konal tradiční Ples sportovců, na kterém byli odměněni nejlepší sportovci a
týmy města.  Při  organizaci  spojily své síly:  Sport  – Servis,  Tenis Agens a Léčebné
lázně.
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•  Rada  města  rozhodla  o  realizaci  návrhu  Sousoší  mocnářů,  kterou  vytvořil
mariánskolázeňský  občan,  akad.  sochař  Vítězslav  Eibl  (před  5  lety  zemřel).  Oba
mocnáři  budou stát  v nástupním prostoru do Skalníkových sadů. Sochy by měly být
odhaleny při zahájení lázeňské sezóny.

•  Město  vyřešilo  kritickou  situaci  v TJ  Slovan  ML,  která  je  v dlouhodobé  platební
neschopnosti a má vysoké dluhy na energiích. Bude uzavřena nájemní smlouva a město
prostřednictvím Správy městských sportovišť bude nájemcem nemovitostí a vnitřního
zařízení.  Slovan  bude  platit  nájem  380  tis.  ročně.  Aktivity  města  budou  směřovat
k jedinému cíli – k převodu majetku TJ Slovan do majetku města.

• Nová cyklostezka má vést od Pacifiku až k Antoníčkovu prameni. Na její realizaci
budou  vhodně  využity  stávající  komunikace.  Je  schváleno  zadání  projektové
dokumentace.

• Uživatelé cestovatelského portálu  Tripadvisor zařadili do 10 nejlepších hotelů světa
hotel Esplanade v Mariánských Lázních, který disponuje 88 přepychovými pokoji. Mezi
hotely nabízející nejlepší poměr kvalita/cena  je na 3. místě SwissHouse Apartments.

• Pro naprostý nedostatek sněhu byly odvolány všechny sjezdařské i běžkařské závody.
Na sjezdovce se ještě 26. 2. lyžovalo, běžky skončily 15. února. Od té doby je také jarní
počasí, denní teploty okolo 10 – 13°, noční kolem 0.

• V ulicích města se objevila dvojice mladých lidí, která od lidí vybírala příspěvky na
psí útulek.

• Infocentrum má nový projekt. Jedná se o multimediální aplikaci pro chytré telefony a
tablety, která je zdarma a návštěvník si ji může nainstalovat z webových stránek ještě
před  cestou  sem k nám.  Je to  vlastně  takový interaktivní  průvodce.  Měla  by to  být
investice asi 140 tisíc.

•Mateřská škola ve Skalníkově ulici  v Úšovicích má hodně příznivců, ale i odpůrců,
kteří kladou za vinu městu, že postavilo školku za 70 miliónů, když šla zrekonstruovat
daleko levněji, že je tam drahý provoz a tak dále. Tiskový mluvčí (Ing. Roman Kořán)
uveřejnil článek, ve kterém na základě výsledků šetření IDCR dokládá, že v letech 2006
– 2009 byla průměrná spotřeba tepla 889 GJ/rok a náklady průměrně 485 000/rok, nová
školka  spotřebovala  v letech  2009  –  2013  prům.  346  GJ/rok,  tj.  192 000Kč/rok.
Kapacita staré školy byla 75 dětí, kdežto v nové školce je dětí 150.

• 27. února předvedl ředitel pan D. Javůrek na dvoře TDS dva nové čisticí vozy.

BŘEZEN

•  Největší  dotace  do  sportu  v  historii  města -  zastupitelé  na  svém jednání  schválili
dotace  z  Fondu  sportu  doporučené  Sportovní  komisí  města.  Celkem  bude  mezi
sportovní subjekty, které si zažádaly o finanční podporu svých aktivit, rozděleno 3 724
000 Kč.
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•  Podle informací  z  odboru školství  lze  konstatovat,  že  ve školním roce 2014/2015
nastoupí do prvních tříd základních škol v našem městě nejvíce prvňáčků za posledních
pět let. V letech 2009 – 2013 to bylo 119, 116, 109, 145 a 118 žáků. V letošním roce
může zahájit svou povinnou školní docházku až 185 dětí.

• V březnu byla zahájena Komplexní revitalizaci centrálních parků v M. L. – část IV, na
niž  město  získalo  dotaci  od  Státního  fondu životního  prostředí.  Má za  úkol  zlepšit
zdravotní  stav  stromů,  upřednostnit  perspektivní  dřeviny,  doplnit  porost  a  vytvořit
podmínky  pro  založení  kvalitního  trávníku.  Zároveň  se  likvidují  rušivé  stavby  –
betonové terasy na kolonádě a rozsáhlé betonové plochy kolem kostela Nanebevzetí
Panny  Marie.  Samozřejmě  se  kolem  této  akce  rozvinula  spousta  diskusí,  ale  Ing.
Vladimír  Dufek  je  zkušený  architekt,  určitě  je  možno  jeho  zásahům  a  úpravám
důvěřovat.

• 13. 3. se konal mezinárodní den ledvin a dialyzační středisko Fraesenius Medical Care
připravilo pro zájemce Den otevřených dveří s možností konzultace s lékařem.  

•  21.  března  se  poprvé  v M.  L.  konala  akce  s názvem Pecha  Kucha  Night,  kterou
organizoval  spolek  Švihák.  Hlavní  myšlenkou  bylo  vytvořit  neformální  a  příjemné
prostředí k prezentaci umělců a inspirativních lidí z mnoha oborů, tentokrát to bylo 9
prezentujících a akce měla velký ohlas.

• Mistr Vladimír Páral, mariánskolázeňský občan, vydal novou knihu s názvem Kniha o
biči, autogramiádu však ve svém městě neuskutečnil.

• V městském muzeu se 13. března konala zajímavá vernisáž výstavy s názvem Ukryto
v depozitáři, při níž hosté mohli zhlédnout zajímavé exponáty, které do současné doby
byly ukryty v depozitáři.

•  Přebytkový  rozpočet  z roku 2013 umožnil  zapojit  finanční  prostředky na  realizaci
nových  investic  v letošním  roce:  Rozšíření  parkovacích  ploch  na  Panských  polích,
rekonstrukce  hráze  na  koupališti  Lido,  Stavební  úpravy  v MŠ  Vora,  vybudování
cyklomagistrály v M. L.

•  Dechový  orchestr  mladých  oslavil  45  let  svého  trvání  koncertem,  který  se  konal
v divadle 29. března 2014. O dva dny dříve se konal ve Společenském domě Casino 54.
Den žákovských dovedností, jehož pořadatelem byla Hotelová škola M. L.

• 25. března se konala na zimním stadionu zajímavá akce krasobruslařská šou, Dětská
lední revue, kterou pořádala společnost ICE Sports ve spolupráci se Správou městských
sportovišť. Účinkovaly děti z oddílů Karlovy Vary, Příbram, Nejdek, Mariánské Lázně
a skutečně bylo na co se dívat.

• Koncem března vzrušily obyvatele M. L. opět zvěsti o nemocnici. Dostali výpověď
zaměstnanci  z přijímací  kanceláře  a  pravděpodobně  i  z vrátnice  (nikdo  tam není)  a
nejpodstatnější byla zpráva, že se interna bude zavírat. Nevyšla ovšem žádná oficiální
zpráva  až  30.  dubna  v Mariánskolázeňských  novinách  článek  manažera  města  Ing.
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Jiřího Chvala. Ovšem den předtím se situace změnila, VZP nepovolila zrušení interny,
ta bude jen dva měsíce zavřená a od 1. července bude provoz znovu otevřen ve stejném
rozsahu. Ovšem mezitím dostali výpověď i někteří zaměstnanci laboratoře.

DUBEN

• Divadelní soubor GOA připravil na 3. dubna premiéru vtipné konverzační hry Robina
Hawdona  Dokonalá  svatba.  Režisérky  Nikola  Turková  a  Eva  Koreisová  mohly  být
s výsledkem  spokojeny.  Diváci  se  bavili  a  mohutně  tleskali  výborným  výkonům
protagonistů.

• 7. dubna proběhl zápis dětí do mateřských škol. Zájem o umístění byl velký. Zápisu
přišlo 158 dětí, přijato bude 146, ve všech školkách bude celkem 436 dětí.

•  V pátek  11.  dubna  se  konala  tisková  konference  v hotelu  Esplanade  k zahájení
lázeňské sezóny 2014. Zúčastnili se jí zástupci celostátních médií, pro něž byl připraven
celodenní program.

• Abonentní koncert číslo 8 se konal pod taktovkou exšéfdirigenta Michaela Roháče,
který přijel  oslavit  do Mariánských Lázní  své čtyřicátiny.  Publikem byl  přijat  velmi
nadšeně.

• Mariánskolázeňští sportovci byli v Chebu vyhlášeni nejlepšími sportovci regionu. Byli
to atleti: David Špindler, Monika Preibischová a Miroslav Žabenský, zápasník Daniel
Kovář  s trenérem Františkem Hejplíkem,  moderní  gymnastka  Karolína  Sléhová,  Jan
Budka z hokejového oddílu a Josef Milota, orientální běžec.

• Na 15. 4. bylo připraveno Setkání s veřejností ve spolupráci s Centrem pro komunitní
práci západní Čechy, které bylo věnováno aktualizaci strategického plánu rozvoje města
a víc než stovka občanů v pracovních skupinách vytipovala 10 největších kladů města a
15 záporů. Pracovalo se se zájmem, intenzivně a bylo vidět, že lidem taková setkání a
kontakt s vedením radnice chybí.

• 22. a 23. dubna se konalo přijímací řízení na střední školy. Na osmileté gymnázium se
dostavilo 55 uchazečů, přijato bude 30, na 4leté studium přišlo 34 žáků, přijato bude 30,
na obchodní akademii bude přijato 30 ze 45 přihlášených. Hotelová škola (4letý obor
s maturitou) 90 z 96 uchazečů, obor kuchař – číšník 43 přihlášených, obor číšník 61
přihlášených. 2letý nástavbový obor gastronomie 29 přihlášených.

• Od 3. do 11. října se bude v Mariánských Lázních konat Goethův podzim – literární
festival, jehož programovým ředitelem je pan Robert Neubert. Tato zajímavá myšlenka
vznikla asi před dvěma lety a první ročník by se měl zaměřit  na propagaci mladých
českých autorů, zúčastnit by se měli známí herci – Nela Boudová, Jan Kačer Tereza
Kostková atd.

•  Společnost  Dalkia  získala  za  stavbu  a  uvedení  do  provozu  biokotle  na  štěpku
Křišťálový komín od Teplárenského sdružení České republiky.
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• Správa CHKO vyhlásila o Velikonocích novou rezervaci ve Slavkovském lese. Je to
Velikonoční rybník u Měchova na Bečovsku. Jsou tam vzácné druhy obojživelníků a
vážek, je chráněna v kategorii „přírodní památka“.

•  Plzeňský kraj  usiluje o další  omezení  počtu vlaků směrem na západ.  Ty,  které  by
zůstaly, by navíc většinu obcí jen projížděly, v příštím roce by tak neměl stavět žádný
vlak například  v Pavlovicích.  Lidé  tam žijící  se s touto situací  nechtějí  smířit,  proto
odeslali vedení Plzeňského kraje petici.

•  29. dubna se slavil  na kolonádě pod vedením MgA. Nelly Výborné a MgA. Báry
Mikyskové Mezinárodní den tance. Tančilo se ve stejnou hodinu jako na celém světě na
výzvu Internacional DanceCommitee of the International Theatre Institute a Iniciativy
Vize tance. Tančí se na počest výročí narození baletního reformátora Eana – Georga
Noverra.

• 28. dubna nalezl muž za sídlištěm Panská Pole nevybuchlý granát.  Pyrotechnik ho
odvezl k odborné likvidaci.

KVĚTEN

• 6. května se u pomníku Georga Pattona slavilo 69. výročí osvobození Mariánských
Lázní. Zahájení patřilo panu starostovi Zdeňku Královi, přítomen byl místostarosta Petr
Horký,  ředitel  Krajského  vojenského  velitelství  KI.V.  Ing.  Jaroslav  Kořínek,  velitel
posádky  USA  v Grafenwöhru  plukovník  James  Saenz,  starosta  partnerského  města
Weiden  Kurt  Seggewisse,  místostarosta  Lothar  Höher  a  zástupci  Českého  svazu
bojovníků za svobodu. Akci moderoval a tlumočil Vladimír Kajlík.

•  Na  zastupitelstvu  se  dlouho  mluvilo  o  stavbě  „minerálkovodu“.  Je  hotová  studie
proveditelnosti,  měla  by se udělat  projektová  dokumentace  územního řízení  a  podle
pana  starosty  by  mělo  dojít  ke  sloučení  zájemců  a  prostředků.  Bude  to  třetí  takto
rozsáhlý páteřní „minerálkovod“.

•  11.  5.  bylo  na  začátku  pěší  zóny  slavnostně  odhaleno  sousoší  dvou  monarchů  –
Edwarda VII. a Františka Josefa I. – za přítomnosti arcivévody Georga von Habsburk –
Lotringen  a  knížetem  Galitzinem.  Sousoší  bylo  zhotoveno  sochařem  A.  Králíčkem
podle  návrhu  mariánskolázeňského  akademického  sochaře  Vítězslava  Eibla,  který
zemřel před 5 lety. Odhalení bylo zároveň uctěním jeho památky. 

• 10. května byla za přítomnosti  premonstrátů,  představitelů radnice – pana starosty,
místostarosty, dále místopředsedy senátu Přemysla Sobotky, starostů Bad Homburgu a
Weidenu, senátora Jaroslava Kubery, prince Georga von Habsburk a knížete Galitzina,
delegace  z Nižního  Tagilu,  z Malvern  zahájena  206.  lázeňská  sezóna.  Pramenům  i
přítomným  požehnal  pan  opat  F.  Z.  Lobkowicz.  Program  byl  bohatý,  zajímavý  a
doprovázel  ho  pestrý  jarmark.  Velkou  část  programu  zvládla  jako  tradičně  ZUŠ se
svými soubory. V parku Boheminium byl slavnostně odhalen 62. model – hrad Bečov.
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•  Mariánské  Lázně  vzrušila  zpráva,  že  policie  zabavila  v kanceláři  vedoucího
stavebního odboru Ing. Petra Humla počítač, složky, které se týkaly některých územně
plánovacích řízení, a provedla prohlídku jeho bytu. Závěry však zatím nejsou známy.

• Oprava budovy bývalé obchodní akademie je v plném proudu. Bude pro potřeby ZUŠ
pohodlnější než stará budova u Lesního pramene. Bude mít větší počet tříd a dva sály –
jedné taneční, jeden hudební a zastupitelé odhlasovali na vybavení nové budovy 3, 5 mil
korun.

• V předvečer zahájení lázeňské sezóny podepsal pan starosta za účasti místostarosty,
radních, partnerské strany přístupovou smlouvu k projektu Mariánská cesta. Je to cesta
historického, kulturního a duchovního dědictví aneb setkávání s minulostí, přítomností a
budoucností. Největším bohatstvím naší země je vzdělanost, inteligence a tvořivost lidí,
zachovalé  přírodní  prostředí  a  celková situovanost  země a dále  náš  kulturní  kapitál.
Navázat  na  tyto  tradice  novým  způsobem  a  zprostředkovávat  jejich  předání  další
generaci nejeden z hlavních úkolů a cílů trasy projektu Mariánské cesty.

• Od 27. do 29. května se počtrnácté konal Festival porozumění v režii Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením. Hosty byli opět Bára Štěpánová a Jaroslav Dušek,
festival získává rok od roku více příznivců.

ČERVEN

• KOK kulturní ozdravení. Od 6. 6. do 6. 7. 2014 připravil spolek Švihák tento kulturní
festival s hlavním stanem na prostranství a v pavilonu Ferdinandova pramene, kde se
denně konalo několik  akcí  různých žánrů.  Na měsíc  byl  tento nádherný kout  města
oživen, hosté už přicházeli  záměrně – buď přímo na vernisáž,  pěvecký nebo taneční
program, či pouze na pivo nebo kafíčko, které si mohli  zakoupit  v kavárně.  Bylo to
zajímavé, odezva téměř výhradně kladná, uvidíme, co bude dál.

• 6. června zemřel ve věku 77 let dlouholetý mariánskolázeňský lékař a primář ARO
zdejší nemocnice MUDr. Pavel Nápravník. Byl též znám jako výborný malíř.

•  Mariánské  Lázně  si  polepšily  v iRatingu  na  B+.  Rating  je  ukazatel  pro  souhrnné
hodnocení  obce,  přináší  obyvatelům  informaci  o  tom,  jak  s jejich  penězi  hospodaří
zvolení  představitelé  města.  V případě  M.  L.  převyšuje  obec  rámec  srovnatelných
subjektů, ekonomické ukazatele vykazují vynikající finanční stabilitu.

•  Opět  se  hovoří  o  cyklostezce,  lépe  řečeno  o  magistrále,  která  povede  přes  celé
Mariánské Lázně, projekt vypadá nadějně a město získalo dotaci 1,8 mil. korun (žádost
byla 2,5). V sezóně 2015 už by se po magistrále mělo jezdit. 

•  V pátek 13.  června nařídil  statik  uzavření  obchodního domu Baťa ve městě.  Je to
památkově chráněná budova od architekta Karlíka z roku 1932, vrcholné dílo českého
funkcionalismu. Posoudil stav nosné konstrukce jako havarijní, všichni okamžitě museli
vyklidit  budovu. Podél objektu byla vytvořena bezpečnostní zóna a nyní se čeká, co
bude dál.  Mladí architekti  Pavel Graca a Vojtěch Franta napsali  dopis radě města  a
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požádali ji, aby udělala vše pro záchranu tohoto objektu. Ten ovšem patří firmě Baťa ve
Zlíně a rozhodnutí je na ní.

•  20.  června  pořádali  „šviháci“  na  kolonádě  ve  večerních  hodinách  program Pecha
Kucha Night, na němž vystoupilo mnoho známých i méně známých lidí. Přes pozdní
hodinu byl o tuto akci velký zájem.

•  21.  června  uspořádal  klub plastikových  modelářů  v prostorách radnice  Mistrovství
republiky v plastikovém modelářství a zároveň soutěž o Pohár starosty města.

• Zajímavá akce se konala 20. června v parku Boheminium. U modelu Karlštejna se
hrála Noc na Karlštejně, měla velký úspěch.

 • 26. června se v muzeu konala vernisáž fotografií nejznámějšího českého portrétního
fotografa  konce  19.  a  začátku  20.  století  J.  F.  Langhanse,  který  měl  ateliér  ve  vile
Jupiter v dnešní Lesní ulici.

• Koupaliště Lido, jehož nájemcem je pan Roman Plzák, letos moc plavců asi nepotěší.
Havárie  hráze  včetně  regulačního  stavidla  si  vyžádala  dlouhodobou  opravu  a  ta  se
zdržela  z několika důvodů: Na vině bylo zdlouhavé jednání s Lesy ČR, které vlastní
jednu část hráze, a také s firmou, která vyhrála výběrové řízení. Ani počasí nepomohlo
dešťovou vodou, takže sezóna v tomto roce bude pro provozovatele velmi špatná.

ČERVENEC

• Začátkem července skončilo velmi úspěšné měsíční Kulturní ozdravení spolku švihák.
Ohlasy lidí byly příznivé, velmi kladně ho zhodnotil i pan starosta Z. Král.

•  Přesto,  že od 1.  července  mělo  být  opět  v provozu interní  oddělení  nemocnice,  je
naprosté  ticho,  interna  není  v provozu  a  nikdo  nic  nevysvětlil.  Ani  chirurgická
ambulance  nefunguje  24  hodin,  po  19.  hodině  je  k dispozici  nemocnice  Cheb nebo
Plzeň.  V budově nemocnice  není už ani jedno oddělení,  jsou tam pouze ambulance,
lůžka  následné  péče,  lůžka  dlouhodobě  nemocných  a  radiodiagnostické  oddělení.
V Mariánských Lázních nemá stanoviště ani sanita RZP s lékařem. Hosté se diví, místní
jsou naštvaní.

•  4letý  projekt  likvidace  bolševníku  velkolepého  přinesl  sice  jeho  redukci,  ale
samozřejmě ne jeho úplnou likvidaci,  což je stále vidět v okolí Mariánských Lázní i
jinde v kraji.  V likvidaci  je  třeba  systematicky a  nepřetržitě  pokračovat,  což je úkol
majitelů, popřípadě nájemců pozemků.

•  31.  července  by  se  tepelský  opat  Heřman  Josef  Tyl,  pronásledovaný  a  zavřený
komunisty, dožil sta let.

• Ve správním obvodu Mariánské Lázně vyplatil úřad práce dohromady 641 sociálních
dávek na bydlení. Příspěvků 426, doplatků 215. Kromě toho je vyplácena ještě dávka
v hmotné nouzi – příspěvek na bydlení. Nejnižší dávka činí 50,-Kč, nejvyšší 11 500,-
Kč.
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• Práce společnosti Chevak na Palackého ulici stále pokračují. Rekonstrukce, která má
pokračovat, je rozdělena do 3 částí a náklady se pohybují kolem 18 mil. korun.

• Fotbalový tým Viktorie se dostal po 17 letech do divize a nyní již začalo přípravné
období, první zápas se odehraje 8. srpna.

• Od 17. do 26. července se konal již 5. ročník hudebního festivalu Mariánskolázeňská
nokturna.  Podle  organizátorky  paní  Natálie  Morozovové  byl  stejně  úspěšný  jako
předcházející ročníky.

• 24. července oslavil hotel Falkensteiner Grad Spa 10leté výročí od svého otevření po
rekonstrukci  bývalého  balneologického  ústavu.  Úvod  patřil  paní  ředitelce  Zdeňce
Pinkasové.  Přítomen  byl  věčně  usměvavý  pan  Erich  Falkensteiner,  otec  myšlenky
rekonstrukce, Dr. Otmar Michaeler, realizátor, pan starosta Zdeněk Král a další hosté.

SRPEN

•  Tržnice  pod Chebskou křižovatkou je opravena,  zrekonstruována a  připravena pro
nové nájemce. Zatím je tam ale pouze jeden – Maďarské uzeniny – nezdá se, že by se
tam prodejci příliš hrnuli.

• Na kolonádě se 1. srpna konala neobvyklá akce – Basketbal pro každého  - 2 tříčlenné
týmy 1 koš. Představila  se i  bývalá basketbalová elita  a večer byl  vyhlášen nejlepší
basketbalista roku -  Tomáš Satoranský a Eva Vítečková.

•  V Mariánskolázeňských  novinách  se  rozhořel  slovní  boj  mezi  bývalým  ředitelem
Správy mariánskolázeňských sportovišť Radkem Pichem a jeho současným nástupcem
a radním Michalem Kandráčem.

• Pan Zdeněk Buchtele napsal zprávu o unikátním nálezu u obce Hamrníky. Pan Kváč
tam nalezl  pravěký bronzový srp. Pokud se potvrdí jeho pravost, může se jeho stáří
odhadovat na 3 500 – 4 000 let.

• 5. srpna zemřel pan Jaroslav Polák, dlouholetý ředitel Technických služeb.

•  Šviháci  se  rozhodli  alespoň  o  víkendech  pokračovat  v ozdravování  Ferdinandova
pramene  a  8.  srpna  tam  uspořádali  vernisáž  výstavy  Všechny  barvy  Nepálu  za
přítomnosti  předsedy sdružení  Namasté  Nepál  RNDr.  Tomáše  Beránka.  Sdružení  se
snaží  pomáhat  chudému  Nepálu,  hlavně  v oblasti  vzdělávání.  23.  8.  se  tam  konal
koncert skupiny Galantní jelen a 29. 8. výstava obrazů Matěje Görnera.

• 9. srpna se na dlouhé ploché dráze konal závod mistrovství světa.

• Začíná předvolební kampaň, zdá se, že tvrdší a množstevně četnější než minulá. Je
zaregistrováno 13 stran a sdružení (Město lidem, ČSL, Volba pro město, Město sobě,
Změna pro M. L., TOP 09, ČSSD, Česká pirátská strana, ANO 2011, Volby 94 – 2014,
KSČM, Sdružení ML 100, ODS)
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• Od 14. do 25. srpna se konal 55. ročník Chopinova festivalu. Počasí mu sice (snad
poprvé)  nepřálo,  ale  návštěvnost  byla  neobvykle  vysoká  a  program velmi  zdařilý  i
s prologem a postludiem.

•  Zdá  se,  že  21.  srpen  1968  už  zanikl  v propadlišti  dějin.  Alespoň  v Mariánských
Lázních.  Mariánskolázeňské noviny byly snad jediné, které ho zmínily.  Jsou na vině
současné události,  které  tento den odsouvají,  nebo naše špatná paměť? Nejsem sice
politik ani politolog, ale co je nového na současných tendencích Ruska?

• 30. srpna se v klášteře Teplá konala vzpomínková slavnost na opata Heřmana Josefa
Tyla k jeho nedožitým 100. narozeninám.

ZÁŘÍ

• 1. září se opět otevřely dveře škol, do těch základních nastoupilo 165 prvňáčků. ZŠ
Úšovice mají 3 třídy a ZŠ Jih 2 třídy.

• 4. září se na Kladské konaly slavnosti k 40 letům existence CHKO. Bohatý program
přilákal množství lidí. Pan starosta Král ocenil 3 zakladatele Chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les – pana Jana Harvánka, Miloše Hostičku a Jana Schlossara. Všichni tři
převzali cenu za spolupráci s městem při ochraně přírodního bohatství.

• 13. září se poprvé v M. L. konal 13kilometrový pochod se psem. Zúčastnilo se na 50
zájemců.

• O hlasy voličů se v M. L. uchází 13 stran a sdružení

•  18.  9.  byl  Policií  ČR  zadržen  po  dopravní  nehodě  (bez  následků)  místostarosta
Mariánských  Lázní  RNDr.  Petr  Horký.  Bylo  proti  němu  zahájeno  trestní  řízení
v souvislosti s podezřením na korupční jednání, které by se mělo týkat vodárenských
služeb  CHEVAK.  V pátek  byl  propuštěn,  ale  požádal  o  stažení  z kandidátky  a  o
pozastavení svého členství v ČSSD. To potvrdila 23. 9. i MO ČSSD. 26. září se Dr.
Horký rozhodl rezignovat k 1. 10. i na post místostarosty. V souvislosti se zatčením Dr.
Horkého byl zatčen o den později i Ing. Jaroslav Vítek. Ten ale propuštěn nebyl, aby
nemohl  ovlivňovat  svědky.  Po několika  dnech byla  zajištěna  i  paní  Jana Mrencová,
majitelka producentského centra Profil.

• Od 18. do 21. září uspořádal Marjánek již 10. ročník Mariánského podzimu – úspěšně
jako vždy. Tento ročník byl obohacen o zajímavý zahajovací koncert v Anglikánském
kostele  a o  snídaně u Balbína.  I  když počasí  na 100% nevyšlo,  město  se rozsvítilo
mládím, kroji, zpěvem, hudbou a tancem.

•  20.  září  se  konal  Den  železnice.  V našem  městě  to  bylo  ve  znamení  setkání
rakouského císaře Františka Josefa I. a anglického krále Edwarda VII. (uskutečnilo se
před 110 lety). Slavnostního zahájení na nádraží se zúčastnili: hejtman Josef Novotný,
jeho náměstek Petr Navrátil, pan senátor Nenutil, ředitel osobní přepravy KK Vladimír
Omelka a pan starosta Král.
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• 27. září se uskutečnil na Krakonoši již VII. ročník Svatováclavského setkání lidí dobré
vůle, a protože se vyklubal den babího léta jako na objednávku, přišly stovky lidí  a
bavily se až do večerních hodin.  Ovšem ani taková,  vpravdě lidová veselice,  neušla
kritice některých ostrých jazyků. Ohlasy ale byly jinak vesměs kladné.

• Město začalo vydávat Radniční noviny, ale i ty byly okamžitě zkritizovány jak po
stránce  formální,  tak  obsahové,  staly  prý  se  volební  propagací  zastupitele  Michala
Kandráče. (Zatím se mi bohužel nedostaly do ruky.)

•  Senioři  oslavili  svůj  den  4.  října  v hotelu  Polonia  a  také  v Domově  pro  seniory
v Úšovicích.

• Poprvé v historii se v Mariánských Lázních konal literární festival Goethův podzim.
Otcem myšlenky byl Robert Neubert, spisovatel a podnikatel, který se angažuje hlavně
ve vzdělávacích  projektech.  Organizátorem a „rukama“  projektu byl  tým městského
muzea  v čele  s ředitelem  Ing.  Jaromírem  Bartošem.  Tři  bloky,  které  se  odehrávaly
každý den – autorská čtení současných spisovatelů v kavárně Classic, básně v pohybu
na  kolonádě  a  večerní  zajímavě  inscenované  besedy  se  známými  herci  byly  hodně
navštěvované  a  celkově  to  byl  velmi  zajímavý,  přínosný  týden  i  se  závěrečným
koncertem  Hradišťana  (3.  –  11.  10.).  Na  tomto  projektu  spolupracovali
mariánskolázeňští symfonici, DLT a ZUŠ Fryderyka Chopina.

•10.  a  11.  října  se  konaly  komunální  volby  2014.  V Mariánských  Lázních  přišla
k volbám opět je třetina občanů – 36,2%, překvapivě s převahou zvítězila strana Pirátů.
Po diskusi s mnoha občany jsem došla k závěru, že lidé si přáli opravdovou změnu a
výměnu zastupitelů za mladší generaci.

Výsledky voleb:

Zvolení zastupitelé podle stran v Mariánských Lázních (celkem 21 zastupitelů) 

Účast ve volbách 36,16%

Piráti (5 zastupitelů - 23,81 %) 

1. Ing. Ondřej Knotek, vedoucí oddělení kvality, 30 let, 986, 6,63 %

2. Ing. arch. Vojtěch Franta, předseda zs. Švihák,29 let, 977, 6,57 %

3. Ing. Petr Třešňák, specialista v oboru energetiky, 31 let, 950, 6,39 %

4. Ing. Zdeněk Třešňák, geodet, 58 let, 806, 5,42 %

5. Ing. Martin Kalina, dispečer, 30 let, 782, 5,26 %

ANO 2011 (3 zastupitelé - 14,29 %) 

1. Vladimír Kafka, učitel základní školy, 26 let, 563, 7,14 %

2. Martin Hurajčík, regionální obchodní manažer, 36 let, 541, 6,86 %
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3. Michal Drahorád, vodohospodář, 45 let, 467, 5,92 %

Změna pro Mariánské Lázně (2 zastupitelé - 9,52 %) 

1. Mgr. Miloslav Pelc, ředitel gymnázia a obchodní akademie, 57 let, 816, 12,98 %

2. Ing. Oldřich Tobrman, ekonom, 60 let, 486, 7,73 %

VPM (2 zastupitelé - 9,52 %) 

1. Ing. Pavel Říha, finanční ředitel, 47 let, 739, 12,27 %

2. Vladimír Kantor, pedagog, 53 let, 521, 8,65 %

KSČM (2 zastupitelé - 9,52 %) 

1. JUDr. Pavel Miklušák, OSVČ, 64 let, 668, 12,32 %

2. Josef Němec, OSVČ, 61 let, 308, 5,68 %

ČSSD (2 zastupitelé - 9,52 %) 

1. Ing. Arch. Miroslav Míka, architekt, 51 let, 528, 10,08 %

2. Libor Haas, IT manažer, 42 let, 308, 5,88 %

SDRUŽENÍ ML 100 (2 zastupitelé - 9,52 %) 

1. Ivana Mottlová, ředitel hotelu, 55 let, 428, 8,33 %

2. Tereza Podlucká, podnikatelka - manažerka cestovní kanceláře, 53 let, 364, 7,08 %

ODS (1 zastupitel - 4,76 %) 

1. Ing. Jiří Chval, manažer rozvoje města, 53 let, 554, 14,05 %

"MĚSTO SOBĚ" (1 zastupitel - 4,76 %) 

1. Mgr. Luboš Borka, ředitel školy, 51 let, 546, 13,93 %

VOLBY 94 - 2014 (1 zastupitel - 4,76 %) 

1. Ing. Antonín Šimánek, podnikatel, 58 let, 494, 12,62 %

•  Po  voleních  jednáních  utvořili  Piráti  koalici  s hnutím  ANO,  s ČSSD  a  ODS.
Kandidátem na starostu je Ing. arch. Vojtěch Franta, 1. místostarosta Martin Hurajčík
(ANO), 2. místostarosta (Petr Třešňák (Piráti),  členové rady:  Ondřej Knotek (Piráti),
Vladimír Kafka (ANO), Miroslav Míka (ČSSD), Antonín Šimánek (Volby 94 – 2014).

• 11. října se konal 3. ročník Lázeňského festivalu jablek. Byla to opět velmi příjemná
akce  s vystaveným  ovocem,  občerstvením  a  stánky  s výrobky  z podzimního  ovoce.
Nechyběli ani stříbrští ostrostřelci.
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• 22. října se objevil první sníh, ale naštěstí hned zase roztál.

• 28. a 29. října se po dvou letech konal výlov Regentu, ale podle ředitele Rybářství Ing.
Zdeňka Maška se od příštího roku bude konat každý rok. Je to kvůli kormoránům, kteří
jsou stále pro rybáře velkou škodnou.

• V úterý 28. října se konal lampiónový průvod od Cristalu na kolonádu. V jeho čele šel
DOM  a  mažoretky.  Místo  odstupujícího  starosty  Zdeňka  Krále  se  ujal  krátkého
proslovu  moderátor  Alexandr  Komarnický.  Závěr  patřil  slavnostnímu  ohňostroji,
kterému tleskal skutečně dav lidí.

LISTOPAD

• Začátek měsíce listopadu poznamenal největší požár ve městě nejméně za posledních
50 let. (Naposledy hořel před 50 lety Pacifik, ale to byl požár daleko menší.) O půlnoci
začal hořet dlouho neobývaný hotel na Mírovém náměstí – Rozkvět, který od začátku
90. let vystřídal několik majitelů. Protože jim památkáři neustále něco v jejich plánech
zakazovali, hotel chátral a byl opravdu špatnou vizitkou pro Mar. Lázně. Nyní zůstaly
jen obvodové zdi a bude se bourat poslední patro. Podle hasičů, kterým velel Martin
Gaier (bylo zde 12 sborů), jde o úmyslné zapálení nebo zapálení z nedbalosti, ale po
městě se šíří názor, že majitelům nic jiného nezbylo. Posléze byl vypátrán pachatel –
15letý chlapec.

• Svatý Martin na bílém koni nepřijel, podzim byl poměrně teplý a suchý, pršet začalo
až v poslední třetině listopadu.

• 12. listopadu se konalo volební zastupitelstvo, proběhlo v klidu za 35 minut. Starostou
byl  zvolen  Vojtěch  Franta,  (Piráti),  1.  místostarostou  Martin  Hurajčík  (ANO),  2.
místostarostou Petr Třešňák (Piráti). Do městské rady byli ještě zvoleni: Miroslav Míka
(ČSSD), Antonín Šimánek (Volby 94), Ondřej Knotek (Piráti), Vladimír Kafka (ANO).

Všichni zastupitelé složili slib do rukou pana Zdeňka Krále. Nepřítomni byli Pavel Říha
a Oldřich Tobrman.

• 17. listopad proběhl v Mariánských Lázních jako obvykle bez povšimnutí.  Aktivitu
projevili pouze zahraniční studenti hezkým a nápaditým programem v divadle. Vypadá
to, že českým studentům toto datum naprosto nic neříká. V Praze se konaly demonstrace
proti Miloši Zemanovi za jeho vulgarismy, proruské postoje a neuznání Tibetu.

•  25.  11.  zemřel  muzikant,  zpěvák a  skladatel  mnoha  hitů  Petr  Hapka,  autor  první
skladby pro Zpívající fontánu.

 PROSINEC

•  Městská  rada  zrušila  posty  tiskového  mluvčího  a  manažéra  města,  JUDr.  Pavel
Miklušák se stal stálým přísedícím rady města.
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•  Poslední  patro vyhořelého  Rozkvětu  se bourá (2.  12.,  ale  pravděpodobně se bude
bourat celý hotel)

• 4. – 7. 12. se konal 7. Mariánskolázeňský vánoční trh, jehož zahájení si nenechaly ujít
stovky lidí.  Moderoval  Alexandr  Komarnický,  úvodní  slovo měl  „novopečený“  pan
starosta Vojtěch Franta. Program byl bohatý, pestrý, ale mezi lidmi šel jeden hlas, že 4
dny jsou málo, například v Chebu jsou celý měsíc. Jinak je advent nabitý koncerty a
vystoupeními souborů. 

• Vánoce podobně jako vloni, proběhly na blátě.

• Oficiální oslavy silvestra se v Mariánských Lázních nekonaly. Město bylo prázdné a
smutné, i když zasněžené. Podle slov pana starosty je Léčebné lázně na kolonádě ani na
Arnice nepovolily. Přesto se sešlo na kolonádě několik desítek lidí a nemohu nezmínit
úsměvnou koulovačku v čele s panem starostou, jíž padly za oběť hodiny na Křížovém
prameni.  Nejsou  ale  historické  a  pan  starosta  dal  vše  do  pořádku.  Nový  rok  2015
v našem městě příliš bouřlivě vítán nebyl.

Zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁSKÉ LÁZNĚ

ROK 2015

LEDEN

•  Bohužel  tentokrát  nelze  zahájit  rok  statistikou,  protože  Městský  úřad  nedostává
všechny údaje. Budou k dispozici asi v polovině roku 2016. Nicméně můžeme hovořit
alespoň o počasí, které vůbec nepřeje zimním sportům. Skiareál, který se podařilo uvést
do provozu, už zase stojí a počasí je víc jarní než zimní. Dvakrát byl odvolán evropský
pohár ve snowboardingu.

•  Rada města  odvolala  z funkce  ředitele  Správy městských sportovišť pana  Michala
Kandráče  za  porušování  povinností.  Za  porušování  povinností  je  považováno
provozování  činnosti  na  vlastní  účet  Michala  Kandráče  na  základě  živnostenského
oprávnění  a  provozování  tělovýchovných  a  sportovních  zařízení  a  organizování
sportovní činnosti, jež souvisí s činností příspěvkové organizace. Vedením byl prozatím
pověřen místostarosta Martin Hurajčík.

• Rada města schválila odvolání tajemníka Ing. Jašíčka, který nezjistil tříměsíční absenci
vedoucího  stavebního  odboru  ing.  Humla  na  pracovišti,  přestože  je  jeho  přímým
nadřízeným.

• Na konci roku obdrželo město zprávu o auditu kasáren Hamrníky, který probíhal na
konci srpna. Byla to kontrola ohledně dotace z Evropského fondu na tuto akci. Audit
prováděl  auditní  orgán Ministerstva  financí  ČR a našel  5  pochybení  –  2 s vysokou
mírou závažnosti a 3 s menší. Město by tak mělo vracet 24 631 620 Kč (k tomu určitě
ještě  pokuta).  Pan místostarosta  Hurajčík,  jako zástupce  ANO, požádal  na kongresu
vlivné politiky, včetně pana Andreje Babiše, o pomoc v této záležitosti.

• Ve středu 21. ledna odpoledne navštívil Mariánské Lázně izraelský velvyslanec Gary
Koren.  Aby  připravil  půdu  pro  partnerství  Mariánských  Lázní  a  izraelského  města
Kirjat Mockin.

• Od 17. do 24. ledna se konal v hotelu Polonia 14. ročník mezinárodního šachového
turnaje Open Mariánské Lázně, jehož se zúčastnilo 155 startujících.

ÚNOR

• Od 1. února platí nový jízdní řád MHD, byla zrušena zastávka u Tesca a Lidlu. Ing.
Klusoň, prokurista MDML, vysvětlil, že ji platilo TESCO a že smlouvu zrušilo.

• Zasedání všech komisí (kulturní, lázeňství a CR, sportovní, urbanistiky a dopravy) je
přístupné veřejnosti.

• Bylo vypsáno výběrové řízení na post tajemníka úřadu, přihlášky skončily 28. 2. 2015.

• Novým vedoucím Stavebního odboru se stal Ing. Jan Panoš.
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•  Město  je  sice  bez  sněhu,  ale  ve  skiareálu  je  ho  společně  s technickým  sněhem
dostatek, takže 24. a 25. mohl být uspořádán FIS Evropský pohár ve snowboardingu.
Sjelo se asi 70 účastníků a pochvalovali si kvalitu dráhy i celého areálu.

• Podle informace místostarosty Martina Hurajčíka má město problémy se zahájením
lázeňské sezóny, protože Léčebné lázně a.s. chtějí 250 000 Kč za pronájem kolonády.

• Cyklomagistrála od Cristalu k Antoníčkovu prameni by měla být do června hotová,
protože na ni  město  dostalo dotaci  od Karlovarského kraje,  ale  zatím ještě  ani  není
jasné, kudy povede. Odbor životního prostředí se vyjádřil proti cyklostezce, která by
zničila  vzhled  parků.  Pravděpodobně  dojde  ke kompromisu  – povolení  pro cyklisty
jezdit po stávajících cestách.

BŘEZEN

•  Ve dnech 4.  a  5.  března  pobýval  pan  starosta  Ing.  arch.  Vojtěch  Franta  společně
s PhDr. Luďkem Noskem v anglickém Bathu, kde se konalo setkání představitelů 16
evropských lázeňských měst, která usilují o přiznání titulu World Heritage a tím i o
poskytnutí ochranné známky UNESCO. Z ČR se podařilo prosadit do finální šestnáctky
4 města: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Luhačovice, která jsou
spojena  do  svazku  České  lázně  –  Salon  Evropy.  Na  programu  v Bathu  byl  hlavně
rozpočet  na roky 2015 a 2016. Podle Dr.  Noska se starosta  Franta představil  v tom
nejlepším světle, udělal velký dojem a byl pověřen organizací celoevropské soutěže o
nejlepší návrhy na grafické označení, která by vybraná města mohla používat.

•  Domácí  klima bylo  pro pana starostu méně příznivé.  V časopise byl  otisknut  jeho
velmi kritický, až hanlivý článek o Mariánských Lázních (ve spolupráci  s majitelem
Medité panem Davidem Böhmem). Vyvolal hodně emocí a byl přijat negativně.

• V muzeu je instalovaná velmi zajímavá výstava ze života indiánů Severní Ameriky,
jejíž autory jsou Roman Konečný a Aleš Turner. Už o vernisáž byl ohromný zájem a
skutečnost předčila očekávání. 

•  Vedení města  Weiden udělilo panu Zdeňku Královi čestné občanství za zásluhy o
úspěšné partnerství a přátelství obou měst.

• 28. března se konal první Jarní ples Mariánskolázeňských novin, měl úspěch, i když
byl zorganizován na poslední chvíli jako náhrada za odřeknutý Jarní ples akordeonistů.

• 31. března byla za přítomnosti exstarosty Zdeňka Krále, současného starosty Vojtěcha
Franty, obou místostarostů a dalších hostů slavnostně přestřižena páska u zrenovované
budovy  Základní  umělecké  školy  Fryderyka  Chopina  (bývalé  Obchodní  akademie).
Renovace  byla  dovedena  k dokonalosti;  chloubou  jsou  dva  sály  hudební  a  taneční.
Slova se ujali oba starostové a na závěr pan ředitel Petr Čech, který poděkoval panu
Královi za to, že měl odvahu do přestavby jít a panu Frantovi, že se zasloužil o její
úspěšné finále.
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DUBEN

• Od 1. dubna budou všechny účty MěÚ převedeny na transparentní. Kromě jednoho
spořicího účtu a účtu u ČNB, která tuto službu neumožňuje. To znamená, že všechny
bankovní operace budou veřejně dostupné na stránkách města.

•  Velikonoce  4.  –  6.  dubna  nepřipomínaly  tentokrát  ničím  jarní  svátky.  Teploty  se
držely kolem 5 stupňů, ani o sníh nebyla nouze. Takové podmínky už trvají zhruba 10
dní.

• Budova Taorminy je prázdná,  nemocnice ji vrací městu a město rozhodne o jejím
dalším využití.

• Majitel objektu Baťa – Baťa, a. s. Zlín oznámil, že se objekt bude bourat, realizace se
pozdržela odvoláním starosty. Co bude s místem po demolici, ještě není rozhodnuto.

• Vzhledem k nedostatečné péči o zdraví občanů v Mariánských Lázních – nefunkční
nemocnice  –  a  k množství  návštěvníků,  kteří  nahoru  přicházejí,  se  vedení  hotelu
Krakonoš rozhodlo zakoupit defibrilátor a vyškolit personál k jeho obsluze.

• 7. dubna se začal bourat vyhořelý hotel Rozkvět na Mírovém náměstí. Majitel slíbil
postavit jeho dokonalou repliku.

• V pondělí 13. dubna přijel na návštěvu Karlovarského kraje prezident republiky Miloš
Zeman. Hlavním důvodem jeho návštěvy byly dvě nejzadluženější obce – Prameny a
Bublava;  zastavil  se ale také v Mariánských Lázních.  Poobědval  v hotelu Esplanade,
poté se setkal se zastupiteli,  řediteli podniků a škol v nově zrekonstruované Základní
umělecké  škole a nakonec chvíli  podiskutoval  s veřejností  v sále  hotelu Continental.
Čekalo  na  něj  pár  desítek  lidí,  ale  sál  uvnitř  byl  zaplněn.  Otázky  (asi  3)  byly
„nicneříkající až hloupé“, ostatní nebyli vyvoláni, i když se od začátku hlásili. Jeden
muž si přinesl transparent se slovy „Nemám rád svého prezidenta“ a údajně se hned
začalo zjišťovat, kdo to je a co dělá. Potom odjel prezident s doprovodem do Nových
lázní, kde se setkal s představiteli LL ML a.s.

• Na zastupitelstvu 14. 4. měl být odvolán starosta města Ing. arch Vojtěch Franta. On
sám se to dozvěděl den předtím a dal to na facebook, což byla chyba. Nicméně k bodu
odvolání nedošlo, ale křeslo se pod starostou pořádně zatřáslo. Strana Pirátů mu vyčítá
špatnou komunikaci s ostatními členy, samostatné rozhodování a sebestřednost.

•  Technický  a  dopravní  servis,  s.r.o.  ve  spolupráci  s městem  Mariánské  Lázně  a
Sdružením komunálních služeb, uspořádal třídenní Kongres SKS ve dnech 22. 4. – 24.
4.  2015 v prostorách Společenského domu Casino. Kolem byla vystavena nejnovější
uklízecí  technika.  Kongres  byl  velmi  úspěšný  a  po  jeho  skončení  dostal  jednatel
společnosti  Daniel  Javůrek  od  místopředsedy  SKS  Ing.  Martina  Chudoby  děkovný
dopis, z něhož vyjímáme:  …. „Rád bych Vám a celé vaší  společnosti  poděkoval za
uspořádání  Kongresu  SKS,  který  jste  pořádal  a  jehož  jste  byl  hostitelem.  S  plným
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vědomím říkám jménem rady SKS a členské základy, že šlo v její historii o nejlepší
setkání.“

• V neděli 26. dubna proběhl na pístově pietní akt k 70. výročí pochodu smrti, jehož se
zúčastnili  kromě  funkcionářů  a  členů  SBZS,  Československé  obce  legionářské  a
německých přátel i starostové okolních obcí, mezi nimi i starosta ML Ing. arch Vojtěch
Franta.

•  Ve  středu  30.  4.  dopoledne  přijela  35  členná  skupina  přátel  z francouzského
Marcoussis do Mariánských Lázní.  Jejich 4 denní program byl  doslova nabitý,  hned
první den byli  přijati  na radnici  starostou i  oběma místostarosty.  Navštívili  plzeňské
slavnosti osvobození a zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech.

KVĚTEN

• 2. května se konala u pomníku Americké armády oslava 70 let osvobození. Tentokrát
poprvé bez mažoretek a DOM, ale s plzeňskou Kapelou 35 plzeňského pěšího pluku
FOLIGNO, která měla poté koncert na kolonádě. Pietního aktu se zúčastnilo celé vedení
města,  velmi příjemný a charismatický velvyslanec USA v ČR Andrew H. Schapiro,
velitel  garnisonu  v Bavorsku  plukovník  Mark  A.  Colbrook  a  další  představitelé
posádky, plukovník Ing. Jaroslav Kořínek z Krajského vojenského velitelství Karlovy
Vary a v neposlední řadě Mgr. Jan Munzy,  předseda OV ČSB a další  zástupci  této
organizace. 

• Do letošního zahájení lázeňské sezóny (8. – 10. května) se podařilo vedení města a
KIS zapojit  spoustu  subjektů,  hotelů,  restaurací,  podniků,  takže  na  uspořádání  byly
k dispozici  téměř 2 milióny korun. Přijela  delegace  z partnerských měst  – Malwern,
Weiden,  Bad  Homburg,  Marcoussis  a  ruského  Nižního  Tagilu,  dále  byla  přítomna
ministryně  pro místní  rozvoj  Ing.  Karla  Šlechtová,  velvyslanec  Izraele  a  Španělska.
Původně  Léčebnými  Lázněmi  žádaných  250 000  Kč  za  pronájem  kolonády  bylo
zrušeno a město zaplatilo pouze energie a úklid. Ovšem slavnostní oběd se konal zvlášť.
Léčebné Lázně ho pořádaly v hotelu Nové lázně, město na Bellevue. Generální ředitel
Léčebných  Lázní  Leo  Novobilský  se  nezúčastnil  ani  slavnostního  aktu  žehnání
pramenům ani oběda. Údajně odjel z města.  Při proslovech u Křížového pramene ho
zastupoval Ing. Pavel Říha, finanční ředitel LL ML. Program byl bohatý, zajímavý a
vyvrcholil  vystoupením Karla  Vágnera  a  jeho  dětí  –  Vagner  family  –  a  hned  poté
vystoupením Karla Gotta.  Údajně mu po příjezdu do ML bylo tak špatně,  že musel
dostat kapačku. Přesto zazpíval. Přítomno bylo podle odhadu víc než 5 000 lidí. Podle
mnohých,  kteří  Mistra  pouze  slyšeli,  ale  neviděli,  chyběly  velkoplošné  obrazovky.
Celkově ale bylo zahájení velmi pěkné, zajímavé s bohatým programem. 

• Ve sváteční sobotní odpoledne dne 16. května 2015 proběhlo v Anglikánském kostele
v Mariánských Lázních poprvé znovuobnovené slavnostní  vítání občánků. Po krátkém
hudebním vystoupení kytaristy Nguyen Huy Khanh ze třídy pana učitele Tima Honzírka
ze Základní umělecké školy v Mariánských Lázních přivítal radní Ing. Ondřej Knotek
12 holčiček a 7 chlapečků  srdečně mezi občany našeho města a popřál jim do života
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hodně zdraví, lásky, radosti a štěstí. Rodičům pak dostatek sil, dobré vůle a trpělivosti
při výchově svých potomků

•  První  akce  ve zrenovované  budově  ZUŠ se  konala  ve  středu  20.  května  a  byl  to
koncert  nejlepších  žáků,  těch,  kteří  se  umístili  na  prvních  místech  v krajských  a
celostátních kolech národní soutěže žáků ZUŠ. V sále se hrálo úplně poprvé v historii.

•  25.  května  bylo  svoláno  mimořádné  zastupitelstvo,  na  kterém  starosta  Ing.  arch
Vojtěch Franta rezignoval na svou funkci. Řekl, že to byla ve straně Pirátů dlouhodobě
diskutovaná  otázka  a  že  tento  krok  dělá  dobrovolně.  Zastupitelé  vzali  rezignaci  na
vědomí a do funkce potvrdili Ing. Petra Třešňáka. Vojtěch Franta bude zastávat funkci
2. místostarosty. Mě, a nejen mě překvapilo, že se vše odehrálo bez jakékoliv diskuse a
také bez vysvětlení. Nevím, jestli to byl krok správným směrem. Po první snaze odvolat
starostu – na dubnovém zastupitelstvu – uběhla velmi krátká doba, a pokud mu byly
vyčítány některé  chyby,  neměl  ani  dost  času je  napravit.  Kromě toho si  ho občané
oblíbili, fandili mu a podle mých informací to nevrhá dobré světlo na stranu Pirátů. Tak
jsem to slyšela i z řad veřejnosti.

ČERVEN

• Od 1. června 2015 má Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. nového majitele Ing. Jakuba
Zavorala  PhD.,  spolumajitele  Podřipské  nemocnice  v Roudnici  nad  Labem
(www.pnsp.cz).  Nejbližší  plán  –  zachovat  a  rozšířit  zdravotní  péči  ve  stávajícím
zařízení. 

•  9.  června  se  konala  v malé  zasedací  síni  na  radnici  tisková  konference  za  účasti
nového  majitele,  jednatelky  paní  Hanusové,  starosty  Petra  Třešňáka  a  místostarosty
Martina Hurajčíka. Ze strany médií byl velký zájem. Ing. Zavoral odpověděl na všechny
otázky a naznačil postup: nejdříve chirurgická pohotovost, pak interní pohotovost, poté
interní oddělení s akutními lůžky. Co bude následovat, se teprve ukáže, operační sály
jsou  zlikvidované,  musely  by  se  postavit,  zatím  by  operativu  řešili  ve  spolupráci
s Planou. V dolním areálu je málo místa, všechno se tam nevejde, přichází v úvahu opět
Taormina.

• Od 10. června je chirurgická ambulance včetně rentgenu v provozu od 7.00 do 19.00.
Výhledově bude provoz rozšířen na 24 hodin denně.

• Ředitel Domova pro seniory Ing. L. Bláha byl vyměněn za Mgr. Hoyerovou, která
zvítězila ve výběrovém řízení. Důvodem bylo podle pana starosty Třešňáka přivést na
tento post odborníka s větším entuziazmem pro sociální  služby,  2. místostarosta Ing.
arch Franta doplnil existenci stížností, dokonce i z řad personálu.

• Ekoškoly v ČR slavily 10. výročí ode dne zapojení do tohoto programu. Patří k nim i
škola Jih a drmoulská ZŠ.
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• 12. června skončila abonentní sezóna originálním koncertem, který dirigoval Varhan
Orchestrovič Bauer. Abonentní koncerty mají mnoho svých příznivců právě pro svoji
různorodost, která láká i ty posluchače, kteří nemají předplatné.

• V červnu také vyvrcholila desetiletá spolupráce GOA Mariánské Lázně s Keplerovým
gymnáziem  ve  Weidenu  10.  projektem,  který  nesl  název  Po  stopách  sv.  Vojtěcha.
Stejnojmenná  ves  byla  v roce  1959  při  vojenském  cvičení  zničena  i  s kostelem  a
sochami, které stály kolem. Studenti pod vedením pedagogů Mgr. Marty Nyklesové a
Axela T. Schmidta vytvořili snové sochy v moderním pojetí a 13. června je osadili na
původní místo.

• 17. června byli na radnici za přítomnosti pana starosty oceněni nejlepší žáci, sportovci
a pedagogové základních škol a ZUŠ. 

•  Od 27.  června  do  3.  července  2015 probíhal  na  kolonádě  Jazzový  festival,  jehož
organizátorem  je  Jan  Harvánek.  Jako  vždy  měl  festival  vysokou  úroveň  a  velkou
pozornost posluchačů. V letošním roce bylo dokonce i nádherné počasí a i to přispělo
k faktu, že na koncertech bylo vždy okolo 300 návštěvníků.

• V pátek 26. června 2015 se završila jedna z dalších významných kapitol v historii
kláštera  Teplá.  Byla  slavnostně  dokončena  vzorová  obnova  nejcennějších  částí  této
významné památky - prelatury a konventu. Pásku přestřihávali: kardinál Dominik Duka,
opat  tepelského  kláštera  Filip  Z.  Lobkowicz,  ministryně  pro  místní  rozvoj  Karla
Šlechtová  a  plzeňský  biskup  František  Radkovský.  Od  středy  1.  července  byly
zpřístupněny  veřejnosti  nově  opravené  prostory  konventu  a  prelatury.  Do  obnovy
kláštera vložila EU téměř půl miliardy korun.

• Školní rok 2014/2015 skončil pro některé školy už v pátek 26. června, pro jiné až ve
středu 30. června. Ředitelé mohli využít své pravomoci.

ČERVENEC

Červenec nabídl zájemcům různé sportovní aktivity – 7. ročník Grand Prix v pétanque,
tenisový turnaj 16 & U v rámci evropské tenisové série 2015, 3. ročník běhu Spa Run,
Memoriál  Ing.  Václava  Nágra  – skokové závody,  triatlon  Želený dědek,  cyklistický
závod Okolo Mar. Lázní, Pivní míle Chodovar, zastávku tu měl i Opel handy cyklo
maraton.

•  Od  1.  července  je  vedením  Nemocnice  ML  jmenován  Ing.  Zdeněk  Kříž,  jehož
lékařským zástupcem je  MUDr.  Zdeněk Sosnovský.  Oddělení  s akutními  lůžky jsou
zatím  hudbou  budoucnosti,  samozřejmě  záleží  na  pojišťovnách.  Nyní  se  budou  do
konce  roku  rozšiřovat  ambulance,  nabírat  kvalitní  lékařský  a  další  zdravotnický
personál, což se prý daří, provádět různé stavební úpravy. A potom se bude pracovat na
tom, aby se nemocnice dostala na místo, kde byla před lety.

- 108 -



•  2.  července  se  na  atletickém  stadionu  u  Ferdinandova  pramene  konal  za  účasti
některých  špičkových  sportovců  největší  atletický  svátek  v ML  Memoriál  Hany
Trejbalové a Jarise Alexy.

•  K 600.  výročí  mučednické  smrti  Mistra  Jana Husa se v neděli  5.  července  konala
v evangelickém kostele  Mše smíření za účasti všech církví v ML

• 9. července odjel pěvecký sbor Canzona pana Olimpiu Cretana, kvartet  zobcových
fléten Karla Hovorky, zpěvačky Isabela Tomiová a Hana Přikrylová a klavíristka Klára
Skalková za účasti vedení radnice do partnerského města Malvern. Je to historicky první
kulturní  delegace  v Anglii.  Měla  velký  úspěch.  To  potvrdili  i  pan  starosta  a  oba
místostarostové,  kteří  v té  době  byli  rovněž  na  návštěvě  v Malvern  a  jeden koncert
navštívili.

• Lavičky jsou mariánskolázeňský evergreen, rok co rok se dokupují a opravují a rok co
rok je jich málo. Tímto problémem se zabývá nejen TDS, ale i odbor životního prostředí
a Komise dopravy a urbanistiky.

• Podařilo se posunout termín zhotovení cyklomagistrály bez ztráty dotace do konce
října 2015.

SRPEN

•  Do  ML  zavítal  výbor  pro  vzdělávání,  vědu  a  kulturu,  lidská  práva  a  setkal  se
s komunálními  politiky  nejen  z ML,  ale  i  okolních  obcí.  Členové  též  navštívili
zahajovací koncert Chopinova festivalu, který právě probíhal.

•  10.  srpna  proběhl  úvod k 56.  ročníku  Chopinovu  festivalu  s názvem Lenoška  Iva
Šmoldase  –  talk  show  v divadle  s třemi  protagonisty  –  Ivo  Šmoldasem,  Ivanem
Klánským a Martinem Kasíkem. Vlastní festival začal 14. srpna slavnostním koncertem,
jehož sólistou byl český klavírista Marek Kozák. Celkově byl festival velmi úspěšný,
velké i komorní koncerty byly plně obsazené. Organizátoři si nejvíce cenili přítomnosti
sólisty závěrečného koncertu, kanadského pianisty vietnamského původu Danga Thai
Songa.

• Projekt hotel Kempinski se zatím zastavil. Investor má sice veškerá povolení, plánoval
ale stavbu o patro vyšší, než povoluje ÚP, a to mu nebylo povoleno.

• Tropická vedra a sucho, které zužovaly v červenci a srpnu nejen Mariánské Lázně, se
zlomily  v pátek  14.  8.  večer.  Po  bouřce,  která  přišla  ve  večerních  hodinách,  se
ochladilo, ale ne na dlouho. Horka se vrátila, stupňů však bylo o něco méně.

• 20. srpna oslavil RGCML 110. výročí od svého založení.

• 21. srpna zemřel bývalý místostarosta pan Jan Tyl, který byl na tomto postu pouze
jedno období.
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• Mariánské Lázně se staly součástí Národní sítě zdravých měst. Prvním krokem byla
anketa obyvatel a 3. 9. ve velké zasedací síni radnice debata s veřejností, na které bylo
diskutováno 10 nejpalčivějších problémů města. Diskusi moderoval ředitel NSZM Ing.
Petr Švec. Zájem byl opravdu velký.

• 27. srpna proběhl na kolonádě již tradiční Galakoncert v podání ZSO, na němž bylo po
několika letech pokřtěno nové CD. Jako obvykle se zúčastnily davy lidí.

• Lídr Pirátů Ing. Ondřej Knotek opouští tuto stranu pro rozdílnost názorů a změny,
které  nastaly  ve  směru  celorepublikového  uskupení.  V mariánskolázeňské  straně
zůstává  jako registrovaný příznivec.  Myšlenkově  blízké  je  Hnutí  ANO,  ke  kterému
směřuje.

•  Společnost  Vamed  Mediterra  vyjádřila  po  dlouhých  jednáních  v dopise
místostarostovi Martinu Hurajčíkovi zájem postavit v Mariánských Lázních na zelené
louce nemocnici s chirurgickým a interním oddělením o 40 – 60 lůžkách, konceptem
ambulancí – obzvlášť se zaměřením na urologii a gynekologii a LDN o 60 – 90 lůžkách.

ZÁŘÍ

• Prázdniny skončily a v úterý 1. září nastoupilo do ZŠ v Úšovicích a do ZŠ Jih 6 tříd
prvňáčků.

• Základní škola praktická a speciální v Hamrníkách se od 1. 9. 2015 jmenuje Základní
škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace.

• Mariánské Lázně navštívila paní Christel Wellershoff se svým manželem, posledním
potomkem  rodu  Reitenbergerů,  rodu  zakladatele  Mariánských  Lázní.  Po  roce  1945
musela rodina opustit město Úterý, kde žila několik pokolení. Vrátit se mohli, ovšem
jako hosté, až po roce 1989.

• Pan starosta Ing. Petr Třešňák poprvé navštívil na pozvání naše partnerské město Bad
Homburg.

• Na 1. Fóru Zdravého města (vstup města do Národní sítě Zdravých měst zastupitelstvo
schválilo 23. června 2015) si občané vybrali svých 10 top problémů města: nemocnice –
akutní péče, stav památek, odchod mladých z města, dálková doprava, sportovní hala,
sport a pohyb po parku, omezení automobilové dopravy v centru, budování dětských
hřišť,  cyklistika  –  průjezdnost  městem,  koordinace  akcí  ve  městě,  programy  pro
mezinárodní spolupráci ve vzdělávání, větší podpora podnikání. Zájem o tuto akci byl
překvapivý; s výsledky se bude dále pracovat.

• Projekt cyklomagistrály od Cristalu k Ferdinandovu prameni byl zatím odsunut. Město
muselo vrátit dotaci, kterou získalo od kraje. Protože však je to jeden z problémů města,
bude se na něm dále pracovat.

•  Září  přineslo  množství  kulturních  a  sportovních  akcí  –  11.  Mariánský  podzim
v barvách babího léta jako vždy roztančil  a rozezpíval  město,  úspěšné oslavy 70 let
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gymnázia  Mariánské  Lázně,  55.  výročí  úšovické  školy,  hojně  navštívené
Svatováclavské  setkání  lidí  dobré  vůle  na  Krakonoši,  Dětskou olympiádu  a  koncert
australského sboru Ensemble Gombert. Město bylo o tomto víkendu nejen barevné, ale
hlavně plné lidí.

• 29. 9. byla k rukám hejtmana Karlovarského kraje – JUDr. Martina Havla - zaslána
výzva týkající se zdravotní péče na Mariánskolázeňsku. Podepsali ji všichni starostové
ORP Mariánské Lázně a týká se spolufinancování nepřetržité lékařské pohotovosti – ať
již formou 24 hodinové chirurgické a interní ambulance,  nebo lékařské služby první
pomoci (LSPP). Ani jedna z uvedených služeb nyní v Mariánských Lázních nefunguje.

• Město vyhlásilo výběrové řízení na velitele městské policie. Pan Jiří Ďurčo, dosavadní
velitel,  u  MP  zůstává,  ale  odchází  z vedoucího  postu.  Podle  vedení  radnice  MP
potřebuje nový impuls.

ŘÍJEN

•  3.  10.  odpoledne  byl  na  kolonádě  zahájen  2.  ročník  Goethova  podzimu,  jehož
organizace se i letos ujalo Městské muzeum, tentokrát ve spolupráci se spolkem Švihák
a bez Roberta Neuberta. Akce měla úspěch, i když ji nezdobili osobnosti slavných herců
jako loni.

• 2. 10. Byl slavnostně otevřen hotel Rübezahl (Krakonoš). Lidé jsou však zklamaní, že
je obehnaný plotem.

•  10.  10.  uspořádala  Správa  CHKO  Slavkovský  les  další  ročník  Festivalu  jablek  i
s doprovodným programem a stánky s regionálními výrobky. Byla to zajímavá a hojně
navštívená akce, při které opět nechyběli stříbrští střelci.

• Město připravilo debatu o hazardu, která se ale nesetkala s velkým zájmem. Závěr byl,
že regulace hazardu je nevyhnutelná, ale úplný zákaz by problémy nevyřešil.

•  14.  října navštívili  naše město  velvyslanci  a  velvyslankyně  Bosny a Hercegoviny,
Finska,  Malajsie  a  Rumunska  spolu  s místopředsedkyní  poslanecké  sněmovny  Ing.
Jaroslavou Jermanovou, která chtěla účastníkům ukázat život a nabídku mimo Prahu.

•  Podmínky  pro  přijetí  pod  patronát  UNESCO  se  velmi  zpřísnily.  To  se  dozvěděl
zástupce města PhDr. Luděk Nosek 21. a 22. října na společném pracovním jednání
v Bad Homburgu. Bylo schváleno logo opravňující jednotlivá města aspirující na zápis
do seznamu UNESCO, ho používat. Na jeho tvorbě se podílel místostarosta Ing. Arch
Vojtěch Franta.

• 22. a 23. října se uskutečnil výlov Regentu. Bude se nyní provádět každý rok.

•  28.  říjen  byl  oslaven  slavnostním  koncertem  ZSO,  lampionovým  průvodem  a
mohutným ohňostrojem.
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•  Park  Boheminium  má  opět  problémy.  Obchodní  partner  Radka  Míky  převedl
společnost na cizí subjekt, zřejmě na úhradu dluhů, které nadělal. Věřitelům se park a
jeho výdělky zalíbily a nyní se snaží, aby Radek Míka ukončil svou činnost a z parku se
vystěhoval.  Radek Míka jako autor projektu, který se stal  opravdovým lákadlem pro
návštěvníky,  požádal  občany  a  město  o  pomoc.  Zatím  je  záležitost  otevřená.  Pan
starosta i 1. místostarosta se vyjádřili, že město udělá vše pro záchranu této oblíbené
atrakce. 

• Město zveřejnilo výsledky ankety o spokojenosti obyvatel.  Téměř 80% je ve městě
hodně nebo mírně spokojeno. Nespokojeni jsou se zdravotnickými službami, chybí 24
hodinová pohotovost, lůžková část interního a chirurgického oddělení apod.

• K poslednímu říjnu skončila v Karlovarském kraji terénní část projektu zaměřeného na
likvidaci bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté. Desítky pracovníků
šesti různých firem po dobu tří let bojovaly s rostlinami, které obsadily více než 6 200
hektarů našeho regionu. Dle aktuálních údajů poklesla celková výměra bolševníku na
23 % původních ploch.

LISTOPAD

• V Mariánských Lázních vznikla soukromá Lesní školka se sídlem na Prelátě. Vznikla
jako iniciativa rodičů a učitelů. Zřizovatelem je rodinné centrum Čtyřlístek. Školka má
kapacitu 12 – 15 dětí (od 2 do 6 let). Rodiče přivedou děti ráno k Ekoakvariu a tam si je
převezmou učitelky. Školka není zaregistrovaná.

•  Haloween  není  zatím  svátek,  který  by  u  nás  příliš  zdomácněl,  přesto  oddíl
krasobruslení připravil na 7. listopadu Haloween party na ledě pro děti i pro dospělé.

• V pátek 13. listopadu byly v Paříži spáchány teroristické akce, při nichž zahynulo 129
lidí. Celý svět se semkl v boji proti terorismu a je prakticky ve válce proti Islámskému
státu.

•  14.  listopadu  uspořádalo  rodinné  centrum  Čtyřlístek  v prostorách  soukromé  ZŠ
Čtyřlístek  na hlavní  poště  1.  ročník  festivalu  Milujeme život  –  sérii  ezoterických  a
ekologických přednášek na téma změna mysli atd.

•  Pan  starosta  Ing.  Petr  Třešňák  zavedl  každé  první  pondělí  v měsíci  „Kávu  se
starostou“.

•  Mezinárodní  den  studentstva  a  Den  boje  za  svobodu  a  demokracii  prošel
v Mariánských Lázních téměř bez povšimnutí. Pouze zahraniční studenti ze Studijního
střediska Univerzity Karlovy zorganizovali v divadle odpoledne písní a scének.

• Divadlo lidové tvorby oslavilo 17. listopadu 70 let svého trvání. Za tu dobu prošlo
jeho  řadami  350  ochotníků,  kteří  sehráli  184  premiér,  z nichž  první  s názvem
Osvobozené písně se uskutečnila 12. 12.1945.
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•  19.  listopadu  se  v Casinu  uskutečnily  8.  Mariánskolázeňské  dialogy,  jejichž
organizátorem je Řemeslnická komora Dolní Bavorsko – Horní Falc z Regensburgu. 

• Cyklomagistrála se pravděpodobně nebude budovat, využijí se stávající komunikace,
jak je tomu v mnohých zahraničních městech.

• Byl sestaven strategický tým (z vedoucích odborů), který bude dávat směr novému
strategickému plánu města.

PROSINEC

•  Prosinec  proběhl  ve  znamení  adventních  koncertů,  vánočních  posezení,  dárků  a
kultury. Počasí nepřipomínalo Vánoce naprosto ničím, sníh začal padat až poslední den
roku 2015.

• Budova Bati je připravena k demolici. Demolice měla být provedena do 9. prosince.
Nicméně  nestalo  se  tak,  budova  je  vzhledem  k okolí  šetrně  rozebírána,  takže  ještě
v polovině ledna se na její likvidaci pracovalo.

•  Od  3.  do  6.  prosince  se  konal  na  kolonádě  10.  Mariánskolázeňský  vánoční  trh
s bohatým  programem  a  vysokou  návštěvností.  Hlavní  organizátorka  paní  Markéta
Monsportová mohla být s výsledkem opět spokojena.

• 19. prosince přivezli skauti rychlíkem do ML betlémské světlo. 

•  31.  prosince  se  tradiční  půlnoční  ohňostroj  nekonal.  Byl  nahrazen  novoročním
lampionovým průvodem a následným ohňostrojem. Lidé projevili velký zájem, reakce
byly trochu rozporuplné, převažovaly však reakce kladné.

Zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁSKÉ LÁZNĚ

ROK 2016

LEDEN

Statistika k 1. 1. 2016

Celkový počet občanů Mariánských Lázní k 1. 1. 2016 je 12 950, z toho 6 885 žen a 6
065 mužů. Za rok 2015 se narodilo 112 dětí, jejichž matka měla v době jejich narození
trvalý pobyt v Mariánských Lázních. V roce 2015 zemřelo 161 Mariánskolázeňských
občanů.  V  roce  2015  se  do  Mariánských  Lázní  přihlásilo  712  občanů  a  322  se  z
Mariánských Lázní odhlásilo. Jsou to údaje, které nám poskytuje Ministerstvo vnitra
ČR.

LEDEN

S novým  rokem  2016  přišla  do  města,  a  nejen  našeho,  konečně  zima,  teploty  se
postupně snižovaly,  až ve 3. týdnu začal padat sníh, teploty klesly pod nulu a ve 4.
týdnu dosahovaly kolem 16° pod nulou. Ale o víkendu 23. a 24. ledna vystoupaly na 0 a
výš.

• Nový rok byl zahájen podvečerním ohňostrojem a lampionovým průvodem, který šel
za velikého zájmu obyvatel na opačnou stranu než obvykle – od Cristalu na centrální
parkoviště. Reakce účastníků byly vcelku kladné.

• Vzhledem ke sněhovým podmínkám se mohly uskutečnit běžkařské závody denní i
noční skate.

• Od 16. do 23. ledna se konal v hotelu Polonia šachový turnaj Open Mariánské Lázně,
jehož se zúčastnilo 122 hráčů z 22 zemí.

• Na zastupitelstvu 19. ledna odstoupil Ing. Šimánek (Volby 2004 – 2014) pro nadměrné
pracovní vytížení a na jeho místo v zastupitelstvu i radě nastoupil PhDr. Luděk Nosek,
který na tomtéž zasedání složil slib.

ÚNOR

• Od. 1. února je novým velitelem městské policie (zvítězil ve výběrovém řízení) Ing.
Václav Jelínek, bývalý voják z povolání, který se zúčastnil několika misí naší armády.
Na zastupitelstvu stručně přednesl svůj projekt. Pan Jiří Ďurčo zůstává na postu jeho
zástupce.

• Od 1. února vydává město svůj zpravodaj – měsíčník, v němž budou zprávy z radnice
a jejích organizací. Vyšlo 1. číslo.

• Od 18. února do 31. července je vyhlášena veřejná sbírka za účelem získání financí na
zhotovení  busty  Petra  Hapky,  který  složil  první  a  původní  hudbu  pro
mariánskolázeňskou zpívající fontánu.
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• Podle ředitele nemocnice Ing. Zdeňka Kříže a správce Josefa Řezky se nemocnice M.
L.  posouvá  kupředu.  Je  vybudována  nová  vstupní  brána,  psychiatrická  ambulance,
rekonstruuje se výměníková stanice, je posílena endokrinologická ambulance s novým
špičkovým  lékařem  a  sestrou.  Ovšem  lůžková  oddělení  jsou  zatím  stále  hudbou
budoucnosti.

• Vzhledem ke sněhovým podmínkám se letos nekonal v zimním areálu Evropský pohár
ve snowboardingu.

• Úplný zákaz hazardu ve městě je stále středem pozornosti, zvláště těch občanů, kteří
bydlí v blízkosti heren.

•  Bývalí  mariánskolázeňští  sportovci,  bratři  Matyáš  a  Jiří  Bělohradští  (nyní  žijí
v Babicích)sbírají  ocenění  na  poli  krasobruslení.  Mladší  Matyáš  se  stal  nejlepším
sportovcem  Karlovarského  kraje,  starší  Jiří  byl  poprvé  nominován  na  mistrovství
Evropy, kde získal 20. místo a velmi překvapil.

•  Město dalo souhlas  k založení  Přírodní  školky,  která  má sídlo v areálu na Prelátu.
Provozuje ji  Čtyřlístek,  rodinné centrum Mariánské Lázně.  O děti  tam pečuje jeden
pedagogický pracovník s asistentem a zapojují se i maminky. Přírodní školka není v síti
škol MŠMT, ale funguje jako samostatná herní skupina.

•  Oprava  objektu  LIL  se  protahuje,  MR  schválila  prodloužení  termínu  dokončení
rekonstrukce o rok.

• Masopust získává v M. L. trochu na popularitě – 9. 2. se konal hodinový rej masek na
kolonádě, bohatý průvod uspořádala drmoulská škola.

• 5. a 6. února se konal zápis do 1. tříd

• 6. února uspořádali plastikoví modeláři už 9. ročník soutěže v prostorách radnice.

• 19. 2. uspořádal ZSO další koncert pro rodiče s dětmi ve spolupráci se ZUŠ Fryderyka
Chopina. Jako sólisté se tentokrát předvedli flétnistka Denisa Doffková, houslista Jan
Janeček a klarinetistka Lenka Hůrková

• 20. února se konal ples Mariánskolázeňských novin a Západočeského symfonického
orchestru.  Měl bohatý  program,  k dispozici  byly  všechny prostory Casina s různými
typy hudby. Prodalo se 620 vstupenek. Ohlasy byly neobvykle kladné.

BŘEZEN

•  Mariánské  Lázně mají  své evergreeny,  jedním z nich  je  cyklomagistrála.  Poslední
informace  –  město  plánuje  letos  zahájit  průjezd  městem od Mírového náměstí  přes
Hlavní třídu až k hotelu Cristal Palace. Poté bude pokračovat podél Úšovického potoka
k Antoníčkovu prameni. Cílová data ale nebyla stanovena.

•  Klub výtvarníků  oslavuje  50  let  své  existence.  Má 13 členů  a  jeho předsedou je
Zbyněk Moravec. Výročí výtvarníci oslavili výstavou v galerii Goethe.
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• Mistr Vladimír Páral, mariánskolázeňský občan, dostal 13. března cenu Trebbia za
celoživotní dílo. 

• V polovině března podepsal pan starosta Ing Petr Třešňák a starosta izraelského města
Kirjat  Mockin  Haim  Zuri  smlouvu  o  partnerství.  Přítomen  v Izraeli  byl  také  2.
Místostarosta  Ing.  arch  Vojtěch  Franta.  Kirjat  Mockin  je  7.  partnerské  město
Mariánských  Lázní  (Bad  Homburg,  Weiden,  Malvern,  Marcoussis,  Nižnij  Tagil  a
Chianciano Terme).

• 12. března se v prostorách Střední hotelové školy M. L. konal ples sportovců, na němž
byli  odměněni  nejlepší  sportovci,  trenéři  a  kolektivy  města.  Nikdo  z nich  se  ale
neobjevil  na  výsledcích  ankety  Sportovec  Karlovarského  kraje.  Jen  jedno  jméno
zazářilo – Jiří Bělohradský, mariánskolázeňský rodák, krasobruslař. Zvítězil v kategorii
Mládež,  dorost,  junioři.  Letos  poprvé  byl  nominován  na  mistrovství  Evropy,  kde
vybojoval 20. místo.

• Na 15. zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto, že v M. L. zůstane trolejbusová
doprava. Město se rozhodlo pro trolejbusy s bateriovým pohonem. Zastupitelé schválili
žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

DUBEN

• Od 1. dubna je ředitelkou městské knihovny Ing. Kristína Trollerová, která vyhrála
výběrové řízení.

• 5. dubna se konalo veřejné projednávání tématu nemocnice. Přítomen byl pan starosta
Ing. Petr Třešňák, místostarosta Martin Hurajčík, majitel nemocnice Ing. Jakub Zavoral,
ředitel Ing. Zdeněk Kříž, hlavní sestra a někteří lékaři. Mariánskolázeňských obyvatel
přišlo asi 60. Nejvíc občany zajímá navrácení lůžkových oddělení, to je ovšem běh na
dlouhou trať.  Nemocnice  usiluje  o obnovení interny s 30 lůžky a také o jednodenní
operativu, ale například porodnice se do M. L. nevrátí. Hlavní slovo mají samozřejmě
pojišťovny. Nemocnice ML nemůže jako soukromý subjekt požádat o dotace. Město má
pouze  necelých  14%,  ale  aby nemocnice  dosáhla  na  státní  nebo i  evropské  dotace,
muselo by mít město majoritní vlastnictví.

• Royal Golf Club Mariánské Lázně má nového prezidenta, který vyhrál v dubnových
volbách. Je jím Ing. Jiří Pos.

• V tomto roce oslaví Základní umělecká škola Fryderyka Chopina 90 let své existence.

• Situace kolem parku Boheminium je stále nejasná a vyhrocuje se.

•  Severočeská  firma,  která  se  zabývá  stáčením  minerálních  vod  Bohemia  Healing
Marienbad  Waters  (původně  Bohemia  Healing  Mineral  Waters)zakoupila
mariánskolázeňskou  stáčírnu  a  bude  stáčet  prameny:  Rudolfův,  Ferdinandův,  Aqua
Maria  a  Excelsior.  Firma  BHMW  připravuje  rekonstrukci  budovy  nad  kolonádou
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Ferdinanda.  V závěrečné  fázi  by  měla  stáčírna  se  střešními  zahradami  a  novými
budovami tvořit malebný celek s kolonádou Ferdinandova pramene. 

KVĚTEN

•  6. května se konala na pietním místě s pomníkem generála Pattona oslava 7. výročí
osvobození  města  Americkou  armádou  se  zástupci  veteránů,  armády,  města,  ale
tentokrát bez amerického velvyslance. Tato oslava je vždy důstojná a každý rok jí také
přeje počasí.

• Horší to bývá na oslavách Zahájení lázeňské sezóny, které připadly tentokrát na 13. –
16.  května  a  jejich  organizátorem byl  KIS.  Program byl  pestrý,  zajímavý,  město  a
kolonáda plné lidí. V pátek a v sobotu počasí ukázalo svoji vlídnější tvář, zato v neděli
převládal déšť, sníh, vítr a zima. Tento den byl v režii žáků a učitelů ZUŠ Fryderyka
Chopina.

• V polovině května odešel z postu ředitele nemocnice Ing. Zdeněk Kříž. Důvodem jeho
odvolání byly podle majitele Ing. Zavorala:  ekonomická ztráta  4 miliony za první 4
měsíce, neschopnost vyjednat lepší podmínky s pojišťovnami, nejasná koncepce řízení,
špatný  marketing,  neochota  problémy řešit.  Zastupuje  ho  MUDr.  Zdeněk  Zvoníček.
Nemocnice usiluje o silnější partnerství s městem (to má pouze málo přes 13%), aby
bylo možno dosáhnout na dotace, které jsou pro soukromé subjekty nedosažitelné.

• Ing. Kříž reagoval na článek v novinách a všechny důvody svého odchodu vyvrátil.
Bohužel  vedení  města  na  oba  články  zareagovalo  velmi  pozdě,  ale  protože  má
v nemocnici Mar. Lázně pouze minoritní část, nemůže vcelku nic dělat

•  Zastupitelstvo  města  schválilo  na  svém  zasedání  rozpočtové  opatření  týkající  se
vybudování cyklostezky Mariánské Lázně – Velká Hleďsebe – zpracování projektové
dokumentace.

•  Rada města  na svém zasedání 24.  května schválila  rozpočtové opatření  týkající  se
oprav kašen, vodotrysků a laviček:  85,0 tis. Kč na opravy hřbitova + 85,0 tis. Kč na
opravy kašen, vodotrysků, laviček.

ČERVEN

• Od 1. 6. 2016 byl ve městě rozšířen svoz tříděného odpadu o bioodpad. Jsou to hnědé
kontejnery a obyvatelé po nich už dlouho volali.

• V dětském domově se každoročně ke konci června slavnostně uzavírá školní rok. I
tentokrát to bylo za přítomnosti Petra Vondráčka, který se zúčastnil už popáté. Děti jsou
vždy jeho příjezdem nadšeny. Přišel i pan starosta a ředitelé škol. V příjemné atmosféře,
přikrmování chuťových buněk a za doprovodu písniček odpoledne uteklo jako voda.

• Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně uspořádala pro žáky 3. – 5. tříd soutěž
Dárek pro Zemi, kterou vyhrála soukromá škola Čtyřlístek, 2. byla ZŠ Drmoul a 3. ZŠ
Jih.
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• Město M. L. vyhlásilo v únoru soutěž na ideový návrh nového územního plánu města.
Odborná porota je hodnotila  a určila  pořadí:  1.  cena – návrh č.  1,  autoři:  Ing.  arch
Marek Blank, Ing. arch Eva Fojtů, Ing et Ing. arch Lubomír Bača, Ing. arch Michal
Zaremba.  2.  Cena  –  návrh  číslo  2,  autoři:  Mgr.  Ing.  arch.  Monika  Boháčová,  Ing.
Václav Starý,  RNDr. Milan Svoboda, Jakub Vik.  3.  Cena – návrh č.  4,  autoři:  Ing.
Eduard Žaluda, Ing. arch Michaela Dejdarová, Ing. Arch Karel Filsak.

• Bývalý zápasník a nynější trenér František Hejplík byl uveden do síně slávy a obdržel
za svůj celoživotní přínos sportu titul „Zasloužilý trenér“.

•  MŠ Skalníkova  po  pěti  letech  provozu  musí  projít  rekonstrukcí  (pod  podlahovou
deskou bude třeba vytěžit tisíce tun zeminy a instalovat klimatizační jednotky. Výdaje
ve výši několika milionů půjdou za investorem), souhlasila rada města s přemístěním
provozu Mateřské školy Skalníkova 518 na období měsíce července a srpna 2016 do
školní družiny Základní školy Úšovice, Mariánské Lázně.

• 24. června navštívila Mariánské Lázně delegace z Čínské lidové republiky – město
Guiyang, provincie Guizhou. Delegaci vedl starosta města pan Wenxin Liu, přítomen
byl  též guvernér provincie,  za českou stranu pan starosta Ing. Petr Třešňák, zástupci
Karlovarského kraje, za komisi cestovního ruchu předseda M. Chadim. Bylo podepsáno
memorandum o spolupráci, které sice nemá takovou váhu jako smlouva o partnerství,
ale  předjímá  určitou  spolupráci  v některých  oblastech.  Ne  všichni  zastupitelé  jsou
spoluprací nadšeni.

• Otazníků kolem parku Boheminium a kolem smlouvy nájemce s městem je celá řada.
Nájemce  platí  městu  200 000 nájem a  300 000,-  Kč musí  ročně  investovat,  ale  pan
místostarosta  Hurajčík  řekl  na  tiskové  konferenci,  že  platba  za  modely,  pozemky a
objekty by měla činit asi 2 miliony.

•  Dvě  divadelní  premiéry  se  konaly  v červnu.  Jednu  uskutečnil  divadelní  soubor
GOAML  -  hru  Laurenta  Ruquiera  Uděláte  mně  to  znova?  Druhá  premiéra  patřila
Divadlu lidové tvorby a měla název Parfém v podezření.

• 22. června byli  na radnici  oceněni nejlepší žáci a sportovci základních škol včetně
umělecké a nejlepší pedagogové.

•  25.  června  se  v hotelu  Villa  Butterfly  konaly  tradiční  Česko  –  německé
mariánskolázeňské rozhovory,  které  po letech  mají  jiný charakter  než z počátku,  Už
nejde o uzavřenou diskusi bez svědků, ale o otevřenou rozpravu odborníků.

ČERVENEC

•  Od  1.  do  3.  července  se  v Mariánských  Lázních  za  přítomnosti  delegace  z Bad
Homburgu slavilo 25 let partnerství s tímto městem. V pátek začaly oslavy slavnostní
večeří  v hotelu  Esplanade,  2.  7.  dopoledne  odhalil  Ing.  Petr  Třešňák  společně
s vedoucím  německé  delegace  panem  Fredem  Etzrodtem  funkční  šachový  stolek
s dvěma sedátky, odpoledne pokračoval program na kolonádě.
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•  V červenci  se  v Mar.  Lázních  konalo  několik  velkých sportovních  akcí.  Byl  to  4.
ročník silničního běhu městem SpaRun, kterého se zúčastnilo cca 250 sportovců, dále
mezinárodní  tenisový  turnaj  do  16  let,  který  se  pořádá  za  podpory  města,  KK
společnosti  Tennis  Agens,  Nová Karna a  Veolia.  Zúčastnilo  se ho 49 chlapců a  41
děvčat.  V neposlední  řadě to  bylo  mistrovství  družstev na dlouhé ploché dráze,  kde
slavili úspěch – bronzovou medaili – čeští plošinám. 30. 7. To byl Železný dědek, 33.
ročník  memoriálu  Míry Tauše.  24.  července  to  byl  10.  ročník cyklistického závodu
Okolo  Mar.  Lázní,  jehož  hlavním  organizátorem  je  Ing.  Jiří  Blažek.  Přítomen  byl
místostarosta Martin Hurajčík, Ing. Jan Volný, poslanec Parlamentu ČR a Mgr. Jana
Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra. Začátkem srpna se u Ferdinandova pramene
konal už 9. turnaj v pétanque, jehož ředitelem byl Ing. Jiří Chval.

• Pan starosta Ing. Petr Třešňák s ředitelkou KIS Bc. Barborou Tintěrovou odletěli na
pracovní cestu do Číny na mezinárodní turistické fórum ve městě Zhengzhou, které je
hlavním městem provincie  Henan.  Podle  paní  Tintěrové  bude tato  návštěva  velkým
přínosem,  hlavně  na poli  turistickém a  kulturním.  Kromě toho se  Mariánské  Lázně
zúčastní  též  krajského  projektu,  kterým  je  partnerství  s městskou  částí  Xicheg
v Pekingu,  které  uzavřela  pětice  měst  KV  –  M.  L.,  Františkovy  Lázně,  Jáchymov,
Ostrov a Kynšperk. 

SRPEN

•  Rada  města  odsouhlasila  na  svém  zasedání  2.  8. uzavření  Smlouvy  o  zajištění  a
umožnění konání farmářských trhů v Mariánských Lázních se společností Trhy Aleš,
spol. s.r.o., což je dobře, protože prodej čerstvého zboží ve městě citelně chybí.

• Nájemné za užívání stánků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

Rada města stanovuje nájemné za užívání prodejních stánků ve vlastnictví města 
umístěných na Promenádě Bad Homburg v Mariánských Lázních takto:

nájemné za 1 stánek/den ……………………………… 400,- Kč vč. DPH
nájemné za 1 stánek/měsíc …………………………… 350,- Kč vč. DPH (denní sazba)
nájemné za 1 stánek/6 měsíců ………………………… 300,- Kč vč. DPH (denní sazba)

• Společnost Cimex se konečně rozhodla zrekonstruovat své hotely na Ruské ulici a na
Hlavní třídě, které opravdu nedělají Mariánským Lázním čest. Rada města delegovala 2.
místostarostu  Ing.  arch  Vojtěcha  Frantu  jednáním  v této  záležitosti  se  zástupci
společnosti  Cimex  invest  s.r.o.  a  společností  4ct  s.r.o.  Připravený  projekt  bude
prezentovaný na RM, poté na zastupitelstvu města.

• Po návštěvě partnerů z Bad Homburgu v Mariánských Lázních (v rámci 25. výročí
partnerství), odjela následující víkend delegace do Německa na velkorysé oslavy.

• Vedení nemocnice má zájem odkoupit od města budovu Taorminy a využívat ji po
rekonstrukci pro účely nemocnice.
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• Od 11. do 21. srpna se konal 57. ročník Chopinova festivalu. Zahájen byl preludiem
v podání prof. Klánského, jeho syna Adama a Martina Kasíka. Posluchači měli velký
výběr  ze  špičkových  interpretů,  proto  také  byly  vstupenky  vyprodány  na  90%.  Jen
kromě  představitelů  města,  ředitelky  polského  institutu  a  europoslance  si  nikdo
z pozvaných VIP hostů neudělal čas ani na zahajovací koncert. Nebyl přítomen ani gen
ředitel největšího podniku v M. L. Léčebných lázní a.s. Ing. Leo Novobilský, nikdo ho
také nezastupoval.

• Od 12. do 21. srpna se v obci Prameny konala akce s názvem „Oživme Prameny“.
Celý  týden  na  místě  tvořila  skupina  sochařů,  malířů,  architektů  a  etnologů,  a  to
v teoretické  rovině  i  v podobě  drobných  zásahů.  Součástí  byl  i  bohatý  doprovodný
program.  Cílem  bylo  oživit  Prameny  nejen  krátkodobě  po  dobu  festivalu,  ale  i
dlouhodobě. Hlavním organizátorem byl Jan Lébl. 

•  Pětice  měst  v Karlovarském  kraji  podepsala  memorandum  s pekingskou  čtvrtí
Xicheng  čínské  metropole  Peking.  Jde  o  spolupráci  na  poli  kultury,  lázeňství  a
cestovního ruchu.

ZÁŘÍ

•  Od 1. 9. Mohou občané města  využít  bezplatné služby městského úřadu v případě
potřeby poskytnutí právní rady týkající se běžného života.

•  Městský znak byl  aktualizován  na základě  upozornění  Podvýboru pro heraldiku  a
vexilologii  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České  republiky.  V současné  době  se
pracuje i na oficiální vlajce.

• Zastupitelstvo města schválilo záměr pořídit pro město Mariánské Lázně odbavovací
systém cestujících v městské dopravě v M. L. na bázi čipových karet. 

• Srpen a září byly měsíce plné kulturních akcí koncertů a festivalů.

•24. srpna se konal tradiční galakoncert ZSO, tentokrát s hostem Felixem Slováčkem
mladším  a  také  exdirigentem  Michaelem  Roháčem.  Jako  obvykle  byla  kolonáda
naplněná k prasknutí, a protože počasí přálo, lidé mohli sedět i venku.

• Od 30. 8. Do 3. 9. Proběhla ve městě unikátní akce Marienbad Film Festival, protože
letos to bylo 70 let od chvíle, kdy se v roce 1946 konal první ročník filmového festivalu,
který  se  poté  přestěhoval  do  Karlových  Varů.  Byla  přestavena  nejkrásnější  filmová
klasika  –  Prázdniny  v Římě,  Snídaně  u  Tiffanyho  apod.  Dále  se  festival  věnoval
experimentálnímu  filmu.  Na  organizaci  se  podílely  místní  spolky,  Léčebné  lázně  a
město M. L.

•  Mariánskolázeňské  dětičky  společně  se  svými  maminkami  se  účastí  ve  hře
Přesnídávky  s příchutí  léta  podílely  na  budování  „Domečku“  –  nového
mariánskolázeňského rodinného a komunitního  centra,  které  sídlí  v MěDDM a které
nabízí služby převážně pro děti a rodiče na mateřské dovolené. 

- 120 -



• Od 15. Do 19. září se konal 9. ročník folklorního festivalu Mariánský podzim. I když
déšť byl nemilosrdný, organizátory akce nezaskočil, měli připravenu „mokrou“ variantu
a výsledek byl výborný.

• Usilovně se pracuje na zásadních a aktuálních záležitostech, kterými jsou strategický a
územní plán města.

• Společnost Cimex a Orea se rozhodly zrekonstruovat hotely, které jim patří a které
nejsou zrovna okrasou Mariánských Lázní. Zároveň má v plánu projekt, který by byl ve
spolupráci s městem přínosem pro M. L.

 Už  podeváté  se  konalo  v areálu  Krakonoš  Svatováclavské  setkání  lidí  dobré  vůle.
Tentokrát bylo počasí víc než příznivé, takže celý program mohl proběhnout v plném
rozsahu.

ŘÍJEN

•  30.  9.  –  1.  10.  se  sjeli  do  Mariánských  Lázní  myslivečtí  trubači  z celé  Evropy.
Podstatné nebylo vítězství, ale samotné setkání, výměna zkušeností a poznávání lovecké
hudby a tradic ostatních států.

• Aktivní spolek Švihák připravil úplně první ročník festivalu Kavárny na živo. Je do ní
zapojeno teprve několik měst a cílem bylo přivést do kaváren víc života a hlavně lidi. A
to se povedlo. Upoutalo už zahájení v krásném prostředí u Lesního pramene – v kavárně
Ulrika, dále restauraci U Pidly s poučením o rybách a s jejich ochutnávkou, v kavárně
Pohoda,  kde  se  konala  přednáška  o  čajích,  v předsálí  hotelu  Maxim,  kde  4  klauni
zapojili do svého vystoupení i hosty a nakonec v závěrečném večeru večer v restauraci
Classic, kde uskupení DRYo jazz zakončilo festival.

• Dva tajemníci – Bývalý tajemník Ing. Miroslav Jašíček byl odvolán ze své funkce,
nicméně vyhrál soud proti městu a jeho výpověď byla prohlášena za neplatnou, ovšem
na  jeho  místo  už  byl  jmenován  nový  tajemník  Ing.  Jiří  Šrámek.  Na  základě  této
organizační  změny,  tj.  jmenování  nového  tajemníka,  a  na  základě  pravomocného
rozsudku soudu, se stal  Ing. Jašíček pro zaměstnavatele,  tj.  město Mariánské Lázně,
nadbytečným, neboť funkce tajemníka není kolektivní a práce tajemníka nemůže být
přidělována  dvěma  zaměstnancům.  Tato  situace  zakládá  výpovědní  důvod  dle
ustanovení  §  52  písm.  c)  zákoníku  práce.  Tento  právní  závěr  je  podporován
stanoviskem  odboru  dozoru  a  kontroly  veřejné  správy  Ministerstva  vnitra  České
republiky  č.j.  MV-117929-2/ODK-2016  ze  dne  08.  09.  2016.  Na  základě  výše
uvedeného rada města rozhodla o udělení výpovědi Ing. Miroslavu Jašíčkovi, a to dle
ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce neboť tento zaměstnanec se stal nadbytečným
vzhledem  k rozhodnutí  zaměstnavatele,  tj.  města  Mariánské  Lázně,  o  organizační
změně,  tj.  o  jmenování  nového tajemníka,  a  na  základě  situace,  která  vznikla  výše
uvedeným pravomocným rozsudkem soudu.

•  V Karlovarském kraji  přišlo  k volbám do  krajských  zastupitelstev  30,2  % voličů.
Nejvíce hlasů získalo ANO 2011, které obsadí 13 mandátů. ČSSD získala 8 mandátů,
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KSČM 6 a STAN s podporou KOA, KDU-ČSL, TOP 09 5 mandátů a ODS 4 mandáty.
HNHRM, Koalice SPD a SPO a Pirátům připadne shodně po 3 křeslech z celkem 45.

• Mariánské Lázně mají 3 zástupce v kraji - Česká strana pirátská získala v krajských
volbách 3 mandáty, z toho dva patří mariánskolázeňským komunálním politikům. Petr
Třešňák, který byl  na kandidátce 2., získal nejvíc hlasů 656 a dostal se na 1. místo,
Vojtěch Franta byl na kandidátce 6., ale získal 435 preferenčních hlasů a dostal se na 2.
místo. 3., který se dostal do krajského zastupitelstva, je Josef Janů z Karlových Varů.
Ano 2011 získalo 13 mandátů, jeden z nich patří místostarostovi Martinu Hurajčíkovi,
který skončil 5. v pořadí se 498 hlasy.  Martin Hurajčík bude zastávat v krajské radě
náměstka hejtmana, vlastně hejtmanky paní Vidumetzové a svou funkci 1. místostarosty
opustí.  Petr  Třešňák bude řadovým členem zastupitelstva  kraje  a dál  bude starostou
Mariánských  Lázní.  Vojtěch  Franta  bude  placeným členem  zastupitelstva  kraje  pro
lázeňství, turistiku a UNESCO.

•Nepřízeň počasí pronásledovala 2. října Lázeňský festival  jablek,  který se konal už
popáté na kolonádě. Výhodou je její krytá část, takže festival neutrpěl a přes vytrvalý
déšť byl i hojně navštíven.

• 3. ročník literárního festivalu Goethův podzim (8. – 16. října) měl podle ohlasů z řad
veřejnosti velký úspěch. Pan ředitel Bartoš využil nejen místní literáty (Michal Rejžo
Pavlík,  Stanislav  Sedlák),  ale  i  známé  osobnosti  s různorodým  programem.  I  malí
čtenáři si přišli na své při scénických čteních spisovatelů pro děti. V každém případě si
festival už vybudoval své pevné místo v prezentaci kultury na konci sezóny.

• Informační centrum Mariánské Lázně hostilo v říjnu podzimní členské Fórum ATIC –
zástupce informačních center z celého Česka. Podle Bc. Barbory Tintěrové se podařilo
uspořádat pro ATI C velmi příjemný zážitek na vysoké úrovni.

• 12. října oslavil Domov pro seniory 20. výročí své existence. Kromě zástupce kraje
pana Miroslava Čermáka, pana starosty Třešňáka byl přítomen i první ředitel Dr. Milan
Pfeifer, první hlavní sestra paní Saša Rezková a předseda Svazu důchodců pan Karel
Lokajíček. Celou oslavu vedla a moderovala paní ředitelka Libuše Hoyerová.

• Spolek Marcoussis strávil víkend na přelomu září a října u svých francouzských přátel.
Doprovázel je tentokrát Junior Dixieland pod vedením pana Bedřicha Smrčky a měl
ohromný úspěch jak pro své umění, tak i pro své bezvadné chování.

• 10. a 11. října se zúčastnili  radní PhDr. Luděk Nosek a 2. místostarosta Ing. arch
Vojtěch Franta jednání o zápisu na seznam UNESCO ve francouzském Vichy. Všechna
3  západočeská  lázeňská  města  se  dostala  do  užšího  výběru  11  lázeňských  měst
nominovaných  na  zařazení  do  Seznamu  památek  světového  dědictví  pod  patronací
UNESCO. Dlouhodobý proces začal v roce 2005 a předpokládané ukončení by mělo
nastat v roce 2018.

• Rada města schválila rozpočtové opatření týkající se oprav kašen, vodotrysků a 
laviček, projektů a správy místních komunikací, nájmu vánoční výzdoby a mobilních 
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WC:
2329 5171 210 - 165,0 tis. Kč opravy silničních vpustí
3745 5171 210 + 20,0 tis. Kč kašny, vodotrysky, lavičky - opravy 
2212 5169 210 + 60,0 tis. Kč projekty a správa komunikací
3745 5169 210 + 35,0 tis. Kč kašny, vodotrysky, lavičky - služby
3639 5171 210 + 15,0 tis. Kč opravy ostatní (fontána, tržiště atd.) 
3639 5164 210 + 35,0 tis. Kč nájem – vánoční výzdoba, mobilní WC

• Davy lidí se zúčastnily 28. října lampionového průvodu a následně oslav na kolonádě,
které pokračovaly tentýž večer slavnostním koncertem ZSO pod taktovkou Michaela
Roháče.

LISTOPAD

• Rada města schválila zapojení příjmů z veřejné sbírky, která se konala v období od 15.
02. 2016 do 31. 10. 2016 na zhotovení busty Petra Hapky. Vybralo se cca 41 tisíc.

• Na dlouhou cestu do anglického Telfordu, kde se o víkendu 12. a 13. listopadu konalo
mistrovské  klání  plastikových  modelářů  Scale  Model  World  2016,  vyrazilo  díky
podpoře radnice hned deset členů Klubu plastikových modelářů Mariánské Lázně. A
jejich  cesta  byla  opět  úspěšná.  Přivezli  hned  devět  ocenění,  nakonec  jako  vždy.
Plastikoví modeláři patří opravdu k těm nejúspěšnějším i ve světovém měřítku. 

•  Rada  města  odvolala  od  21.  11.  2016  člena  správní  rady  ZSO  Ing.  Vladislava
Trávníčka a jmenovala od téhož dne členem správní rady Michaela Roháče.

• Rada města  Mariánské Lázně vydala nařízení města č. 7/2016 o zrušení některých
nařízení  města:
Ruší  se  Vyhláška  2/1998,  o  zvýšení  základního  nájemného  z bytu  k poloze  domu  
Ruší se nařízení č. 3/2016, o zrušení některých nařízení.

• Rada města byla informována o provedené činnosti v rámci investiční akce Zástavba
lokality U pily a v souvislosti s tím o problematice historické budovy bývalé pilnice.
Uložila proto odboru IaD oslovit nejméně 3 znalce z oboru, aby podali posudek budovy
a předložili  ho RM ke schválení.  Ukládá odboru IaD prověřit  veškeré dotační  tituly
využitelné na záchranu budovy pilnice v termínu do 31. 12. 2016.

PROSINEC

• Na začátku prosince se v M. L. konal již IX. Všeoborový lékařský kongres, kterého se
zúčastnily kapacity z celého světa, mezi nimi např. prof. MUDr. Pavel Pafko, MUDr.
Bohdan Pomahač a jiní.

• 6. prosince se konala vernisáž plastik a kreseb sochařky Ludmily Seefried Matějkové,
která většinu života žila a pracovala v Berlíně, po smrti svého manžela se vrátila, bydlí
v Drmoulu a stálou sochařskou výstavu má v chotětovském klášteře.
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• 2. místostarosta Vojtěch Franta odjel 6. prosince na služební cestu do Říma na jednání
ohledně UNESCA.

• Zastupitelstvo města schválilo strategický plán města a uložilo 2. místostarostovi Ing.
arch Vojtěchu Frantovi, aby v termínu nejpozději od 1. 1. 2017 začal s realizací opatření
a vždy jednou za půl roku předložil ZM ke kontrole jeho plnění.

• Zastupitelstvo města Mariánské Lázně vydalo Obecně závaznou vyhlášku o školských
obvodech základních a mateřských škol.

•Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání rozpočet města Mariánské Lázně na
rok 2017:

a) celkové příjmy ve výši 254.395,3 tis. Kč
z toho:
běžné příjmy 251.695,3 tis. Kč
kapitálové příjmy 2.700,0 tis. Kč

b) celkové výdaje ve výši 328.404,9 tis. Kč
z toho:
běžné výdaje 251.090,9 tis. Kč
kapitálové výdaje 77.314,0 tis. Kč
c) financování ve výši 74.009,6 tis. Kč
z toho: 
zapojení FRR a vlastních zdrojů, + 73.882,6 tis. Kč
čerpání dotace na běžecké tratě + 127,0 tis. Kč
Změny rozpočtu budou provedeny na základě schválených rozpočtových opatření.

• Klienti mariánskolázeňského Domova pro seniory se mohli těšit od pondělí 19. do
pátku 23.  prosince  z  rozmanitého  vánočního  programu,  který  byl  pro ně přichystán
přímo v Domově,  ale  i  mimo budovu. Popřát  seniorům přišel  i  místostarosta  Luděk
Nosek, zástupci sponzorů a zahrát a zazpívat vánoční písně a koledy přišli už tradičně
žáci ZUŠ se svými pedagogy.

• Na 22. zasedání MZ 13. 12. 2016 rezignoval na svou funkci 1. místostarosty Martin
Hurajčík a na tento post byl zvolen za hnutí ANO PhDr. Luděk Nosek.

• 17. prosince přivezli skauti do Mariánských Lázní rychlíkem v 15.00 Betlémské světlo

• Michaela Lucie Hanzlíková vyhrála mistrovství 4 zemí v Katovicích, stejně jako Jiří
Bělohradský v mužích. Jeho bratr Matyáš se stal vicemistrem, všichni se nominovali na
ME v 2017 v Ostravě.

• Pole sport je kombinací sportu, gymnastiky a dokonalé akrobacie. 9. 11. prosince se
konalo  ve  Florencii  World  Polesport  Championship  2016,  jehož  se  zúčastnilo  120
sportovců  z 24  zemí  a  do  kategorie  parapole  se  kvalifikovala  Daniela  Pecinová
z Mariánských Lázní a stala se mistryní světa.
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•  S novým  rokem  nastanou  změny  i  v Západočeském  symfonickém  orchestru:  Pan
Martin Peschík končí ve funkci "šéfdirigent + ředitel" k 31. 1. 2017 dohodou. Dále ale
bude v ZSO příležitostně dirigovat jako "externí šéfdirigent". Stálým dirigentem ZSO
bude  náš  současný  druhý  dirigent  Jan  Mikoláš.  Navíc  budou  zváni  další  hostující
dirigenti. Funkce "šéfdirigent + ředitel" byla Správní radou změněna na "ředitel" a tím
byl - s účinností od 1. 2. 2017 - jmenován bývalý kolega, fagotista Milan Muzikář.

•  K 31.  12.  2016  bylo  oficiálně  ukončeno  po  3  a  půl  letech  vydávání
Mariánskolázeňských novin.

• Během celého adventního času nabízely Mariánské Lázně velké množství svátečních
programů,  zejména koncertů,  ale  počasí  svou vánoční  tvář  neukázalo,  podobně jako
v několika minulých letech.  Sníh začal  padat až 2. Ledna k radosti  nejen dětem, ale
všem milovníkům zimních sportů. 

• 31. prosince se o půlnoci rozhořelo nad Mariánskými Lázněmi několik ohňostrojů,
které ohlašovaly příchod nového roku 2017, doufejme, že klidného a šťastného.

zapsala: Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2017

• Statistika k 1. 1. 2017 – Je nás bohužel stále méně.

V roce 2016 se do města přistěhovalo 394 občanů, odstěhovalo 321. Narodilo se 63 dětí,
jejichž rodiče mají trvalé bydliště v M. L., zemřelo 160 občanů. V roce 2007 žilo v M.
L. 13 967 obyvatel,  v roce 2017 je hlášeno 12 503 občanů. K 1. 1. 2017 je v M. L.
hlášeno 116 obyvatel starších 90 let.

LEDEN

• Teprve s novým rokem začala pořádná zima s důkladnými mrazy a množstvím sněhu.
Ale  našemu  městu  se  v posledních  letech  kalamity,  ať  dešťové  nebo  sněhové,  i
abnormální  mrazy vyhýbají.  Sníh sice napadl,  ale  nebylo  ho kalamitní  množství  ani
mrazy nedosahovaly takové síly jako v ostatních částech republiky, i když bylo i víc než
mínus 15 stupňů.

• 26. ledna vyšlo první číslo Mariánskolázeňských novin s novými vydavateli Sport –
Servisem (Ing. Jan Budka) a Studiem TV SAT – Bohumil Chlad mladší, který našel
několik dalších partnerů pro financování.  Název i design zůstaly,  stejný je i  interval
mezi čísly 14 dnů. Mění se ale obsah – 1 strana je věnována Karlovarskému kraji.

• Poprvé v historii se podle nového školského zákona přesouvá zápis dětí do 1. tříd a
mateřských škol na duben a květen, přinese-li posunutí nějakou výhodu, to se teprve
uvidí.

• Tříkrálová sbírka, která se konala od 7. Do 15. ledna vynesla 181 891,-korun, což je o
1 605,- Kč víc než v loňském roce.

•  Úplně  poprvé  byly  zveřejněny  finanční  odměny  zastupitelů  v dozorčích  radách,
představenstvech a komisích, do kterých byli delegováni městem.

ÚNOR

•  Jiří  Bělohradský,  mariánskolázeňský  rodák,  a  Michaela  Lucie  Hanzlíková,  která
trénuje  v Mariánských  Lázních,  se  zúčastnili  Mistrovství  Evropy  v krasobruslení
v Ostravě. Oba skončili  na 20. místě,  krátce poté zazářila Míša na mistrovství ČR –
zvítězila a Jirka byl druhý.

• V noci z 23. na 24. února vyvrátil vítr „Krále smrků“, ke kterému chodily desítky lidí
a členové KČT před Štědrým dnem zpívat koledy. Mohutný smrk ztepilý byl vyhlášen
za  památný  strom  v roce  1985  a  od  té  doby  mu  byla  věnována  veliká  péče.  Žil
pravděpodobně od roku 1818, pamatoval 5 lidských generací, ale nyní už by ho býval
nezachránil  žádný  dendrologický  zásah.  Nyní  bude  ponechán  na  svém  místě  a
připravuje se k němu informační tabule.
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• Po dlouhých letech zastupitelé odhlasovali 760 tis na cyklistickou magistrálu, která
povede po chodníku na Hlavní třídě.

• Vojtěch Bartoš byl členem štafety na Mistrovství světa OB ve Finsku, která skončila
na skvělém 5. místě.

• Na místo Martina Hurajčíka, který se stal zástupcem hejtmanky, byl zvolen za hnutí
ANO Ing. Miloslav Chadim, ředitel hotelu Cristal Palace.

Zastupitelé odhlasovali doplatek 158 tis na bustu Petra Hapky, která bude stát nedaleko
„Zpívající fontány“.

BŘEZEN

•  1.  -  3.  března  navštívil  Karlovarský  kraj  prezident  Miloš  Zeman  s manželkou.
Pobesedoval se studenty gymnázia a obchodní akademie a na obědě v Cristal Palaci se
setkal  s představiteli  města  M. L. a jiných obcí.  Na jeho příjezd se připravili  i  jeho
odpůrci, v okně na Anglické ulici byly vyvěšeny obrovské červené trenýrky, v Sokolově
proběhla tichá akce s názvem „Cirkus Zeman“.

• V březnu byly zahájeny opět farmářské trhy. Každých 14 dní se v sobotu u Cup Vitalu
rozestaví  stánky,  jejichž  nabídka  přiláká  množství  lidí.  Na  tržiště  se  ale  nechtějí
přestěhovat,  tato  lokalita  jim  vyhovuje.  EET,  které  od  března  začalo  platit,  je  ale
zdržuje. Jinak s ním problémy nemají.

• Park Boheminium je evergreen, který snad nebude mít konec. Byl  opět jako jeden
z bodů  na  24.  zasedání  zastupitelstva.  Mělo  se  hlasovat  o  smlouvě  o  nájmu  věcí
movitých  a  nemovitých.  Nakonec  zastupitelé  neodsouhlasili  ani  původní  návrh  na
usnesení ani další dva protinávrhy, takže platí až do roku 2020 stará smlouva.

• 14. března zemřel dlouholetý pedagog ZUŠ a zástupce ředitele pan Vladimír Sahánek.

• Již po XIII. se konalo v prostorách hotelu Continental vyhlášení nejlepších sportovců
města.  Stalo  se  tak  na  společenském  plese  sportovců,  který  organizovala  Správa
městských  sportovišť  pod  patronací  města,  záštitu  převzal  starosta  Petr  Třešňák  a
generálním partnerem byla společnost Sport – Servis.

• Společnost Veolia investovala do modernizace provozu za posledních 8 let přes 245
milionů korun a náklady na topení se v roce 2016 občanům M. L. snížily. Vlastníkem
teplárny i soustavy sítí je město Mariánské Lázně, Veolia je jejím provozovatelem a má
teplárnu pronajatu.

•  V Tyršově  ulici  byla  otevřena  nová soukromá galerie  paní  Petry  Kociánové  ART
LINEA. V den otevření 25. března tam vystavovalo 24 výtvarníků. Paní Kociánová má
stejnojmennou galerii v Praze v pasáži Černá růže a nyní expandovala do Mariánských
Lázní, podle jejích slov do nejkrásnějšího města na světě. Má velké plány, které určitě
budou pro město přínosem.
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• 31. března se konalo v sále Společenského domu Casino koncertní provedení opery
Lazebník  sevillský.  ZSO  doprovodil  6  operních  sólistů  v kostýmech  a  s náznakem
divadelní akce. V druhé polovině došlo k situaci, která se zde ještě nikdy nestala. Pan
dirigent  Martin  Peschík  podlehl  náhlé  indispozici,  nicméně  po  krátké  přestávce
oddirigoval  zbytek  představení  v  sedě.  Publikum jemu  i  všem protagonistům za  to
poděkovalo aplausem ve stoje.

• Na tomto místě je asi dobré představit největší úspěchy ZUŠ:

NÁRODNÍ SOUTĚŽ ZUŠ – ÚSTŘEDNÍ KOLO

Kytarové kvarteto: Indra, Nguyen, Graulich, Suchánek - (tř. T. Honzírka) – 1. místo 

Hra na klavír – Praha, Cretan Sebastian (tř. M. Skalkové) – 3. místo

Junior Dixieland ZUŠ ML (ved. J. Douda, B. Smrčka) - 2. místo

Cena poroty Janu Vlasákovi za vynikající výkon ve hře na bicí nástroje

DUBEN

•  Kromě  1.  velmi  teplého  a  slunečného  víkendu  byl  celý  duben nesmírně  chladný,
deštivý, teploty se pohybovaly kolem nuly, dokonce padal sníh. V jiných částech Česka
teploty sestoupily hluboko pod nulu a mnohde nastala sněhová kalamita. 

•  8.  dubna  se  Mariánské  Lázně  zúčastnily  celorepublikové  akce  „Ukliďme  svět  –
ukliďme  Česko“.  Přišlo  ale  jen  24  dobrovolníků.  Ovšem  mezi  nimi  starosta  Petr
Třešňák se svými dětmi. I přes malý počet pracantů se udělalo hodně práce. Zaměřili se
hlavně  na  úklid  kolem pramenů  a  sesbírali  11  kusů  pneumatik  a  310 kg drobného
komunálního odpadu, hlavně PET láhve.

•  Další  100letá  občanka  v Mariánských  Lázních.  Je  to  paní  Jiřina  Vítová  a  žije
v Domově pro seniory. Narodila se na konci 1. světové války. Kulaté jubileum oslavila
v plné svěžesti. 

• 10. A 11. dubna se konal zápis do 1. tříd základních škol. Byl o dva měsíce odložený,
ale podle zjištění EDULABU, to na počet odkladů nebude mít vliv.

• Vypadá to, že se na prázdném nádraží konečně něco rozhýbá. Radnice uvažuje, že by
si po dobu rekonstrukce vlastní budovy nebo dokonce stavby nové budovy pronajala
volné prostory na nádraží, je to zatím ale jen úvaha, ve hře jsou i jiné možnosti.

•  Radnice  desetinásobně  snížila  nájem  stánků  na  tržnici.  Zájemci  si  je  mohou
pronajmout nejméně na dva měsíce za 20,- Kč na den. 

• Od 29. dubna bude zahájen nový elektronický způsob odbavování ve vozech MHD.
Zároveň vstoupí v platnost nový tarif. Základní jízdné v hotovosti bude stát 20,-Kč, děti
do 15 let 10,- Kč. Jízdné placené kartou se nemění.
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•  V muzeu  se konala beseda  europoslance  Teličky a  starosty města  o EU s názvem
Brusel a my. O informace europoslance byl velký zájem.

• Radnice je v havarijním stavu. To je fakt, o kterém se stále mluví, ale zatím se nic
neděje.  Do  budovy  se  dlouhá  léta  nic  neinvestovalo,  rozežírá  ji  dřevomorka,
v nejhorším stavu je krov a suterén. Město zveřejnilo záměr budovu prodat, ale zájemce
se nenašel, proto se bude muset přistoupit k rekonstrukci. Kanceláře se budou muset
někam přesunout. Přímo se nabízí nádraží, ale také Taormina, bývalý Bytov, budova
Slovanu v Tyršově ulici.

• Takovým neoficiálním zahájením sezóny se už před lety stal večer, kdy se poprvé
rozezní Zpívající  fontána, a to je vždy 30. dubna. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se
fontána rozezněla již po jedenatřicáté.

KVĚTEN

•  9.  května  podepsali  zástupci  mariánskolázeňských  církví  (Stanislav  Šmrha,
Křesťanská  společenství,  Zuzana  Kalenská,  Československá  církev  husitská,  Josef
Hauzar,  Pravoslavná  církev,  Pavel  Řehoř Urban,  Římskokatolická  církev,  Vladimíra
Bělunková, Československá církev husitská), s vedením Nemocnice Mariánské Lázně –
jednateli MUDr. Zdeňkem Zvoníčkem a Mgr. Petrem Dvořákem dohodu o poskytování
duchovní péče pacientům.

•  Metropolita  Pravoslavné  církve  ve  Finsku  Elia  navštívil  se  svým  doprovodem
Mariánské  Lázně  a  duchovního otce  Mgr.  Josefa  Hauzara.  Všechny překvapil  svou
perfektní češtinou, kterou studoval ve Švédsku.

• V zadním traktu budovy radnice se v květnu začaly opravovat kanceláře.

• 12. – 14. května se konalo 198. zahájení sezóny s bohatým programem a s třešničkou
na  dortu,  kterou  bylo  odhalení  pomníku  Petra  Hapky,  skladatele  první  skladby  pro
fontánu. Přijela i jeho dcera Petra, která zazpívala dvě otcovy písně, a Michal Horáček,
který  společně  s Petrou,  starostou  Třešňákem a  autorem busty  Albertem  Králíčkem
odhalil  bustu.  Přítomna  byla  hejtmanka  Jana  Vildumetzová  a  zástupci  partnerských
měst.  Žehnání  provedla Jeho milost  Zdeněk Filip Lobkowicz,  tepelský opat.  Sezónu
zahájil starosta města. Počasí, do té doby studené a deštivé, se umoudřilo a oteplilo, ale
na spršku přesto došlo.

• Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou realizuje v roce 2017 přeshraniční
projekt  s názvem  „Senioři  poznávají  krásy“  Eureia  Egrensis.  Jejich  bavorským
partnerem je město Hof a projektovým manažerem Mgr. Richard Štěpánovský. V rámci
projektu  budou realizovány  cesty  nejen  do  Hofu,  ale  i  do  dalších  atraktivních  míst
bavorského příhraničí.

•  Od  15.  do  18.  května  se  konal  17.  ročník  Festivalu  porozumění.  Jako  vždy  za
přítomnosti Bár\y Štěpánové a Jaroslava Duška, ale také s neslyšící plzeňskou herečkou
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M.  Volejníkovou,  s obrazy  od  nevidomých  malířů  a  s vystoupením  mistryně  světa
v pole dance Danielou Pecinovou.

• Zápasník a nyní trenér František Hejplík byl  za svoji celoživotní sportovní činnost
vyhlášen Karlovarským krajem sportovní legendou. 

•  17.  května  převzal  tajemník  úřadu Jiří  Šrámek  ve  vzdělávacím středisku Benešov
ocenění  za  3.  místo  v soutěži  Přívětivý  úřad  2017.  Základní  hodnotící  kategorií  je
poskytování služeb v nadstandardní kvalitě.

• Na kraji se jednalo o mariánskolázeňském orchestru ZSO, nejstarším orchestru v ČR,
který i přes dotace města 8,5 mil. ročně se potýká s fatálním nedostatkem finančních
prostředků. Platy symfoniků jsou směšné, na úrovni minimální mzdy. Bez systémové
podpory státu hrozí ZSO zánik.

ČERVEN

•  2.  června  byl  v nemocnici  slavnostně  odhalen  babybox,  čtvrtý  babybox
v Karlovarském kraji.  Za přítomnosti  jednatele  nemocnice MUDr. Zdeňka Zvoníčka,
radního  KK pro  zdravotnictví  Jiřího  Bureše  a  starosty  města  M.  L.  Petra  Třešňáka
požehnali babyboxu zástupci církví. Otcem myšlenky tohoto zařízení pro „nechtěňátka“
je Stanislav Hess, náklady 300 000. Od počátku je vyrábí a instaluje Zdeněk Juřica se
svou ženou.

• S velkým zájmem se setkala akce v muzeu Hmyz na talíři. Popularizátor entomofágie
David Švejnoha nabízel vlastnoručně upražené cvrčky a zájem byl tak veliký, že musel
přidělávat.

• Nemocnice M. L. spolu s Klubem šťastné stáří zahájila obnovu relaxačně odpočinkové
zóny,  která  má  vzniknout  v areálu  nemocnice  s nekonečnou  cestou,  okrasnými
dřevinami a zahradním altánem. Na jeho pořízení je třeba vybrat 130 000,-Kč, proto
byla vypsána veřejná sbírka.

• Ve velké zasedací síni radnice byli  diplomy z rukou pana starosty oceněni nejlepší
sportovci, kteří vzorně reprezentovali  svůj oddíl a město,  žáci,  kteří  dosáhli úspěchů
v různých olympiádách a soutěžích a pedagogové, kteří se na jejich úspěchu podíleli.
Celkem bylo oceněno 16 žáků, 2 sportovci, 56 členů kolektivů a 8 dospělých.

ZŠ JIH

Žáci: Štěpán Šimek, Viktor Palokaj, Marek Pleva, Matěj Polák

Sportovci: kolektiv sportovců 1. Stupně a kolektiv sportovců 2. Stupně

Pedagogové: Mgr. Marek Petruš, Mgr. Emilie Smutná

ZŠ ÚŠOVICE

Žáci: Jakub Říha, Aneta Faměrová, Sára Plzáková, David Staněk
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Sportovci: Marie Sčasnárová, Lucie Kociánová

Kolektiv: Komenský a my, Eurotime moderní gymnastika

Pedagogové: Mgr. Běluše Milfaitová, Mgr. Jana Čížková, Mgr. Jana Wenzlová

ZŠ VÍTĚZSTVÍ

Žáci: Matyáš Turský

Pedagogové: Mgr. Libuše Jíšová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA FCH

Žáci:  Sebastian  Cretan,  Denisa  Pěnkavová,  Klára  Skalková,  Jonáš  Černý,  Samuel
Janoch, Denisa Doffková, Patrik Novák

Kolektiv: Junior dixieland, Kytarové kvarteto

Pedagogové: Tim Honzírek, Marie Skalková

• 6. června se na hřišti za úšovickou školou konala v rámci projektu Rozvoje vzdělávání
na  Mariánskolázeňsku  1.  olympiáda  mateřských  škol.  Realizátorem byl  Dobrovolný
svazek obcí Mariánskolázeňsko.

• Na radnici začaly praskat stropy. Problém se týká dvou kanceláří a přilehlé chodby v
zadní části budovy. Vedení radnice tam nechalo vztyčit kovové vzpěry a rozhodlo, že
úředníky přestěhuje a kanceláře opraví. Ještě v pondělí se v nich ale úřadovalo. Město
také čeká na odborný statický posudek, který by stanovil rozsah poškození. Popraskání
stropů zřejmě souvisí  s  rekonstrukcí sousedních kanceláří.  Ve dvou místnostech nad
sebou zde došlo k úplnému odstranění  dřevěných podlah a tedy i stropů. Podle pana
starosty si chtěli vyzkoušet, zda bude možné rekonstruovat budovu po částech.

• Požár na Hlavní třídě: 19. 6. v odpoledních hodinách došlo k požáru v bytě na Hlavní
ulici  v  Mariánských  Lázních.  Dva muži  byli  z  bytu  vyneseni  a  museli  být  předáni
lékařům. Šestačtyřicetiletý muž byl letecky transportován do Plzně a druhý 48letý muž
byl  převezen  do  nemocnice  v  Chebu.  Požár  vznikl  neodbornou  elektroinstalací,
pravděpodobně byla v bytě pěstírna marihuany.

•  V neděli  25.  června  byla  na  židovském  hřbitově  v Drmoulu  představena  kniha
Židovský  hřbitov  Drmoul  /  Jüdischer  Friedhof  Dürrmaul,  kterou  vydalo  Městské
muzeum  Mariánské  Lázně  ve spolupráci  s Muzeem  Karlovy  Vary  a obcí  Drmoul.
Představení  knihy se zúčastnili  autoři  Gil  Hüttenmeister  a Lukáš  Svoboda.  Autorem
knihy je Dr. Frowald Gil Hüttenmeister, německý hebraista, který se celý život zabývá
výzkumem  a dokumentací  židovských  hřbitovů  a to  jak  v Německu,  tak  v Polsku
a Čechách. Na židovském hřbitově v Drmoulu je dochováno 304 náhrobků, ten nejstarší
je z 12. února 1646. S bývalou drmoulskou židovskou komunitou seznámí čtenáře text
Lukáše Svobody, historika Karlovarského muzea a dokumentátora židovského osídlení
našeho regionu.
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•  Vedení  nemocnice  vydalo  30.  června  prohlášení  v následujícím  znění:  Vedení
Nemocnice  Mariánské  Lázně  s.r.o.  s politováním  oznamuje  občanům  Mariánských
Lázní  a okolních  obcí,  že od  1. 7.  2017 je  nuceno  pozastavit  provoz  lékařské
pohotovostní  služby  a chirurgické  ambulance  s prodlouženou  ordinační  dobou.
Důvodem  je  neuzavření  smlouvy  mezi  Městem  Mariánské  Lázně  a Nemocnicí
Mariánské Lázně s.r.o. o poskytnutí finanční částky na provoz obou pohotovostí na třetí
čtvrtletí roku 2017. Podepsaní jednatelé Mgr. Petr Dvořák a MUDr. Zdeněk Zvoníček.

•  Hned  poté  starosta  města  Ing.  Petr  Třešňák  dopisem  médiím  vyvrací  tvrzení
nemocnice: Vážené novinářky, vážení novináři, dovoluji si Vám zaslat své vyjádření,
kterým bych rád zabránil šíření paniky, jež se snaží vyvolat představitelé Nemocnice
Mariánské  Lázně.  V každém případě  bych  chtěl  všechny  občany,  lázeňské  hosty  a
návštěvníky  města  uklidnit.  Pohotovost  bude  zajištěna  -  buď  prostřednictvím
nemocnice, nebo prostřednictvím lékařů, kteří budou poskytovat službu v domově pro
seniory. Od počátku letošního roku žádám vedení nemocnice o rozšíření poskytované
lékařské  služby  první  pomoci  a  prodloužení  provozní  doby  poskytované  občanům
Mariánských  Lázní.  Mé  požadavky  vedení  nemocnice  negovalo  například  se
zdůvodněním, že si prodloužení doby pohotovosti nepřejí pojišťovny. Tento argument
se vzápětí ukázal jako mylný. Jednání s vedením nemocnice je obecně poměrně složité a
velmi vágní. Na mé dopisy vyzývající představitele nemocnice k dalšímu jednání buď
nereagují,  nebo reagují se značným zpožděním. Ve čtvrtek 28. 6. v 9 hodin ráno mi
vedení  nemocnice  zaslalo  prostřednictvím  datové  schránky/podatelny  dopis.  V  něm
mimo jiné stojí, že aktuálně zaplacená částka 2,1 milionu korun „nepokrývá skutečné
mzdové náklady“. Navíc vedení nemocnice požaduje zaplatit ztrátu z minulého roku.
Přibližně  29,5  hodin  po  tom,  co  jsem  obdržel  z nemocnice  ultimativní  dopis
k okamžitému  uzavření  smlouvy  –  jinak  bude  pohotovost  uzavřena,  zaslalo  vedení
nemocnice tiskovou zprávu, kterou jste obdrželi, aniž by došlo k jakémukoliv jednání v
této  věci.  Podotýkám,  že  město  má  veškeré  finanční  závazky  směrem  k nemocnici
splněné. Celkově to na mně působí tak, že vedení nemocnice nemá upřímnou snahu se
domluvit  řešení schůdném pro obě strany.  Považuji  za velice nešťastné brát si  takto
pacienty a občany města jako rukojmí. Není to však bohužel poprvé, kdy musím řešit
poplašné zprávy tohoto charakteru. Věřím, že nejde o záměr, a především bych nechtěl
celou  věc politizovat.  Proto odhlédnu od faktu,  že zpráva byla  rozeslána  předsedou
místního sdružení ODS, který s nemocnicí spolupracuje jako tiskový mluvčí. Stejně tak
pominu i  fakt,  že  město  vlastně musí  řešit  neschopnost státu zajistit  zdravotní  péči,
kterou si všichni platíme ve zdravotním pojištění. Tento systém byl historicky nastaven
vládami  vedenými  ODS  a  ČSSD.  Bohužel  ani  současná  vládní  koalice  s  tím  nic
neudělala.

• "Evropa 2020 - Kulturní rozmanitost a rovnost příležitostí pro všechny" byla sloganem
setkání  občanů, které se konalo ve Weidenu v rámci  programu "Evropa pro občany".
Toto setkání bylo součástí víkendového festivalu občanů od 22. 6. do 25. 6. 2017 a bylo
projektem spolupráce s Evropskou unií. Občanský víkend se zaměřil na otázku, jak čelit
situaci uprchlíků a zejména integraci mladých žadatelů o azyl.  Partnery projektu byla
partnerská  města  pořádajícího  města  Weiden:  Issy-les-Moulineaux,  Macerata
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a Mariánské  Lázně.  Díky  úspěšné  žádosti  o grant  z EU  mohl  být  vícedenní  projekt
uskutečněn na vysoké úrovni a kvalitě.

ČERVENEC

• 8. července oslavil pravoslavný kostel 115. výročí od svého založení. Na slavnostní
bohoslužbu  pozval  o.  Hauzar  nejyyššího  představitele  Pravoslavné  církve  v ČR  a
několik dalších biskupů, ale vzhledem k horkému počasí a zácpám na dálnicích se včas
dostavil pouze biskup šumperský a poslankyně za ČSSD Ing. Wernerová.

• Rada města odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy ze dne 20. 11. 2013, a Dodatku č.
2 ze dne 2. 3. 2016, uzavřené mezi Městem Mariánské Lázně jako pronajímatelem a
společností VILA LIL s.r.o., se sídlem Anglická 336/2, 353 01 Mariánské Lázně jako
nájemcem,  a  to  výpovědí  s  dvouměsíční  výpovědní  lhůtou  z  důvodu  závažného
porušení ustanovení čl. IX., tj. z důvodu nedokončení rekonstrukce do 30. 3. 2017 a z
důvodu neplacení nájemného. 

•  Správě  veřejné  zeleně  se  podařilo  zrealizovat  novou  street  workoutovou  sestavu,
doplněnou  fitness  prvky  (venkovní  posilovací  stroje  na  ruce,  nohy  břišní  a  zádové
svaly)  v areálu FC Viktoria nedaleko atletické dráhy a nové přírodní dětské hřiště v
lokalitě nového parčíku u Úšovického potoka pod ulicí Dobrovského.

• Konečně byl pronajat jeden stánek na tržišti, ale pouze do 30. 9. 2017.

• Rada města schválila smlouvu o spolupráci při zajištění lékařské pohotovostní služby s
Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. ve výši plnění 1.600.000 Kč za třetí čtvrtletí roku
2017. Rozdíl v platbách za dobu neprovozování pohotovosti bude odečten v platbě za
čtvrtý kvartál roku 2017.

• Aby se neopakovala situace z přelomu června a července, kdy byla pohotovost několik
dní  nefunkční  a  za  město  posléze  nekoncepčně  jednali,  i  když  určitě  v dobré  víře,
nepověření zastupitelé, navrhl starosta vznik komise zdravotnictví. A zastupitelstvo dalo
vzniku tohoto orgánu zelenou. „Tento poradní orgán by měl být složený ze zástupců
města  a  nemocnice,  ale  i  zástupců  hotelů,  ekonomů  a  lékařů.  Očekávám od  něj,  a
myslím, že i většina zastupitelů, konstruktivní návrhy pro zastupitelstvo a radu v oblasti
koncepce  pohotovosti  v našem  městě  především  pro  roky  2018  a  2019,“  doplnil
starosta. Lékařská pohotovost a chirurgická ambulance s prodlouženou ordinační dobou
fungují ve všední dny od 7 do 21 hodin a o víkendu od 9 do 21 hodin. Město Mariánské
Lázně  má  v  nemocnici  podíl  necelých  14  procent,  zbytek  od  roku  2015  vlastní
podnikatel  Jakub Zavoral skrze společnosti Západní zdravotní s.r.o. a West Bohemia
Medical Holding a.s.

• „Objekt radnice je v žalostném stavu (už řadu let). Trápí jej vlhkost a dřevomorka.

Považuji za nezodpovědné, že předchozí zastupitelstva problém neřešila,” řekl starosta
Petr  Třešňák.  „Potýkáme  se  s důsledky  nerozhodnosti  předchozích  zastupitelstev.“
Podle  Petra  Třešňáka  je  teď  takřka  vyloučené,  že  by  případná  rekonstrukce  mohla
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probíhat za provozu. „To znamená, že bude nutné najít náhradní prostory pro odbory
našeho úřadu bez  ohledu na  to,  zda  se  bude radnice  opravovat,  nebo stavět  nová,“
vysvětluje starosta. Stav budovy se zhoršil před pár týdny. Hledá se nové místo, kdy by
se dalo úřadovat - v budově radnice už to ale nebude. Jak dál? O tom rozhodne zářijové
zastupitelstvo.

• 11. července se konalo v sále hotelu Krakonoš 28. zasedání ZM pouze s dvěma body –
Budova radnice a Pohotovost v M. L. Oba body jednání byly velmi závažné a diskuse
nebývale rušná a drsnější, zejména k budově radnice. Situaci prezentoval místostarosta
Luděk  Nosek.  Ing.  arch  Míka si  stěžoval  na  nedostatečně  zpracované  podklady,  na
vyvolaný  zmatek  na  radnici  a  na  zadluženost  města  v případě  stavby nové  radnice.
Podobný názor (oprava ve 2 částech) měl i Ing. Tobrman. Ing. Jan Panoš informoval o
stavu vodorovných konstrukcí ve velké zasedací síni, o pokračování prací na výměně
poškozených  konstrukcí,  objevují  se  další  nálezy,  které  svědčí  o  špatném  stavu
konstrukcí v objektu. Zatím se řeší havarijní stav jednotlivých kanceláří, nikoli celkový
havarijní  stav  budovy,  což  je  špatně.  Ing.  Řezník  (ved.  Odboru  IaD)  Konstrukce  v
objektu  jsou  ve  špatném  stavu,  objekt  je  na  konci  životnosti,  potřebuje  kompletní
rekonstrukci.  Nyní se snaží přesunout pracovníky ze zadního traktu, který je nejvíce
poškozený. Vhodným se jeví objekt Terezián – je po rekonstrukci, dispozice v objektu
jsou vhodné pro přesunutí úřadu. Ing. Šnajdr: Zajištění nejprve primárně bezpečnosti
úředníků, fungování samosprávy a pak diskutovat o tom, jak se věci budou řešit dál.
Vznesl dotaz, zda je radnice v současném stavu schopna plnit svou funkci. Ing. Petr
Třešňák Není. Ing. Jiří Šrámek: V současné době usilujeme o to, aby byly opraveny
kanceláře, které jsou zavřené, aby byl zajištěn chod úřadu tak, aby občané nepoznali, že
se něco děje. Jde o kanceláře, které jsou v havarijním stavu, neřeší se, zda stavět novou
nebo  rekonstruovat  starou  radnici.  Ing.  Míka  vyjádřil  nesouhlas  s  přípravou  ZM,
svolaného navíc v době dovolených a na poslední chvíli. Poukázal na to, že peníze v
rozpočtu na opravu radnice nejsou každoročně vyčerpány. Ing. Petr Třešňák poukázal
na svá vyjádření o tom, že opuštění radnice by bylo nezodpovědné. Vysvětlil, jak byly
využívány  peníze  z  rozpočtu  města  na  opravu  radnice  (každoročně  byly
přerozpočtovány na opravy). Martin Hurajčík: Pravda je, že by se musela rekonstruovat
celá budova nebo postavit nová. Ohradil se proti tvrzení, že se radnice opustí a nechá
zchátrat, je to nesmysl, město se o ni musí postarat. Zmínil memorandum, ve kterém
bylo uvedeno, že o budovu je zájem – je třeba zjistit, zda zájem oné firmy trvá. Objekt
radnice nemusí zůstat radnicí, lze tam přestěhovat knihovnu, muzeum apod. Zdůraznil,
že město se bude muset zadlužit tak jako tak, ať bude rekonstruovat starou radnici nebo
stavět novou, neví o dotačním titulu, který by se týkal správních center. Ing. Pavel Říha
navrhl  ukončit  diskusi  a  svolat  návrhovou  komisi  a  připravit  návrh  usnesení.  Ještě
podotkl,  že  město  mělo  v  minulosti  dluh  200 mil.  Kč z  obligací,  vypořádávalo  ho
prodejem městského  majetku  pod  cenou.  Město  si  nemůže  dovolit  zadlužit  se  nad
rozpočet města, pak by se stalo, že nebudou peníze na kulturu, sport atd. Znovu navrhl
ukončit diskusi a svolat návrhovou komisi. Mgr. Miloslav Pelc: Bylo řečeno, že byla
jmenována pracovní skupina (k zadání studie proveditelnosti hodnotící variantní řešení
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rekonstrukce  radnice  nebo  stavby  nové  –  pozn.).  Má  dotaz,  kdo  ji  vede,  jací  jsou
členové. A v září na ZM aby bylo uvedeno, co ti konkrétní lidé už v tom udělali.

Následovalo jednání návrhové komise. Po ukončení jejího jednání přečetl člen návrhové
komise Martin Hurajčík výsledný návrh, na kterém se komise usnesla. Návrh usnesení
návrhové  komise:  Zastupitelstvo  města  1)  bere  na  vědomí  poskytnuté  informace  o
havarijním stavu některých  částí  stropních  konstrukcí  budovy radnice.  2)  souhlasí  s
průběhem oprav prováděných k zajištění statické bezpečnosti v dotčených prostorách
při  zajištění  bezpečnosti  a  zdraví  pracovníků úřadu.  3)  bere na  vědomí  informaci  o
provedené prohlídce objektů potencionálně vhodných k dočasnému využití dotčenými
odbory  městského  úřadu.  4)  ukládá  radě  města  vyjednat  podmínky  déletrvajícího
pronájmu budovy Terezián s provozovatelem a současně majitelem objektu. 5) bere na
vědomí  zprávu  vypracovanou  odborem  IaD  na  základě  usnesení  č.  ZM/259/16  o
chronologickém  přehledu  vývoje  záměru  stavby  nové  budovy  radnice.  6)  ukládá
kontrolnímu výboru prověřit kontrolu plnění usnesení ZM a RM od 1. 1. 2014 do 30. 6.
2017 týkající se oprav, rekonstrukcí, stavebního stavu a financování budovy radnice.
Odpovídá:  předseda  kontrolního  výboru.  Termín:  do  19.  9.  2017.  7)  na  základě
dostupných  informací  o  havarijním  stavu  budovy  radnice  souhlasí  se  zachováním
stávajícího umístění radnice v budově Ruská 155, Mariánské Lázně a ukládá radě města
předložit  zastupitelstvu  na  jednání  v  září  2017  koncept  a  plán  rekonstrukce  včetně
zabezpečení  chodu  městského  úřadu.  Hlasování  –  doplněné  usnesení  (dle  návrhové
komise):  Pro:  11  Proti:  1  (I.  Mottlová)  Zdrželo  se:  7  (JUDr.  Chadim,  L.  Haas,  M.
Hurajčík, Mgr. Kafka, Ing. Knotek, J. Němec, Z. Třešňák.

SRPEN

•  Od 14.  do 26.  srpna 2017 se konal  58.  ročník  Chopinova festivalu.  Byl  úspěšný,
vstupenky  byly  vyprodány  i  na  dopolední  recitály,  a  jak  řekl  Předseda  Chopinovy
společnosti, umělecky byl na velmi vysoké úrovni.

• Mistr Vladimír Páral oslavil 85. narozeniny v krásném prostředí hudebního pavilónku
u Lesního pramene. Oslavu zorganizoval KIS v čele s paní B. Tintěrovou.

• Na stejném místě se 12. srpna vařila v rámci soutěže Stříbrný lukostřelec švestková
marmeláda, která spolu s kulturním programem poskytla přítomným nevšední zážitek.
Organizátorem byla redaktorka časopisu Istočnik Elena Sorokina.

• S festivaly se v srpnu roztrhl pytel. U Ferdinandova pramene se konal 5. a 6. srpna již
3. ročník čajové kultury Čajokrásno.

• V posledním týdnu srpna byl  zahájen 2. roční k Marienbad Film Festival,  který se
zaměřoval na experimentální film i klasiku. Doprovázela ho řada koncertů.

• 26. srpna zemřel profesor René Tuček, emeritní sólista Národního divadla, který prožil
mládí v Mariánských Lázních.

• Stále ještě není rozhodnuto o osudu radnice. Bude se renovovat nebo stavět?
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•  Aktivní  maminky  na  mateřské  dovolené  oficiálně  otevřely  Domeček  v bývalé
kočárkárně jeslí „U vrbiček“, posléze hospody 4. třídy,

ZÁŘÍ

• 4. září se konal zápis do základních škol. 

•  5.  září  se v Anglikánském kostele  konala vernisáž výstavy ilustrací  arch.  Ludmily
Míkové, která svými obrázky doprovodila krásnou knihu Radka Míky Zápisník mého
pohárku. Je to knížka, která se nejen čte, ale do níž se také píše, hledají se podle ní
cesty, prameny, zajímavosti. Žáci 6. tříd a primáni dostali knihu jako dárek do nového
školního  roku.  Publikace  šla  neuvěřitelně  na  odbyt.  Nestává  se  denně,  aby  občan
Mariánských Lázní vydával knihu, navíc tak neobvyklou, ale z vedení města nepřišel
vůbec nikdo na vernisáž, která byla neméně zajímavá než kniha.

• V září o sobě poprvé dala vědět Platforma pro zachování evropské kultury a jejích
hodnot.  Byla  založena  v roce  2016,  vznikla  jako  přímá  reakce  na  nezodpovědnou
migrační  politiku  zemí  západní  Evropy  a  zvyšující  se  podíl  osob  na  území  EU
náboženského vyznání, které nadřazuje vlastní náboženské právo a zvyky nad ústavně
právní pořádek a zvyklosti, které jsou v Evropě typické. Mluvčím klubu Platformy v M.
L. je zastupitel Ing. Ondřej Knotek.

• 12. září mělo zastupitelstvo na svém zasedání několik důležitých bodů, kolem nichž se
rozvinula dlouhá diskuse. Nejdříve letiště Skláře,  které jde do dražby.  Otázka zněla.
Koupit  nebo nekoupit?  Za  koupi  lobboval  Ing.  Antonín  Šimánek.  Bylo  doporučeno
vytvořit akční skupinu, která by se letištěm zabývala. Druhý důležitý bod – radnice –
vyhlášení  referenda  s otázkou:  Jste  pro  rekonstrukci  radnice  tak,  aby  mohla  sloužit
svému  původnímu  účelu?  –  Většina  zastupitelů  měla  k referendu  výhrady
(zastupitelstvo se zříká zodpovědnosti – je to drahé – další finanční zátěž atd.). Materiál
byl stažen a doporučen k přepracování

• 14. – 17. září se konal Mariánský podzim. I když počasí tentokrát nepřálo a sluníčka
bylo poskrovnu, stejně se město rozzářilo kroji, mládím a zpěvem.

• 23. září byl v Mnichově odhalen pomník Mons. Václavu Škachovi, který víc než tři
desetiletí sloužil jako farář nejdříve v Úšovicích, později v Mnichově a okolí. Množství
lidí za ním chodilo i jezdilo pro radu, přátelské slovo či podporu.

•  30.  září  byly Mariánské Lázně centrem oslav Dne železnice v Karlovarském kraji.
Přijel  ministr  dopravy  Dan  Ťok,  hejtmanka  Jana  Vildumetzová  a  samozřejmě  byl
přítomen  pan  starosta  Petr  Třešňák  a  ředitel  Regionálního  obchodního  centra  ČD
v Karlových Varech Ing. Vladimír Omelka.

ŘÍJEN

•  Končí  jediné  knihkupectví  v Mariánských  Lázních,  jehož  šéfem  je  dlouhá  léta
František Vaněk. Protože se měl dům Chopin rekonstruovat (zatím k tomu nedošlo),
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bylo by nutné najít nové prostory, a protože pan Vaněk je již v důchodovém věku, do
stěhování a dalšího podnikání se mu již nechtělo. Ale město bez prodeje knih? Snad
město  nějakým  způsobem  pomůže,  i  když  samo  může  těžko  ovlivňovat  skladbu
obchodů.

• Na mimořádném zastupitelstvu bylo hlavním bodem letiště,  které šlo do dražby za
vyvolávací cenu cca 22 miliónů. Zastupitelé rozhodovali o tom, zda se město dražby
účastní.  Resumé  bylo  po  dlouhé  debatě  záporné.  Rozhodnutí  bylo  podle  mnohých
zastupitelů krátkozraké, jeho koupě byla vkladem pro příští generace.

• V září a říjnu navštívil Mariánské Lázně několikrát ministr dopravy Dan Ťok, který
kandidoval do parlamentu jako lídr za ANO v Karlovarském kraji. Slíbil něco udělat s
„křižovatkou smrti  u Drmoulu“,  kde je nejvíce nehod, a s osvobozením od poplatků
úseků D6. Dálnice se mu povedla ještě do voleb.

• 15. října se konal Lázeňský festival jablek. Krásné počasí Tereziánského léta přilákalo
davy lidí, kteří se na kolonádě dobře bavili a ochutnávali vynikající štrúdly.

•  20. A 21. 10. 2017 se konaly volby do poslanecké sněmovny.  Na další  4 roky je
rozhodnuto,  kdo  bude  mít  v parlamentu  hlavní  slovo.  Kdo  bude  vládnout  České
republice. Absolutním vítězem ve všech krajích je hnutí ANO, následuje ODS, Piráti,
SPD, KSČM, ČSSD, KDU ČSL, STAN, TOP 09. Účast necelých 61%. Jmenované
strany se dostaly do parlamentu. Za Piráty se dostal do parlamentu mariánskolázeňský
starosta Petr Třešňák

A takto se volilo v Mariánských Lázních

ANO – 30,67%, Piráti – 18,43%, ODS – 12,08%, SPD – 9,48%, KSČM – 6,88%, ČSSD
– 6,5%, TOP 09 – 4,49%, KDU-ČSL – 3,48%. 

• Z 29. října na 30. října se přehnala Českem vichřice, která způsobila ohromné škody
(dosáhly už 1 miliardy a budou ještě vyšší, zabila 4 lidi. Padaly stromy, létaly střechy,
nejezdily vlaky, převrácená auta. Karlovarský kraj byl hodně postižen, nešla elektrika,
někde i několik dní. V Mariánských Lázních byla kalamita o něco menší, ale stejně měli
hasiči  co  dělat.  Martin  Gaier,  velitel  HZS,  řekl: Největší  pohromou byly  popadané
stromy, nejhůř dopadla komunikace na Velkou Hleďsebi, tam musel přijet i Dopravní
podnik  M.  L.  s plošinou,  větve  spadly  na  vedení.  Hasiči  se  snažili  zprůjezdnit
Karlovarskou silnici  v okolí Esplanade,  v neděli  byla  sjízdná jen s velkou opatrností.
Zavřeli odbočku ke golfovému klubu, kde spadaných dřevin bylo opravdu hodně. Nutno
bylo zasahovat i na okružní Karlovarské, na sídlišti i na Hlavní třídě, na Janáčkově ulici
se například strom opřel o dům, strom padl i v ulici Dusíkově. Velké škody napáchal
vichr na porostech u Lesního pramene – u hotelu Helga. Množství velikánů padlo také
mezi  vilami  Ticho a  Berolina  nad Panorámou.  Nad vodárnou (cesta  na Nimrod)  se
skácelo 12 velkých stromů, ovšem na takové obry nemají hasiči techniku, mohli uvolnit
je cestu do města  pro pana hrázného. Zprůjezdnili  také komunikace na Hamrníky a
Drmoul.  Práci  jim  zkomplikovala  dopravní  nehoda,  kterou  zavinil  podnapilý  řidič.
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Padlé stromy zablokovaly i silnici na Skláře. Bylo nutno také prořezat cestu na Podhoru,
aby  se  tam na  svá  pracoviště  dostali  pracovníci  ČEZ.  Hůř  než  města  ale  dopadly
vesnice.  Tepelsko  bylo  bez  elektřiny  několik  dní.  Do  akce  se  zapojily  jednotky
dobrovolných hasičů z Drmoulu a Tří Seker a pracovaly na odstranění škod ve svém
okolí.  Profesionálním  hasičům  dobře  fungující  dobrovolníci,  jako  jsou  ti  výše
jmenovaní,  ohromně  pomáhají,  zvláště  v takových  situacích,  jako  byla  ta  nedělní.
Přesto, že v Mariánských Lázních neměla „větrná“ noc tragické následky, měli chlapci
z HZS od rozbřesku do noci plné ruce práce. Podle hlášení krizového štábu v Karlových
Varech každé 3 minuty docházelo k nějaké události. 

• Petr Třešňák se rozhodl do komunálních voleb zastávat funkci poslance Parlamentu
ČR i funkci starosty města.

LISTOPAD

• 2. 11. Proběhlo jednání starosty města s představiteli AMK, TJ Lokomotiva a Správy
městských  sportovišť  o  budoucnosti  dlouhé  ploché  dráhy.  Výsledek  byl  pozitivní.
Zúčastnění se dohodli na zachování ploché dráhy a rozvíjení ke sportovním účelům.

• Zato cyklomagistrála už letos nebude. Investiční akce bude zařazena do rozpočtu na
rok 2018. Běžný občan nemůže pochopit,  že se o cyklomagistrále,  kterou má skoro
každá vesnice, stále jen hovoří, i když už se upustilo od vybudování stezky od Cristalu
parkem dolů a budou jen pruhy na stávajícím chodníku.

•  Po  knihkupectví  Vaněk  končí  i  drogerie  paní  Julie  Luhanové,  která  je  na
mariánskolázeňském trhu 26 let.  Město dostalo už dvakrát ocenění  jako „Město pro
byznys“,  ale podnikatelé  si nemyslí,  že by je radní nějakým způsobem podporovali.
Přestává to být jednoduché i pro vietnamské prodejce.

•  17.  listopad  prošel  v Mariánských  Lázních  jako  obvykle  bez  povšimnutí.  Pouze
studenti  –  cizinci  z Karlovy  univerzity  měli  program,  ale  samozřejmě  se  týkal  17.
Listopadu jako Mezinárodního dne studentstva.

• Nový vlakový jízdní řád přinesl Mariánskolázeňským obnovení večerního rychlíku
z Prahy do M. L. (příjezd 23.05). Hlavní zásluhu na tom má 1. Náměstek karlovarské
hejtmanky Martin Hurajčík.

•  od 20. 11. 2017 do 30. 11. 2017 se v bukovém porostu v parku u Lesního pramene
prováděla těžba části přestárlého bukového porostu formou vytěžení 30metrového pásu
podél oplocení hotelů v části parku a dále výběrem havarijních stromů v celém porostu.
Park a  hlavně krásná buková alej  doznají  tímto  zásahem značné změny,  proto jsme
požádali o vysvětlení vedoucího odboru OŽP Pavla Nečase. Úvodem řekl, že jemu i
vlastníkovi je parku velmi líto. Nicméně se při posledním orkánu vyvrátily 4 mohutné
buky, stav je havarijní, kořenový systém je narušen houbovými patogeny a stromy stojí
silou vůle. Povinností vlastníka (Lesy ČR, Lesní správa Toužim), je zalesnit pozemek
do dvou let.
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PROSINEC

• Advent proběhl ve znamení koncertů dospělých i dětí. Samozřejmě vévodil Vánoční
koncert ZSO a dvou sborů. Už už se zdálo, že i počasí bude vánoční, bílé. Ale bohužel,
opět se to nepovedlo.

•  Druhý adventní  víkend se  konal  Mariánskolázeňský  vánoční  trh.  Bohatý  program
uspokojil všechny generace, stánky nabízely spousty převážně českého zboží, ale jeho
prodloužení se neplánuje. Podle organizátorů by při delším trvání zel prázdnotou.

•  Protože  o  radnici  stále  ještě  není  rozhodnuto,  i  když  některé  odbory  už  jsou
přestěhovány na různá místa, napsal Ing. Jan Fišák svůj vlastní návrh, co dál. Odborníci
určitě najdou v článku chyby, ale mně se líbil.

• Město prohrálo druhý soud s bývalým tajemníkem, který dostal výpověď a odvolal se
k soudu. Ten vyhrál a vrátil  se na své místo.  Stejně to dopadlo i  s druhým soudem.
Nejen že zaplatí  město soudní výlohy,  ale budeme mít  opět dva tajemníky,  kteří  už
dlouhodobě oba dostávají plat. Kdyby nešlo o dost velké peníze a prestiž, byla by to
úsměvná situace, takhle je spíš politováníhodná. 

•  I  Mariánské  Lázně  mají  své  otužilce.  Mroži  uspořádali  na  Štědrý  den  koupel
v Pstružím jezírku. Asi 14 statečných se postupně ponořilo do skutečně chladné vody
jezírka, které ani v létě nevyniká vysokou teplotou.

•  Poslední  den  v roce  byl  uplakaný,  žádný  mráz,  ale  déšť.  V Mariánských  Lázních
nevybočil Silvestr z normálu. Jak řekla MP – pár opilců, pár dělbuchů, na kolonádě klid
a jak tam bývalo veselo! Možná je to škoda. Nebo není v našem městě co slavit?

zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2018

Statistika k 31. 12. 2017

• k 31. prosinci 2017 bylo hlášeno k trvalému pobytu v Mariánských Lázních 12 462
občanů, z toho 5 873 mužů a 6 589 žen. Jsou to orientační čísla.

•  narození  55,  zemřelí  160,  přistěhování  296,  odstěhování  334,  stěhování  v  rámci
Mariánských Lázní 270

V Mariánských Lázní žije 1226 osob nad 75 let. 1 osoba ve věku 100 let. 94 osob nad
90 let.

LEDEN

• Víc jarní než zimní počasí, bez sněhu a s deštěm, to byl začátek roku 2018, prakticky
stejný jako v loňském roce. Zato na události byl bohatší.

•  7. ledna se zřítila tři podlaží zadního traktu hotelu Kavkaz v čele Goethova náměstí.
Dříve nejprestižnější hotel Mariánských Lázní (Weimar), stal se později také historicky
nejcennější (několikrát tam pobýval Edward VII., setkal se tam s Františkem Josefem I.
A bydleli tam i další velikáni té doby), byl od roku 1992 prázdný a pomalu, ale jistě
chátral. Patří Léčebným lázním a.s. Gen. Ředitel LL řekl na tiskové konferenci hned 8.
1., že před 4 lety začali opravovat, ale stavba musela být zastavena. Národní památkový
ústav v Lokti ale oznámil, že on dal k rekonstrukci povolení. Tak kdo stavbu zastavil?
Možná majitelé,  kteří  sídlí v Anglii  a o zdejší lázně prý velký zájem nemají.  Jediný
světlý bod této události je, že nikdo nezůstal pod sutinami.

• 12. a 13. ledna jsme volili nového prezidenta – 1. kolo – z 9 kandidátů, mezi nimiž byl
i  stávající  prezident  Miloš  Zeman.  Podle  očekávání  zvítězil  kromě  Prahy  ve  všech
okresech, ale nadpoloviční většinu nezískal. Do druhého kola postoupil on a akademik
Jiří Drahoš.

Výsledky 1. kola prezidentských voleb v Mariánských Lázních, účast 53,72%

Miloš Zeman 36,6%

Jiří Drahoš 29, 56

Michal Horáček 10,82

Pavel Fischer 9,47

Marek Hilšer 8, 06

Mirek Topolánek 3,86

Jiří Hynek 0,8
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Vratislav Kulhánek 0,5

Petr Hannig 0,34

(Zdroj dat Český statistický úřad)

•  25.  a  26.  ledna se konalo  2.  kolo prezidentských  voleb.  Bohužel  nic  se  nezmění.
Zvítězil,  sice  těsně,  Miloš  Zeman  a  hned  prvním projevem „potvrdil“,  jak  to  bude
vypadat dál. Jméno Drahoš, nebo protikandidát v jeho projevu nepadlo. Jako vždy byl
sebestředný.

V duelu zvítězil současný prezident, i když výsledek byl velmi těsný. Jiřího Drahoše
volilo 48,63%, to je 2 701 206 voličů, Miloše Zemana 51,36%, to je 2 853 390 voličů,
účast 66,6%. Staronový prezident dostal tedy od svých příznivců mandát na dalších 5
let. Jiří Drahoš pogratuloval svému protikandidátovi, voličům a svému týmu poděkoval
a řekl, že sice nezvítězili,  ale ani nejsou poražení  a že z veřejného života neodejde.
V Mariánských Lázních ale zvítězil Jiří Drahoš

Výsledky prezidentských voleb v Mariánských Lázních: Miloš Zeman – 47,45%, 2951
hlasů, Jiří Drahoš – 52, 55%, 3 268 hlasů, Účast 58,58% 

• Rada města schválila rozpočtové opatření týkající se zapojení příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje na projekt Senior taxi v Mariánských Lázních

.• Diskuse lidí na téma plošné vykácení lesoparku u Lesního pramene (20. – 30. 11.
2017) neustávají.  Nádherná alej, která nemá obdoby a celé okolí Lesního pramene, z
kterého před 50 lety vytvořil  Ing.  Z.  Martínek sen.  půvabný lesopark,  je nenávratně
pryč. Odborně v tisku se k němu vyjádřil bývalý vedoucí CHKO Slavkovský les Ing.
Jan  Schlossar,  který  čin  Lesů  ČR (Toužim)  nazval  barbarstvím.  V podobném stylu
napsal i zastupitel JUDr. Pavel Miklušák. Diskuse se vedla i na zasedání zastupitelstva,
z jehož usnesení jasně vyplynuly body, které by měly Lesy ČR splnit. Hlavní je začít
s výsadbou vzrostlých sazenic s kmeny o průměru min. 16 cm co nejdříve.

• Rok 1818 byl pro Mariánské Lázně významným z hlediska lázeňství. Město bylo v
listopadu tohoto roku uznáno veřejnými lázněmi. Tento rok bude tradice lázeňství ve
městě slavit své dvousté výročí. Pro marketingové využití tohoto výročí byl zpracován
logotyp, který bude používán po celý rok 2018. 

•  Pracovní  skupina,  která  byla  sestavena  k nalezení  vhodného  řešení  katastrofální
situace radnice (Petr Třešňák – starosta města, Luděk Nosek – 1. místostarosta města,
Vojtěch Franta – 2. místostarosta města, Jiří Šrámek – tajemník Městského úřadu, arch.
Miroslav Míka – člen Komise dopravy a urbanistiky, člen Rady města, Radek Šnajdr –
člen zastupitelstva města, Oldřich Tobrman – člen zastupitelstva města, Zdeněk Franta –
člen Komise dopravy a urbanistiky, Zdeněk Král – bývalý starosta města, Petr Řezník –
Odbor investic a dotací,  Stanislav Pajer – Odbor investic a dotací a Ing. arch Pavel
Graca) se sešla 4. ledna a byla všemi hlasy pro rekonstrukci historické budovy.
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• Ředitel muzea Ing. Jaromír Bartoš se rozhodl uspořádat setkání pro milovníky historie
Mariánských Lázní.  Zájem byl  opravdu velký,  23.  ledna sešlo se  přes  40 lidí,  kteří
projevili zájem o pravidelné schůzky. Tak vznikla Muzejní akademie, jejíž 1. lekce se
uskutečnila 20. února.

•  Mladí  sportovci  Karlovarského kraje  reprezentovali  na  Olympiádě  dětí  a  mládeže
v Pardubickém  kraji.  Mariánskolázeňská  Kateřina  Černá,  odchovankyně  MLOK,
získala  zlato  ve  sprintu  orientačního  běhu  na  lyžích,  Marie  Bartošová  společně
s karlovarským Štěrbou získala stříbro ve štafetě OB mix.

•  V lednu 2018 začalo oddělení územního plánování zpracovávat návrh zadání. Návrh
zadání byl  zpracován  a prokonzultován  se zpracovatelem územního  plánu  (Ing.  arch.
Marek Blank, Ing. arch. Alena Švandelíková, Ing. et Ing. Lubomír Bača a Ing. arch. Eva
Pavlečková)  a určeným zastupitelem Ing. arch.  Vojtěchem Frantou (2. místostarostou
města). Dne  3.  5.  2018 byl návrh  zadání předmětem  jednání Komise  urbanistiky
a dopravy. Následně byl dle připomínek jednotlivých členů komise a pozvaných členů
zastupitelstva města upraven a neprodleně bylo zahájeno jeho projednání dle stavebního
zákona,  tj. s dotčenými  orgány,  sousedními  obcemi,  krajským  úřadem,  veřejností
a případně oprávněnými investory.

ÚNOR

• Od 5. února bylo zahájeno stěhování odboru dopravy a vnitřních věcí do upraveného
objektu Bytov na Chebské ulici. 

•  Od února  2018 budou v mariánskolázeňské  nemocnici  využívat  4  pejsky,  kteří  se
specializují  na  canisterapii.  Zastupitelstvo  města  také  odsouhlasilo  smlouvu  o
spolupráci při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a všeobecné
praktické lékařství s Nemocnicí Mariánské Lázně.

• Post tajemníka zastává od letošního února opět Miroslav Jašíček,  který už dvakrát
vyhrál soud nad městem. Vyhrané soudy znamenaly pro město další náklady. Městskou
pokladnu  přišly  tyto  spory  zatím  na  2  miliony  300  tisíc  (náhrada  mzdy,  zákonné
odvody,  soudní  poplatky,  soudní  výlohy).  Radnice  prý  ale  šetřila  výplaty  na
neobsazeném postu vedoucího živnostenského úřadu.

•  Ve  městě  už  se  opět  přetřásá  možnost  změny  majitele  nemocnice.  Nicméně  nic
určitého se ještě neobjevilo.

•  Masopust  v Mariánských  Lázních  se  moc  neslaví.  Pouze  Léčebné  Lázně  M.  L.
uspořádaly na kolonádě odpolední masopustní veselici.

• Na zasedání MZ 20. února odstoupil starosta Ing. Petr Třešňák ze svého postu (důvod
– dvě náročné funkce a rodinu nelze časově zvládnout) a předal ho do rukou dalšího
člena  České  strany  pirátské  Ing.  Martina  Kaliny,  už  třetího  starosty  během  tohoto
volebního období. Zastupitelé schválili tuto změnu 13 hlasy.
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BŘEZEN

• Rada města už v srpnu schválila Nařízení č.1/2017, které se týká změny v systému
parkování a dopravního značení v centru města. Jakmile toto Nařízení vešlo do praxe,
vyvolalo  ohromnou  vlnu  nespokojenosti,  která  vyvrcholila  na  jednání  Komise  UaD
(urbanistiky  a  dopravy),  pokračovala  na  zasedání  zastupitelstva  20.  února,  které
schválilo následující usnesení:  Zastupitelstvo města ukládá RM zpracovat nový návrh
Nařízení  města  O  stání  na  pozemních  komunikacích  v souladu  s obdrženými
připomínkami na jednání Komise UaD dne 19. února.

•Rada města pověřila členy Zastupitelstva města Mariánské Lázně Ing. Petra Třešňáka,
Ing. arch. Miroslava Míku, JUDr. Miloslava Chadima, Mgr. Vladimíra Kafku, PhDr.
Luďka Noska, Ing. arch. Vojtěcha Frantu, Ing. Martina Kalinu funkcí oddávajících, tj.
svěřila jim pravomoc přijímat prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství. 

•  Rada  města  vypsala  konkurz  na  ředitele/ku  MŠ  Úšovice  a  na  ředitele  1.  zš  Jih.
Ředitelkou v 1. ZŠ Jih bude Mgr. Baumgartnerová, bývalá zástupkyně.

•  Uvažuje  se  o  projektu  vytvořit  z Taorminy  startovací  byty  pro  mladé,  nicméně
příprava projektu měla být hotova do1. prosince 2016. Garant projektu potvrdil, že tento
projekt se stávajícímu vedení splnit nepodaří.

• Ve Skalníkově ulici zřídili Piráti poslaneckou kancelář.

• Po letech dostali na radnici petici s 629 podpisy za zrušení parkovací zóny D, která
vůbec neřeší kde a jak zaparkovat při návštěvě lékaře, optika, kina, bazénu apod. a není
pamatováno na potřeby, jako jsou opraváři, instalatéři, malíři. Pan starosta Kalina se ale
vyjádřil, že řešit situaci peticemi je nízké.

• Akordeonový orchestr Alexandra Smutného oslavil 55 let od svého založení. Celou tu
dobu funguje pod taktovkou svého zakladatele, který oslaví letos 77. narozeniny.

DUBEN

•  Letošní  akce  „Ukliďme  Česko“  se  konala  7.  dubna.  Úklid  byl  zaměřen  hlavně
na okrajovou část Mariánských Lázní v okolí bývalé skládky a sběrného dvora, směrem
na Stavební  Mlýn  a opačnou  stranu  v okolí  bikrosové  dráhy  a prostoru  bývalých
kasáren.

Sraz byl v ulici U Kasáren, kde se letos sešlo rekordních 52 dobrovolníků, kterým není
vzhled  našeho  města  a okolí  lhostejný.  Podařilo  se  vysbírat  1690 kg  komunálního
a objemného odpadu a to zejména PET lahví, plechovek, plastu, papíru, oděvů, starý
bojler a 150 ks pneumatik. 

• O letošních Velikonocích se stala na chebské křižovatce tragická nehoda jako následek
jízdy 50letého řidiče na červenou. 21letý mladý muž zemřel a jeho partnerka byla těžce
zraněna.
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•  Hejtmaka  Jana  Vildumetzová  ocenila  dva  mariánskolázeňské  pedagogy  –  Karla
Borského, ředitele Domova mládeže Mar. Lázně, a Helenu Černou, bývalou ředitelku
MŠ Na Voře.

• Ze zdravotních důvodů odstoupil ze všech funkcí komunální politiky zastupitel a radní
Mgr. Vladimír Kafka. V radě města ho nahradí Martin Hurajčík.

•  Okolo  roku  2020  by  mohlo  vedle  mariánskolázeňské  nemocnice  vzniknout  nové
sociální zařízení, které by sloužilo lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Uvažuje o
tom společnost Domov Alzheimer.

• Nemocnice se zatím prodávat nebude, majitel od prodeje ustoupil. To oznámil starosta
Martin Kalina.

• Výměna generací v Mariánskolázeňských novinách - šéfredaktorem se stal Jiří Škroch.

KVĚTEN

•  4.  května  proběhla  u  pomníku  gen.  Georga  Pattona  vzpomínková  slavnost  na
osvobození Mariánských Lázní Americkou armádou, které se událo 6. 5. 1945. Kromě
vedení radnice byli přítomni zástupci americké ambasády a armády USA. Úvod jako
obvykle patřil DOM a mažoretkám ZUŠ F. Chopina.

• Po několika měsících bylo ve městě opět otevřeno knihkupectví - v původních, ale
renovovaných prostorách v domě Chopin. Patří velkoobchodní síti Kosmas.

•  Pod  rukama  Radka  Míky,  bývalého  provozovatele  a  tvůrce  miniaturparku
Boheminium,  vzniká  historický  model  Mariánských  Lázní,  který  pravděpodobně  po
dokončení (chybí peníze) najde své místo v samostatné expozici muzea.

•  9  let  po  smrti  sochaře  Vítězslava  Eibla  byla  na  jeho  počest  v muzeu  uspořádána
výstava  jeho děl.  Na vernisáž  přišlo  velké  množství  lidí  včetně  rodiny,  která  se  na
instalaci výstavy podílela.

•  Zastupitelé  rozhodli  o  rekonstrukci  radnice,  jejíž  stav  podle  Stanislava  Pajera
odpovídá jejímu stáří. To, že se zastupitelé přou, kdo za to může, věci určitě nepomůže.
Fakt je, že ani pro současné vedení nebyla  tato historická budova prioritou. Budova
radnice  z roku 1878 by měla  být  opravena do roku 2022.  V současné  době probíhá
výběr zpracovatele projektové dokumentace pro rekonstrukci. Ten by měl být jasný do
konce srpna.

•  Mariánské  Lázně  nedosáhly  na  dotaci,  která  by  vyřešila  otázku,  zda  zachovat
v městské  dopravě trolejbusy.  Nesplňovaly totiž  dvě z hodnocených historií  –  neleží
v regionu se zhoršenou kvalitou ovzduší a nejsou součástí integrovaného dopravního
systému.

• Oslavy Zahájení lázeňské sezóny se konaly 11. – 13. května 2018. Mezi množstvím
atraktivit a programů, které odstartoval páteční koncert ZSO a sobotní mše svatá, byl

- 144 -



zajímavý  fakt,  že  po  letech  byl  otevřen  rozestavěný  bývalý  „vojenčák“  s dnešním
názvem Nabokov a luxusním interiérem i exteriérem.

•  Rada města  uložila  Odboru IaD připravit  veškeré  podklady k realizaci  kruhového
objezdu v lokalitě Černý most, křížení ulic Plzeňská, Ke Kasárnům a Polní. Součástí
realizace bude i řešení autobusové zastávky.

•  Od  21.  do  25.  května  proběhl  už  poosmnácté  Festival  porozumění.  Podle  Josefa
Slowíka, jednoho z organizátorů, stejně úspěšně jako jindy.

• O konečné podobě nového parkovacího systému se stále diskutuje. Na základě petic
vznikla pracovní skupina, která by měla najít shodu mezi petenty a městem.

• V pondělí 28. května byla zahájena stavba obchvatu Mariánských Lázní. Hotova by
měla být v prosinci 2020 a přijde na 263 milionů. Úsek je dlouhý 2,4km a začíná u
křižovatky  na  Plzeňské  (tzv.  Ypsilonka),  tam bude  kruhový  objezd,  podjede  trať  a
povede lesem kolem Lida do Drmoulu.

ČERVEN

• Poprvé se o prázdninách mění jízdní řád trolejbusů MHD, to znamená, že vypadávají
některé spoje, týká se to cca 14 spojů na trati č. 3 a 7.

• Město se zcela nepochopitelně rozhodlo zaplatit 12 milionů za vybudování příjezdové
komunikace  k Elektrometallu.  Starosta  Kalina  řekl,  že  investice  odpovídá  významu
cesty,  přitom  Elektrometall  je  jediným  zařízením,  ke  kterému  spoj  vede.  Někteří
zastupitelé investici právem kritizují.

• Zbouraný obchodní dům Baťa nahradí polyfunkční Palác Bergmann. Místo 6podlažní
budovy  bude  mít  ale  podobu  původního  Baťova  paláce.  Dokončen  by  měl  být  na
přelomu let 2019 a 2020.

• Konečně se snad po 15 letech bude něco dít  s cyklomagistrálou  přes město.  Rada
města  souhlasila  s  přidělením  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  „Cyklomagistrála
Mariánské Lázně – I. etapa – cyklopruhy a obnova vodorovného dopravního značení
2018“ a s uzavřením smlouvy s firmou SAFEROAD.

• Pro rok 2018 bylo z městského rozpočtu na opravy místních komunikací vyčleněno,
podobně  jako  v  předešlých  letech,  jedenáct  a  půl  miliónu  korun.  Částka  zahrnuje
rekonstrukce chodníků i silnic. “V současné době považuje město za prioritní opravit
komunikaci ulic Na Výsluní, Masarykovu od ředitelství Léčebných lázní ke Goethovu
náměstí a Reitenbergerovu okolo kostela. 

•  Proces usilující  o zápis na seznam UNESCO trvá již celé jedno desetiletí,  nyní  se
přehoupl do závěrečné fáze. Další setkání starostů jedenácti lázeňských měst ze sedmi
zemí Evropy usilujících o zápis na seznam světového přírodního a kulturního dědictví
hostily od 3. do 5. června Mariánské Lázně.  Už nyní je jisté,  že případné přijetí  do
rodiny UNESCO by nepřineslo jen pozitiva, ale znamenalo by i určitá úskalí. Starostové
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také rokovali o podobě nominační dokumentace, kterou plánují odevzdat ještě letos. “V
současné době přispívají Mariánské Lázně a dalších sedm menších měst šest tisíc euro
ročně. Větší lázně Karlovy Vary, Bath a Baden Baden pak dvojnásobek.

•  Po  20  letech  organizoval  soubor  Fontána  v  Mariánských  Lázních  Setkání
západočeských  pěveckých  sborů.  Přijelo  jich  jedenáct,  tedy  víc  než  300  lidí  a  za
krásného počasí se všichni v sobotu dopoledne předvedli místním i hostům v průvodu
vedeném mažoretkami a Dechovým orchestrem mladých.

•  4.  června  zemřela  v 96  letech  emeritní  primářka  očního  oddělení  v Mariánských
Lázních MUDr. Vlasta Doležalová.

•  Od 22. do 29. června proběhl na kolonádě už tradiční  Jazzový festival,  jako vždy
s velkým úspěchem a za velké pozornosti posluchačů.

ČERVENEC

•  Od  loňského  září  prochází  areál  mariánskolázeňské  stáčírny  minerálních  vod  u
Ferdinandova  pramene  rozsáhlou  rekonstrukcí.  Opravují  se  budovy a  instalují  nové
technologie.  Stavební práce se přehouply do závěrečné etapy.  Investice za téměř sto
milionů  korun  by  měla  být  dokončena  v  říjnu  letošního  roku.  Bohemia  Healing
Marienbad Waters počítá se zachováním plnohodnotné výroby. Chtějí stáčet všechny
prameny, které vyvěrají do stáčírny, to znamená Rudolfův pramen, Ferdinandův pramen
a Aqua Maria. Projekt však počítá i s vybudováním lázeňské kavárny, která by měla být
propojena s kolonádou Ferdinandova pramene, školicím centrem a s muzeální částí.

• Skupina Spa Beerland otevřela po Karlových Varech a Františkových Lázních novou
provozovnu pivních lázní i na Hlavní třídě v Mariánských Lázních. Slavnostní otevření
proběhlo 25. července.

• XV. Všesokolský slet v Praze měl i dva mariánskolázeňské reprezentanty Pavla Knáru
a Roberta Kalinu.

• Ve Velké Hleďsebi instalovali u kostela sv. Anny pomník padlým v 1. světové válce,
jehož autorem je historik Zdeněk Buchtele. Odhalení se konalo 28. července.

SRPEN

• Trvá tropické počasí, i v chládku je kolem 37 stupňů, neprší, - v Mar. Lázních vůbec.
Město neohrožují ani přívalové deště. Na 3 dny se ochladilo v pátek 10. srpna, ale na
konci víkendu se opět oteplilo. Zatím ne na 40°, večery a rána jsou chladnější.

•  V příštím roce  by se  na  trh  měla  opět  po letech  dostat  voda Aqua Maria,  kterou
majitelé  stáčírny (Bohemia Healing Marienbad Waters – BHMW) považují  za jednu
z nejhodnotnějších v Čechách.
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•  Zaměstnanci  Nemocnice  Mariánské  Lázně  poděkovali  v novinách  MUDr.  Zdeňku
Sosnovskému  za  padesátileté  působení  v tomto  zdravotnickém zařízení.  Tento  lékař
nastoupil do nemocnice přesně 21. srpna 1968.

•  59.  ročník  Chopinova  festivalu  se  konal  od  16.  do  25.  srpna  2018.  Zahájení  se
tentokrát uskutečnilo bez jeho prezidenta Martina Kasíka (měl zápal plic). Ani prezident
Chopinovy společnosti prof. Ivan Klánský nebyl kvůli zaneprázdnění přítomen. Festival
měl jako vždy vysokou uměleckou úroveň.

• Město se dostává do sporu s obyvateli nejen kvůli parkovacímu systému, ale nyní také
ohledně  záměru  zrenovovat  za  12  milionů  silnici  od  Černého  mostu  k firmě
Elektrometall. Ta by sloužila výhradně tomuto podniku, který by nepřispěl ani korunou.
Přitom město má daleko víc priorit, přinejmenším komunikace, které by opravu nutně
potřebovaly.  Dokonce radnice uvažuje i  o kruhovém objezdu u Černého mostu,  pro
který tam není dost prostoru a je pro tuto lokalitu podle odborníků značně nevhodný.

• Od 14. do 16. srpna se konal 14. ročník Mariánského podzimu pod taktovkou svého
pořadatele folklorního souboru Marjánek. Počasí letos přálo, a tak se krojované skupiny
z Čech i zahraničí předvedly v plné kráse na mnoha místech města.

•  Šestý  ročník  Spa run 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.

• Přesně 21. srpna se v muzeu města konala vzpomínková slavnost na okupaci v roce
1968, již si nenechali Mariánskolázeňští ujít. 

•  Na  27.  srpna  připravilo  muzeum  unikátní  výstavu  všech  465  exlibris  Vladimíra
Suchánka,  které  toto  zařízení  vlastní  jako  jediné  na  celém  světě.  A  protože
v Mariánských  Lázních  Mistr  Suchánek  začínal,  je  dobře,  že  je  i  díky  autorovi
majitelem zdejší muzeum. 

• O hlasy voličů v komunálních volbách 5. a 6. října bude usilovat 10 stran a uskupení:
Piráti,  lídr  Martin  Kalina,  KSČM,  lídr  Pavel  Miklušák,  ODS,  lídr  Vladimír  Kajlik,
Město lidem, lídr Miroslav Míka, Volba pro lidi, lídr Zbyněk Martinek, Město sobě, lídr
Luboš Borka, ANO 2011, lídr Jana Roubalová, KDU-ČSL, lídr Markéta Němečková,
Změna pro M. L., lídr Jiří Škroch, Koalice VOK + STAN, lídr Dušan Vítek.

•  Poslední  srpnová  středa  patří  už  léta  galakoncertu  Západočeského  symfonického
orchestru,  který  každý  rok  spolehlivě  přiláká  takové  množství  posluchačů,  kteří
dokonale zaplní kryté  i venkovní prostory a ještě lavičky za kolonádní promenádou.
Tentokrát byl koncert věnován 100. výročí vzniku republiky. 

• Lídři se představili v Mariánskolázeňských novinách a odpověděli na 3 x 3 otázky ve
třech číslech novin. Vesměs zkritizovali čtyřletou vládu Pirátů, kteří po sobě skutečně
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nezanechali příliš viditelnou stopu, a nastínili svůj vlastní budoucí přínos a přínos svého
uskupení pro Mariánské Lázně a jejich občany.

ZÁŘÍ

• Do 1. tříd letos 3. září nastoupilo 6 tříd prvňáčků. Do každé ze dvou škol po třech.

• 1. základní škola Jih oslavila 9. září 95 let od svého založení v roce 1923. Datum však
proběhlo v tichosti.

• Nemocnice M. L. má nové jednatele. Pan Dvořák sám požádal o uvolnění a MUDr.
Zvoníček  byl  „odejit“.  Noví  jednatelé:  JUDr.  Václav  Smělík  a  Petra  Komínková.
Většinovým vlastníkem ale prostřednictvím Západní zdravotní společnosti stále zůstává
Jakub Zavoral. 

• Daniela Pecinová, mariánskolázeňská rodačka, které rakovina vzala v 16 letech nohu a
která  se  přesto  stala  mistryní  Evropy v pole  dance,  uspěla  v tomto  sportu  v soutěži
„Česko Slovensko má talent“. Písní ji doprovázela kamarádka Bety Machulková.

• Protože někteří podnikatelé skončili se svými obchodními aktivitami (důvodem bylo
také  zdražení  nájmů),  zůstalo  mnoho  nebytových  prostor  prázdných  a  příjmy
z pronájmů klesly o 2 milióny.

• Dopravní podnik koupil dva nové autobusy a nahradil tak staré, které jezdily 18 let. 

• Mariánskolázeňští rodáci, vynikající hudebníci bratří Karlíčkové (Martin piano, Petr
piano,  Josef  Violoncello),  poctili  své rodné město  projektem Karlíček  Sequenza,  ve
kterém zrealizovali několik koncertů na různých místech, na závěr se ZSO v Casinu.
Měli ohromný úspěch.

• Tradiční Svatováclavské slavnosti na Krakonoši se konaly 22. září, ale lidí bylo méně
než v minulých letech.

ŘÍJEN

• 5. a 6. října se konaly komunální volby s následujícími výsledky:

ČPS  22,49 %  (6  mandátů)  –  Martin  Kalina,  Josef  Pavlovic,  Karolina  Vejmělková,
Lukáš Jadlovský, Martin Sasko, Petr Třešňák

ANO 2011 22,45 % (5 mandátů) - Jana Roubalová, Vladimír Sláma, Ivana Mottlová, 
Jan Budka, Martin Hurajčík

ODS 13,27 % (3 mandáty)- Vladimír Kajlik, Zdeněk Král, Jiří Chval

Změna pro ML 11,08 % (2 mandáty) - Petr Hála, Miloslav Pelc

KSČM 8,09 % (2 mandáty) - Pavel Miklušák, Veronika Hemerková

MĚSTO SOBĚ" 8,03 % (2 mandáty) - Luboš Borka, Vladimír Kantor
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Volba pro lidi 5,66 % (1 mandát) - Zbyněk Martinek

MĚSTO LIDEM 4,41 %

KDU ČSL 2,43 %

V2018KVS 2,08 %

Hnutí ANO se 16. 10. odvolalo k soudu se žádostí o přezkoumání hlasovacích lístků.
Rozdíl mezi vítězi a hnutím ANO jsou pouhé 4 setiny procenta, ovšem v  důsledku to
děla 1 mandát. 

•  12.  října  podepsaly  Česká  strana  pirátská,  ODS,  Změna  pro  Mariánské  Lázně  a
Volba  pro  lidi  memorandum  o  spolupráci,  22.  října  v podvečer  v kanceláři  Pirátů
potom Smlouvu o spolupráci.

•  Poslední  říjnový týden byl  ve znamení  oslav 100.  výročí  vzniku Československé
republiky. Na jeho počest se konala módní přehlídka 30 let s názvem Jen pro ten jeden
den…, dále koncert  orchestru Ježkovy stopy,  několik přednášek, slavnostní koncert
ZSO,  na  jehož  programu  byla  Má  vlast  a  lampionový  průvod  se  závěrečným
ohňostrojem. V neděli 28. října zasadili skauti v parku před Casinem lípu svobody.

• V neděli se také velmi ochladilo, byl silný vítr a padal mokrý sníh. Hned v noci na
pondělí  se  ale  oteplilo  a  většina  lidí  uložila  zimní  bundy  opět  do  skříní,  začátek
listopadu se vyznačoval příjemnými teplotami.

LISTOPAD

• 5. listopadu bylo zveřejněno rozhodnutí krajského soudu, který stížnost hnutí ANO
zamítl  v plném  rozsahu,  volby  tedy  zůstávají  v platnosti  a  v nejbližší  době,
pravděpodobně 19. listopadu, se uskuteční ustavující zastupitelstvo.

•  V týdnu od 5. do 9. 11. 2018 proběhlo stěhování některých odborů městského úřadu
včetně vedení města z budovy radnice do náhradních prostor objektu Terezián - adresa
Ruská 74/14. Je to nutný krok, aby se mohlo přistoupit k rekonstrukci.

• 8. listopadu byl oceněn mariánskolázeňský občan Václav Větrovský titulem Senior
roku 2018.

•  8.  prosince  se  ve  Společenském  domě  Casino  už  pojedenácté  konaly
Mariánskolázeňské  dialogy  Na  160 odborníků  z různých  oblastí  hospodářství,
ministerstev,  úřadů,  hospodářských  komor,  škol  a institucí  z východního  Bavorska
a Čech se  společně  zabývalo  možnými  řešeními  nedostatku  pracovních  sil.  Ve třech
pracovních  skupinách  představili  vysoce  postavení  referenti  aktuální  výzvy
na přeshraničním  trhu  práce  a vzdělávání  jakož  i překážky  v poskytování  práce
přes hranici.  Odborníci  se během  jednání  shodli,  že řešením  není  si  pracovní  síly
přetahovat, ale vychovat.
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• Francie si 11. listopadu 2018 připomněla 100. výročí ukončení 1. sv. války. Při této
příležitosti naše partnerské město ve Francii – Marcoussis – pozvalo představitele všech
4 svých družebních  měst  na  oslavy této  významné  události.  Za  M. L.  se  zúčastnili
představitelé spolku Marcoussis a KIS.

• V úterý 13. listopadu se uskutečnila oslava 150. výročí otevření Městského divadla v
Mariánských Lázních. Oslava začala vernisáží výstavy věnované Divadlu lidové tvorby
Mariánské  Lázně  a  pokračovala  divadelním  představením  DLT Královny.  Večerem
provázel Alexandr Komarnický.

• 19. listopadu napadl první sníh, ale dlouho nevydržel.

• 20. listopadu se konalo ustavující zastupitelstvo, na němž zastupitelé složili slib a
byl zvolení starosta, místostarostové a rada v následujícím složení:

Starosta  Ing.  Martin  Kalina,  1.  místostarosta  Zdeněk  Král,  2.  místostarosta  Mgr.
Miloslav Pelc. Rada:

Ing. Martin Kalina, Piráti, Zdeněk Král. ODS, Mgr. Miloslav Pelc, Změna pro M. L.
Dr. Vladimír Kajlik, ODS, Ing. Zbyněk Martinek, VPL, Bc. Josef Pavlovic, Piráti, Bc
et Bc Karolina Vejmělková, Piráti.

• Nyní koalice dokončuje své programové prohlášení.

PROSINEC

• Od 6. do 9. prosince se konal 13. vánoční trh. Organizátoři nachystali i letos divácky
zajímavý  program  pro  všechny  věkové  skupiny.  Během  čtyř  dnů  se  na  kolonádě
vystřídala  řada  zpěváků,  hudebníků,  tanečníků,  divadelníků  a  akrobatů.  Pro  dětské
návštěvníky byl navíc zdarma k dispozici kolotoč a v odpoledních hodinách výtvarná
dílna. Stále je ale občanům líto, že náš vánoční trh je tak krátký. Ani městská vánoční
výzdoba příliš neupoutá, až na novou sobí rodinku pod Novými lázněmi, je nevýrazná.
Výjimkou jsou krásně nasvícené lázeňské domy a hotely.

• I letos se Mariánské Lázně připojily k celorepublikové akci „Česko zpívá koledy“,
která se tentokrát uskutečnila 12. prosince u betlému na Krakonoši, nicméně lidí mnoho
nepřišlo. 

• Nadnárodní sériová nominace Velkých lázní Evropy na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO má nové logo Great Spas of Europe. Nominace The Great Spas of
Europe,  jejíž  jsou Mariánské Lázně součástí,  má novou korporátní  identitu  a  slovní
značku/ochrannou známku. Tato značka byla odsouhlasena starostenskou skupinou na
setkání v Praze na Ministerstvu kultury ČR. Tato značka nahrazuje dosavadní logo s
vodní tématikou. (podle info Ing. Arch Vojtěcha Franty).

• Zastupitelstvo města Mariánské Lázně pověřilo Radu města Mariánské Lázně 
jednáním s Karlovarským krajem o možnosti umístění sídla Institutu lázeňství a 
Balneologické veřejné výzkumné instituce v Mariánských Lázních. 
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• Zastupitelé ustanovili výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města takto:
a) za výkon funkce člena zastupitelstva 1999,- Kč
b) za výkon funkce člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu 3332,- Kč
c) za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady 3999,- Kč
d) za výkon funkce člena rady města 7998,-Kč
Odměna se poskytuje ode dne 20. 12. 2018.

• Zástupcem města na valných hromadách společnosti Chevak bude od 20. 12. 2018 
starosta Martin Kalina.

• Město podá žádost o dotaci na vybudování kamerového systému a o dotaci z 
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2019 na projekt 
Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí. Další 
žádosti o dotace bude z programu Ministerstva pro místní rozvoj a z rozpočtu 
Karlovarského kraje na opravy a stavební úpravy místních komunikací.

• Rozpočet města na rok 2019: Celkové příjmy ve výši 283.388,7 tis. Kč, celkové 
výdaje ve výši 397.951,0 tis. Kč 

• Stezka spisovatelů, která byla avizována v srpnu 2017 u příležitosti životního jubilea
spisovatele  Vladimíra  Párala,  začíná  nabývat  reálných  rozměrů.  Momentálně  byly
usazeny  první  dva  panely  věnované  J.  W.  Goethovi  (Goethovo  náměstí)  a  M.
Horníčkovi (buková alej pod hotelem Svoboda). Pokud město projekt podpoří i v roce
2019,  bude  pokračovat  instalace  dalších  panelů  po  celém  městě  tak,  aby  v  závěru
vznikla trasa, která provede turistu po městě a zároveň mu připomene, jací významní
čeští i zahraniční návštěvníci/ spisovatelé naše město navštívili.

•  Čtvrteční  Vánoční  koncert  (20.  12.)  tradičně  otevřel  dveře  do  vrcholného  období
Vánoc. Kromě půvabné staré muziky Jana Zacha, Karla Stamice, Jana Jakuba Ryby a
Martina Jakubíčka naplnila  druhou polovinu večera slavná Česká mše vánoční  „Hej
Mistře“.  Pod  taktovkou  Martina  Peschíka  se  představil  Západočeský  symfonický
orchestr a sólisté Liana Sass, Jan Mikušek, Aleš Vondráček a Aleš Hendrych, pěvecké
sbory Fontána a Čerchovan.

• Vánoce byly trochu pocukrované, ale víc deštivé, teploty několik stupňů nad nulou a
stejné počasí vydrželo až do Silvestra. Ochladilo se a začalo sněžit až 2. ledna.

• Silvestr a silvestrovská noc proběhla v Mariánských Lázních v naprostém klidu. Město
neprojevilo  žádnou  aktivitu,  nic  neorganizovalo  ani  na  kolonádě,  nekonal  se  ani
novoroční ohňostroj. Městská policie vyjížděla pouze ke dvěma případům. Po půlnoci a
k ránu si dva občané spletli místo a unaveni si ustlali na ulici. Jeden pejsek se polekal
petard a zaběhl se. Město se probudilo do nového roku téměř střízlivé. 

zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2019

Statistika k 31. 12. 2018

K 31. 12. 2018 bylo v Mariánských Lázních hlášeno 12 233 občanů ČR, z toho 5 625
mužů a 6 345 žen. K tomuto datu bylo v Mariánských Lázních 113 občanů starších 90
let včetně, z toho 1 osoba 101 let, 2 osoby 100 let, 2 osoby 99 let, 2 osoby 98 let, 3
osoby 97 let, 8 osob 96 let, 12 osob 95 let, 8 osob 94 let, 13 osob 93 let, 12 osob 92 let,
25 osob 91 let, 25 osob 90 let.

• narození 70, zemřelí 182, přistěhovaní 572, odstěhovaní 329

LEDEN

• Vánoce 2018 proběhly bez sněhu, pravá zima začala až v lednu, napadl sníh a teploty
spadly hluboko pod nulu.

•  Rada města  souhlasila  s  uzavřením Smlouvy o spolupráci  při  zajišťování  lékařské
pohotovostní  služby  v  oboru  chirurgie  a  lékařské  pohotovostní  služby  v  oboru
všeobecné praktické lékařství na území Města Mariánské Lázně na období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019, se společností Nemocnice Mariánské Lázně s. r. o s plněním ve výši
3.600.000 Kč.

 Od letošního roku je  obřadní  místností  pro konání  civilních  svateb  v Mariánských
Lázních  krásný  prostor  Anglikánského  kostela  v  Ruské  ulici.  Město  k  této  změně
přistoupilo  z  důvodu velmi  neuspokojivého technického stavu budovy radnice a její
plánované rekonstrukce.

•  Na Tříkrálovou sbírku se vydalo  140 koledníků.  Zapojili  se nejen tradičně skauti,
zahraniční studenti ÚJOPU KU, děti z Dětského domova a žáci z úšovické ZŠ, kteří
charitní dárky obohatili o novoročenky, letos se přidali i žáčci Čtyřlístku a ZŠ Drmoul.
Vybrali  269 445,-Kč. Posláním Tříkrálové sbírky je předat radost z pomoci druhým,
začít nový rok dobrým skutkem. 

• 22. ledna proběhl v Paříži  slavnostní akt podpisu nominačních dokumentů pro náš
vstup do UNESCO. V průběhu roku přijedou do města hodnotitelé, a pokud vše půjde
podle  plánu,  měly  by Mariánské  Lázně spolu s  Františkovými  Lázněmi,  Karlovými
Vary  a  8  dalšími  lázeňskými  městy  z  Evropy  vstoupit  do  této  elitní  společnosti  v
polovině roku 2020. 

•  V  prostorách  Hotelové  školy  v  Mariánských  Lázních  uspořádali  krajští  radní  v
prosinci  setkání  se  starosty  Mariánskolázeňska,  Chebska  a  Ašska.  Na  jednání  se
diskutovalo například o problému s vydáváním pozemků, o situaci chebské nemocnice
či o počtu lůžek v sociálních zařízeních v jednotlivých částech kraje.
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ÚNOR

• Na únorovém zasedání odsouhlasilo zastupitelstvo města rozpočtové opatření týkající
se odvlhčení části objektu LIL ve výši 1 400,0tis. Kč. Zatím stále není jasné, jak bude
objekt využit.

• Vznik očekávané „Stezky spisovatelů“ připravuje Infocentrum města Mariánské Lázně
za  významné  spolupráce  městské  knihovny  a  paní  architektky  Ludmily  Míkové.
Momentálně  byly  usazeny  první  dva  panely  věnované  J.  W.  Goethovi  (Goethovo
náměstí) a M. Horníčkovi (Buková alej pod hotelem Svoboda). Pokud město projekt
podpoří i v roce 2019 (12.  2.  to zastupitelé  odsouhlasili),  bude pokračovat  instalace
dalších panelů po celém městě tak, aby v závěru vznikla trasa, která provede turistu po
městě a zároveň mu připomene, kdo ze slavných návštěvníků zde pobýval. Předběžně
stanovený termín odhalení  je 10. srpna 2019 – na narozeniny p.  Vladimíra Párala a
zároveň  si  připomeneme  270.  výročí  narození  J.  W.  Goetha.  Zastupitelstvo  města
schválilo poskytnutí investiční dotace společnosti KIS Mariánské Lázně s.r.o., ve výši
290,- tis. 

• Bez letáků ve schránkách, bez plakátů na sloupech otevřela 3. ledna sokolovská firma
VMB Perla svůj obchod v Dyleni,  která již byla delší dobu prázdná.  Nabízí domácí
potřeby,  dekorační  předměty,  krmení  pro domácí  mazlíčky a  zejména levné kvalitní
potraviny z tuzemska i ze zahraničí.

BŘEZEN

• 14. března se konal ve Společenském domě Casino již 59. den žákovských dovedností
Hotelové školy M. L. za účasti ředitele školy Ing. Jiřího Chuma a představitelů akciové
společnosti Léčebných lázní Ing. Lea Novobilského a Ing. Pavla Říhy. Tématem byla
práce kuchařů a číšníků, příprava menu a sestavení slavnostní tabule.

• Na zimním stadionu se bude rekonstruovat ledová plocha a technologie chlazení. 

• 14. března se v muzeu konala vernisáž, na které byl prezentován model představující
Mariánské Lázně v době jejich rané existence v roce 1815. Na detailně propracovaném
modelu jednotlivých budov nejbližšího okolí Křížového pramene vidí návštěvník naše
lázeňské  město  v  době  před  zhruba  200  lety.  Muzeum tedy  návštěvníkům nabídne
jedinečnou  možnost  vidět  podobu  lázní  v  době,  kdy  vznikaly  pod  dohledem opata
Reitenbergra a doktora Nehra.

• Vyhlášení nejlepších sportovců města Mariánské Lázně se konalo v hotelu Continental
dne 16. 3. 2019 na Plese sportovců.

• 18. 3., se funkce ujala nová ředitelka domova pro seniory a domova s pečovatelskou
službou paní Bc. Jana Roubalová.

• Po dlouhém jednání z minulých let se podařilo vložit do evidence územně plánovací
činnosti Územní studie využitelnosti areálu ploché dráhy a souvisejícího okolí. Územní
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studie  se  tak  stala  podkladem  pro  zpracování  nového  Územního  plánu  Mariánské
Lázně, ale také neopomenutelným podkladem pro rozhodování o této lokalitě.

• Zastupitelé odsouhlasili peníze na projekt přestavby Taorminy na městský činžovní
dům, mělo by tam vzniknout 25 nájemních bytů, snad město získá dotaci.

•  30.  března  odletěla  delegace  složená  z  2 členek spolku Marcoussis,  pana  starosty
Kaliny a velitele HZS a jeho zástupce do Marcoussis, kde byla v nové městské zástavbě
na důkaz přátelství  slavnostně  odhalena  Mariánskolázeňská  ulice  – Allée  Mariánské
Lázně a otevřena nová hasičská zbrojnice.

• 30. března oslavil Dechový orchestr mladých pod vedením Josefa Koreise 50 let své
činnosti  slavnostním  koncertem  ve  Společenském  domě  Casino.  O  choreografii  se
postarala Petra Koreisová. Byli pozváni hosté nejen z řad bývalých členů, nechyběl ani
dlouholetý kapelník Jaroslav Zíma a další hosté.

•  V  rámci  programu  regenerace  městských  památkových  rezervací  a  městských
památkových zón bude radnice zase čerpat dotace na opravy městské knihovny a další
dotaci využije také na obkopání Lilu, které zabrání prolínání vlhkosti do tohoto objektu.

• Rekordní částka putuje letos na opravy silnic a chodníků ve městě, z rozpočtu i dotací.
Snad to bude vidět. K tomu kraj plánuje docela velké opravy silnic okolo Mariánek a
přímo ve městě.

DUBEN

•  V  sobotu  6.  4.  se  konala  tradiční  akce  “Ukliďme  Česko“,  na  které  byla  letos
zaznamenána rekordní účast. Sešlo se přes 50 dobrovolníků, bylo sesbíráno 1470 kg
objemného odpadu a 31 ks pneumatik. 

•  8.  dubna oslavila  paní Jiřina Vítová v Domově pro seniory 102. narozeniny.  Je v
současné době nejstarší občankou města.

• Správa veřejné zeleně informovala o projektech, které již delší dobu připravuje. 1) Pro
návštěvníky parků bude zajímavé dokončení „Dendrologické stezky Václava Skalníka“.
Již  v  minulém  roce  bylo  v  parcích  označeno  několik  desítek  zajímavých  dřevin
jmenovkami. Na tento pilotní projekt navázal komplexní informační systém doplněný
webovou aplikací, ve které se zájemce dozví informace o dané dřevině, její zvláštnosti a
zajímavosti. Systém bude doplněn interaktivní mapou, informačními stojany v prostoru
parku a tiskovým informačním materiálem.  2) V letošním roce se povedlo dokončit
realizaci dlouhodobého záměru propojení parků v údolí podél Úšovického potoka až k
Antoníčkovu prameni. Od května 2019 bude možné projít příjemnou procházkou parky
od Lesního pramene až k prameni sv. Antonína v Ušovicích. 

• 17. dubna se konala tisková konference k zahájení lázeňské sezony a zápisu na seznam
UNESCO.  Úvodem starosta  města  Martin  Kalina  předal  známé  české  herečce  Janě
Švandové diplom ambasadorky lázeňského města. Poté se podrobněji věnoval akcím,
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které nás čekají během letošní letní sezóny. Ředitelka informačního centra KIS Barbora
Tintěrová poznamenala,  že město zaznamenává pozitivní trend nárůstu počtu turistů.
Analýza statistických údajů za období let 2000 až 2018 ukázala, že návštěvnost vzrostla
o 111 procent. V loňském roce město navštívilo 286 tisíc turistů, kteří zde v průměru
strávili 5 nocí. Zároveň nadále přetrvává trend vzrůstajícího počtu českých návštěvníků.
Tradičními zahraničními turisty ve městě jsou Němci, Rusové, Rakušané, Ukrajinci a
Izraelci. Vojtěch Franta ve svém projevu věnovaném zápisu města na seznam památek
UNESCO společně s dalšími jedenácti nejlepšími evropskými lázeňskými městy uvedl,
že po 13 letech příprav se město dostalo do závěrečné rovinky. Čeká se však ještě na
příjezd skupiny odborníků, kteří posoudí připravenost města stát se městem UNESCO. 

• 19. dubna začaly Velikonoce a s nimi přišlo nádherné, téměř letní počasí s azurovou
oblohou a trvalo až do Velikonočního pondělí – včetně. Poté se silně ochladilo, na konci
dubna přišel konečně i déšť, který ovšem nestačil pokrýt deficit vody.

•  V  našem muzeu  probíhá  od  14.  března  výstava  na  téma  Mariánské  Lázně  1815.
Představuje model  prvních staveb v areálu  Křížového pramene,  který vyšel  z tvůrčí
dílny Radka Míky a jeho týmu.

•  Je  nutné  řešit  stav  silnice  a  parkování  u  nemocnice.  „Není  to  jednoduché,“  řekl
místostarosta  Mgr.  Miloslav  Pelc,  „protože  silnice  nemá  dostatečné  parametry  pro
obousměrný provoz, parkování a pohyb chodců. Současný stav je zcela nevyhovující
hlavně pro výjezd vozů záchranné služby. V daném prostoru také zcela chybí parkoviště
pro  ty,  kteří  navštěvují  nemocnici  z  důvodu  ambulantního  ošetření,  rehabilitace,
laboratorního vyšetření, ale také pro návštěvy pacientů v lůžkové části nemocnice.“

KVĚTEN

•  Zastupitelé  odsouhlasili  peníze  na  projekt  přestavby Taorminy na  městský činžák,
mělo by tam vzniknout 25 nájemních bytů.

• 6. května se konala slavnost 74. výročí osvobození Mariánských Lázní u pomníku gen.
Pattona.

•  9.  května  vzdalo muzeum poctu zakladateli  Mariánskolázeňských novin,  grafikovi
Milanu Kopřivovi, který by se dožil 90 let. Přestože od jeho smrti uplynulo již 22 let,
úplně zaplněný sál v muzeu dokazoval, že na něj přátelé a známí nezapomněli.

• 10. – 12. května byla zahájena sezóna žehnáním pramenů a bohatým programem, z
něhož nejvíce lákal koncert skupiny Quennie. Nicméně nabídka byla široká a, i když
počasí skutečně nebylo ideální, každý si určitě vybral svůj šálek čaje.

•  18.  května  byla  na  Hamelice  odhalena  pamětní  deska  historikovi  města  Richardu
Švandrlíkovi. Iniciativa vzešla od jeho synů a spolupracovníka Zdeňka Buchteleho, ale
bohužel až třetí místo pro umístění desky bylo povoleno a schváleno. I tento akt přilákal
na Hameliku desítky lidí.
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•  Rada města  jmenovala na základě výsledků konkursního řízení  paní  Mgr.  Moniku
Preňkovou na vedoucí místo ředitelky Základní školy Úšovice, Mariánské Lázně, 

• Na základě rozhodnutí MR bude ve školním roce 2019/2020 otevřen v ZUŠ Fryderyka
Chopina literárně dramatický obor.

ČERVEN

• 8. června se konal na Arnice Den pro město. Účinkovalo několik kapel – Daliborka,
Bourbongrass,  Kocovina  atd.  Proběhly  ukázky první  pomoci,  Domeček  organizoval
tvořivé  dílny  pro  děti,  CEDES prodával  výrobky  svých  klientů,  k  dispozici  bylo  i
občerstvení. Koncert kapel pokračoval i v neděli.

•  11.  6.  se  v divadle  konala  prezentace  pamětnických příběhů,  které  objevili  žáci  z
Mariánských Lázní v rámci akce Příběhy našich sousedů.

• Od 22. června do 12. července se konal 1. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Živé  pohraničí.  Zahajovací  a  závěrečný  koncert  se  konaly  v  Mariánských  Lázních,
ostatní v Paliči ve Františkových Lázních a v Schirdingu.

•  Z  Certifikátu  Environmentálního  vyúčtování  společnosti  ASEKOL,  které  město
obdrželo, vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 29 396,99 kilogramů
elektra.  Tím,  že  jsme  ho  následně  předali  k  recyklaci,  jsme  uspořili  365,29  MWh
elektřiny, 18 623,12 litrů ropy, 1 682,31 m3 vody a 15,63 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 78,92 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 348,90 tun.

• Ze zprávy městské policie vyplývá, že kromě jiného:

- Má v současné době 14 strážníků a 5 občanských zaměstnanců. 
- V roce 2018 bylo na místě vyřešeno v dopravě příkazem 1673 přestupků
- Napomenutím 199 přestupků
- Zjištěno 42 přestupků na úseku porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení
- Porušení veřejného pořádku v 57 případech
- Porušení vyhlášek a nařízení 69 přestupků
- Na úseku občanského soužití 24 přestupků
- Přestupky proti majetku celkem 88
- Policii ČR bylo předáno celkem 19 zadržených pachatelů trestné činnosti
- Na uložených pokutách bylo v hotovosti vybráno celkem 362.900,- Kč
- Bylo zjištěno 17 řidičů, kteří jeli s vozidlem po požití alkoholického nápoje

•  Od 22.  června  do 29.  června  se  konal  na  kolonádě  tradiční  Mezinárodní  hudební
festival Jazzové lázně – už podevatenácté. Jako vždy za velké pozornosti hostů, zvláště
když tentokrát obzvláště přálo i počasí.

•  22.  června  proběhla  na  dlouhé  ploché  dráze  akce  Mezi  nebem  a  zemí,  kde  se
předvedly  všechny  složky  IZS,  děti  si  užily  jízdy  v  legendárním  bojovém vozidle,
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všichni  se  mohli  zúčastnit  sportovních  workshopů  nebo  workshopů  první  pomoci,
proletět se vrtulníkem – prostě užít si zajímavé odpoledne.

• Podle usnesení zastupitelstva město nabízí ještě jednou k prodeji budovu radnice –
„Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru města prodat hmotné nemovité
věci  -  stavební  parcelu č.  170 o výměře 2595 m2 včetně  stavby č.  p.  155, (budova
MěÚ), 

 • Zastupitelstvo města odsouhlasilo na svém zasedání realizaci investiční akce - obnovu
tůně v parku pod Anglickou ulicí a schválilo s tím související rozpočtové opatření: 800
tis. Kč.

• Počasí v červnu bylo skutečně tropické, teploty přes 30°, naprosto bez deště.

ČERVENEC

• Mariánskolázeňský Mobilní filmový klub otevřel 2. července již 3. sezónu promítání
pod širým nebem, a to každé úterý po setmění na Arnice pod kolonádou. 

• I v červenci se Mariánským Lázním vyhýbaly hlášené silné bouřky a přívalové deště.
Až poslední víkend se ochladilo a také trochu zapršelo.

• Mariánské Lázně na 16. světové gymnaestrádě reprezentovala skupina 10 cvičenců ze
Sportovního klubu Asociace Sport pro všechny v hromadné skladbě Gymnastický sen.
A  reprezentovali  čestně,  svůj  sen  zrealizovali  nejen  během  vystoupení  na  březích
Bodamského jezera na stadionu v Bregenzu, vystupovali  zde celkem třikrát,  ale také
během každodenního přátelského setkávání se sportovci z celého světa. Gymnaestráda
není  soutěžní  akce,  jedná  se  o  přehlídku  sportovních  výkonů  neprofesionálních
sportovců  v  oblasti  sportu  pro  všechny,  různých  oblastí  gymnastiky  a  především
přátelská setkávání a vzájemnou inspiraci sportovců všech věkových a výkonnostních
kategorií. Letos se v rakouském Dornbirnu tato významná světová akce uskutečnila již
pošestnácté, a to od 7. do 14. července.

•  Na trati  u Mariánských Lázní  se v neděli  28.  července odpoledne stala  železniční
nehoda.  Nákladní  vlak převážející  vápenec  vykolejil  a  vagony poškodily 200 metrů
železničního svršku a 300 metrů trakčního vedení.  Škody na infrastruktuře odhaduje
Správa  železniční  dopravní  cesty  na  devět  milionů  korun.  Strojvedoucí  překročil
povolenou rychlost až třikrát, účet za nehodu je 9 milionů. Provoz na trati byl obnoven
až 15. srpna večer.

• Ve věku 88 let zemřel 12. července Václav Větrovský z Mariánských Lázní, místní
patriot, bývalý učitel v hotelové škole, ale i dlouholetý novinář,

SRPEN

•  Společnost  Cimex  plánuje  postavit  v  Mariánských  Lázních  velkorysý  hotelový
komplex s názvem Broadway. Záměr se týká dosud málo využité lokality, mimo jiné i
prudkého svahu za budovou radnice mezi Hlavní třídou a Ruskou ulicí. Mohla by zde
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vyrůst nová lázeňská čtvrť. „Projekt zahrnuje přestavbu a rekonstrukci hotelu Polonia a
souvisejících  dvou  vedlejších  budov,  demolici  dvorních  traktů  a  novou  vestavbu
propojení s parkem vedle radnice. Kromě toho obnova čeká další čtyři budovy v Ruské
ulici,  tedy  Whitehaven,  Suvorov,  Kossuth,  Bulgaria,“  potvrdil  mariánskolázeňský
místostarosta  Zdeněk  Král.  Doplnil,  že  zástupce  holdingu  Cimex  Miroslav  Kosnar
potvrdil na společné schůzce s místostarostou Zdeňkem Králem a zastupitelem Luďkem
Noskem odhodlání začít s realizací projektu už letos na podzim. Odstartují rekonstrukcí
opěrné zdi pod radnicí  a jejím zpevnění za 7 milionů Kč. Na jaře 2020 pak začnou
demoliční práce v Polonii. Na Ruské ulici už začaly zabezpečovací a bourací práce v
objektech Suvorov a Bulgaria.V plánech by se měla objevit i budova radnice, která patří
v lokalitě ke stavebním dominantám. Pokud se ovšem investor a zastupitelé dohodnou
na  prodeji.  Město  už  zadalo  zpracování  nového  znaleckého  posudku  na  cenu
nemovitosti.  Vzhledem  k  dřevomorce  je  předpoklad,  že  by  za  dům  mohla  žádat
přibližně 50 milionů korun. Stále však platí loňské usnesení, kdy zastupitelé 17 hlasy
schválili, že radnici, kterou sžírá dřevomorka, vyklidí, nechají opravit a poté se sem celý
úřad  vrátí.  Proti  prodeji  radnice  je  i  veřejnost,  na  několika  místech  ve  městě  se
podepisuje petice.

•  Ve středu 7.  srpna  2019 uzavřelo  město  smlouvu  na  dodávku 8 trolejbusů.  Nové
trolejbusy  Škoda  30  Tr  dodá  ŠKODA  ELECTRIC  a.s.  v  létě  příštího  roku  za
100.640.000,- Kč (12.580.000,- Kč za jeden trolejbus). Projekt „Pořízení bezemisních
drážních vozidel ve společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ s.r.o.“
je  spolufinancován  Evropskou  unií  z  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj
prostřednictvím  Integrovaného  regionálního  operačního  programu,  20.  výzva  IROP
částkou  ve  výši  81.795.500,-  Kč.  Trolejbusy  budou  vybaveny  trakční  baterií,  která
umožní dojezd mimo trakční vedení až 14km

• Od 15. do 24. srpna se konal 60. ročník Chopinova festivalu, kterému předcházela od
13.  do  15.  8  klavírní  soutěž,  jíž  se  zúčastnilo  8  klavíristů.  Počet  návštěvníků  CHF
přesáhl číslo 5 000. 

•  11.  srpna  2019  byla  v  Mariánských  Lázních  za  účasti  starosty  města  slavnostně
otevřena Stezka spisovatelů. Jedenáct panelů rozmístěných po městě připomíná slavné
literáty,  kteří  do  města  přijeli.  A  nebylo  jich  málo.  Patří  k  nim  například  Johann
Wolfgang von Goethe,  Mark Twain,  Maxim Gorkij,  Jaroslav Seifert,  nebo Vladimír
Páral.  Akci  slavnostně  zahájil  starosta  města  Martin  Kalina  a  úvodní  slovo pronesl
Vladimír  Páral.  Akce  se  nesla  v  duchu  právě  proběhlých  mistrových  narozenin.
Vladimír Páral tak symbolicky z rukou starosty převzal lázeňskou lavičku, která je po
něm pojmenovaná. Lavičku i panel věnovaný právě Vladimíru Páralovi je možné najít v
lázeňském parku pod známou výrobnou oplatek.

• 24. srpna pořádala plzeňská společnost Trhy Aleš na kolonádě první festival vína.
Byla to úspěšná akce asi s 20 zástupci českých vinařství. Příjemná atmosféra trvala od
dopoledne až do pozdních večerních hodin. Vína bylo možné ochutnat i zakoupit, cena
kolem 200,-Kč.
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• Poslední dekáda srpna opět nabízí tropické dny kolem 30°, dokonce i večery a noci
jsou velmi teplé.

ZÁŘÍ

• Přestože předpověď počasí byla na první zářijový týden velmi nepříznivá, děti šly 2.
září poprvé do školy za krásného slunného, byť trochu chladnějšího počasí. Přívalové
deště a nebezpečné bouřky, které zužují některé části republiky, se Mariánským Lázním
stále vyhýbají, ale protože přece jen trochu zapršelo, začaly žně pro houbaře.

• Na základní škole v Úšovicích nastoupila na post ředitelky za PaedDr. Alenu Hálovou,
která  odešla  do důchodu,  Mgr.  Monika Preňková.  Škola  má  530 žáků se dvěma 1.
třídami  po  23  dětech.  Na  škole  Jih  je  druhým  rokem  ředitelkou  Mgr.  Jaroslava
Baumgartnerová. Škola má 685 žáků, 399 na 1. stupni se 3 prvními třídami (76 žáků) a
286 na 2. stupni, všichni pedagogové jsou kvalifikovaní.

• 2. září otevřeli v Úšovicích učebnu dílen, zrekonstruovanou za 14 milionů. 90% byla
dotace EU, 10% platil zřizovatel. Organizátorem bylo Mariánskolázeňsko. ZŠ Úšovice
tak bude moci nabídnout svým žákům ten nejlepší možný servis v oblasti moderních
technologií.

•  ZUŠ  Fryderyka  Chopina  spolupracuje  nejen  se  Západočeským  symfonickým
orchestrem,  ale  také  s  Českou  filharmonií.  Zapojila  se  do  projektu  Spolupráce
základních  uměleckých  škol  a  České  filharmonie.  Do skupiny  klarinetů  byl  vybrán
klarinetista Tadeáš Šorejs ze třídy ředitele Petra Čecha.

• Městská knihovna zavedla na léto zajímavou a neobvyklou službu pod názvem Zdekuj
se do parku.  Zájemci  si  v  knihovně mohou půjčit  piknikovou deku,  časopis,  knihu,
létající talíř, hru a odnést si to do přilehlého parku. 

• Dne 17. 9. 2019 převzal velitel Městské policie ML Jiří Ďurčo v Karlových Varech
automatizovaný  externí  defibrilátor  (AED)  od  Zdravotnické  záchranné  služby
Karlovarského  kraje.  Následně  byli  všichni  strážníci  MPML  proškoleni  v  obsluze
tohoto zařízení. 

• 11. září 2019 v 15.00 hod. bylo v areálu bývalých hamrnických kasáren slavnostně
otevřeno  parkourové hřiště.  Součástí  zahájení  byla  i  sportovní  ukázka parkouristů  z
Mariánských Lázní.

• 14. září byl už podruhé na kolonádě uspořádán Food festival. Měl stejný úspěch jako
loňský.

• Spolek Marcoussis, z.s. pokračuje ve svém partnerství s Francouzi a zorganizoval další
zájezd  členů do partnerského města  Marcoussis  na základě  pozvání  tamního  spolku
AMFAI. 44 zájemců se vydalo do Francie 11. září večer.

• 19. – 22. 9. se konal folklorní festival Mariánský podzim, který spatřil světlo světa v
roce 2004 jako nenápadná akce Folklorního souboru Marjánek. Dnes jí žije celé město.
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Vystoupení se konala na kolonádě, u Balbínova pramene, u Lesního pramene, tentokrát
také v renomovaném hotelu Lesní mlýn a na dalších místech.

• Město Mariánské Lázně v roce 2019 realizovalo s podporou příspěvku z programu
Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných
objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji částečnou obnovu domu Chopin. V rámci
realizace akce došlo k opravě terasy, fasády a střechy jižního traktu objektu tzv. „Malé
scény“.  Celkové výdaje projektu činily 292.859,93 Kč, dotace od KK činila 100 tis.
korun.

• Od začátku roku 2019 je obřadní místností pro konání civilních svateb v Mariánských
Lázních  krásný  prostor  Anglikánského  kostela  v  Ruské  ulici.  Město  k  této  změně
přistoupilo z důvodu špatného technického stavu budovy radnice a s ohledem na její
plánovanou rekonstrukci.

•  Jeden z  objektů v okolí  Mariánských Lázní  – Nimrod,  který býval  vyhledávaným
cílem vycházek a výjezdů, skončil jako hromádka suti. Jezdilo se tam kočáry, později
malými autobusy nebo linkou směrem na Prameny. Léta už chátral stále víc, až skončil
na pohřebišti výletních kaváren.

• Podle článku Andrey Saskové ve Zpravodaji se budou vánoční trhy konat po celý
adventní čas a poslední týden budou přemístěny na tržiště. Na vánočním trhu se také
bude  pravidelně  obměňovat  nabídka  vánočního  stánkového  prodeje,  pokaždé  zde
najdou návštěvníci něco nového a ochutnají vánoční dobroty. Oficiální zahájení bude 1.
prosince,  kdy  vystoupí  v  16.00  smíšený  pěvecký  sbor  Fontána,  následovat  bude
přivítání  návštěvníků  starostou  města  Ing.  Martinem  Kalinou  a  v  17:00  se  poprvé
rozsvítí  vánoční  strom.  Atmosféru  slavnostního  večera  dokreslí  mariánskolázeňská
kapela Stan & Tony Revival, která začne hrát hned po rozsvícení stromu. 5. 12. se bude
konat velká mikulášská nadílka pro děti. 

ŘÍJEN

• Na přelomu září a října navštívil Mariánské Lázně expert ze společnosti ICOMOS,
která  je  poradním  orgánem  na  UNESCO.  Po  sepsání  hodnotitelské  zprávy  a  jejím
posouzení panelem expertů ICOMOSu bude v únoru příštího roku jejich doporučení
předáno  na  UNESCO.  Navštívili  Goethovo  náměstí,  kolonádu,  Arniku,  parky,
Ferdinandku,  Rudolfku,  Lesní  pramen,  Lesní  mlýn,  vyhlídky  a  golfové  hřiště.
Konstatovali,  že  předností  Mariánských  Lázní  je,  že  město  je  velikým  parkem.
Hodnotitelé však mají přísný zákaz během mise své názory vyjadřovat. Jsou poradním
sborem pro UNESCO a jejich závěrečná zpráva má velký význam.

• Město se chystá uvolnit část rozpočtu, o kterém budou rozhodovat sami občané. Ti tak
sami navrhnou projekty, na které by měly být peníze využity a následně o nich budou
hlasovat. Z hlasování vzejde několik vítězných projektů, které dají vzniknout například
novým lavičkám, veřejným grilům atd. Pro letošní rok město uvolnilo 500 tisíc korun.
Následovat bude posouzení proveditelnosti projektů úředníky radnice, veřejné jednání,
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kde budou navrhovatelé své projekty představovat, a poté hlasování, kde sami občané
určí, které akce budou realizovány.

• Ve městě stále chybí zubní lékaři, ti stávající mají tolik pacientů, že nové nepřijímají.
Vzhledem k tomu, že schválilo zastupitelstvo města 21. května pobídkovou dotaci na
otevření nové stomatologické ordinace ve výši 1.000.000,- Kč, věříme, že tato částka
bude pozitivní motivací a zdravotním pojišťovnám pomůže obsadit místo zubaře. Končí
též internista MUDr. Zdeno Virčík a není za něj zatím náhrada.

• Stále ještě nejsou umístěni všichni úředníci mimo historickou budovu radnice. Shánějí
se vhodné prostory - snad bývalý TUZEX.

•  Finanční  úřad  v  ML  příští  rok  skončí,  agenda  bude  v  Chebu,  tady  zůstane  jen
podatelna.

• Letos začne rekonstrukce domu Chopin, za celkem 60 - 70 mil. Kč, z toho se letos
realizovala oprava terasy,  fasády a střechy jižního traktu objektu tzv.  „Malé scény“.
Opraví se ještě několik chodníků, za dodatečně schválených 2,5 mil. Kč. Letos bylo na
komunikace vynaloženo 19.000.000 Kč.

• Vila Lil je letitý evergreen. 

•  Již  4.  rokem funguje  úspěšně  v  M.  L.  lesní  školka,  která  je  zapsaná  v  rejstříku
mateřských  škol  MŠMT  a  v  Asociaci  lesních  mateřských  škol.  Mateřské  škole
Čtyřlístek se podařilo získat nové místo se zázemím pro lesní pedagogiku a pobyt dětí v
přírodě po celý školní rok. Tím místem se stal  pozemek v Zeyerově ulici,  kde stojí
plátěná  zateplená  jurta,  teepee,  altán,  venkovní  kuchyně,  pracovní  ponk,  venkovní
divadlo a mnoho dalšího.

• Junior Dixieland ZUŠ Fryderyka Chopina pod vedením B. Smrčky vystupoval v USA.
Celkem hrál na 12 koncertech, z toho 5 v New Orleans, 4 v Texasu ve spolupráci s
českými spolky a krajany a dále absolvoval 3 koncerty pro honorární konzuly v New
Orleans, v Texasu a v Lousianě.

• Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se v Kulturním domě Svoboda v Chebu konalo slavnostní
vyhlášení ankety Senior roku 2019. Mezi oceněnými byly i známé sestry Eva Mikešová
Matějková (muzikantka, nar. 1937, žijící v Mariánských Lázních) a Ludmila Seefried-
Matějková (akademická sochařka,  nar. 1938, žijící  v Drmoulu),  které obdržely Cenu
hejtmanky.

LISTOPAD

Na 6. listopadu 2019 byla vyhlášena celostátní stávka učitelů. Ne všechny školy se ale
do ní zapojily. V Mariánských Lázních to bylo takto:

Mateřská škola Křižíkova oznámila rodičům, že se stávkou souhlasí, ale provoz bude
zajištěn
Mateřská škola Vora - nestávkovala
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Mateřská škola Třešňovka - nestávkovala
Mateřská škola Úšovice - stávkovala, ale provoz bude zajištěn
Mateřská škola Hlavní - část stávkovala, provoz bude zajištěn
Základní škola JIH - nestávkovala
Základní škola Úšovice - část pedagogických pracovníků školy a většina zaměstnanců
školní jídelny se do stávky zapojila. Škola byla tento den v omezeném provozu od 8:00
hodin do 11:40 hodin. Nebyla v provozu školní jídelna (oběd bude žákům odhlášen).
Nebyla v provozu školní družina.
Základní škola Vítězství - stávkovala, byla zavřená škola
GOAML - nestávkovala
Hotelová škola - nestávkovala
• Město chystá katalog řemeslníků, což je výborný nápad, protože dnes sehnat třeba
instalatéra je nadlidské úsilí. Požadavek vzešel ze setkání starosty s obyvateli města.

•  Již  5.  11.  proběhla  v  muzeu  vernisáž  výstavy  “Mariánské  Lázně  1989:  30leté
vzpomínky“,  která  zachycuje  na  fotografiích  Mariánské  Lázně  okolo  roku  1989  a
ukazuje  na  proměny  města  za  uplynulých  30  let  svobody.  Výstavu  obohatily
medailonky pamětníků spolku Post Bellum a bylo možné ji navštívit do 1. 12.2019.

V pátek 15. listopadu se sešli odpoledne na kolonádě ti,  kteří  chtěli  uctít  30. výročí
sametové  revoluce  zhlédnutím  programu,  který  pro  ně  připravily  soubory  ZUŠ
Fryderyka  Chopina.  Krátký  projev  pronesli  starosta  Martin  Kalina  a  poslanec
Parlamentu  ČR  Petr  Třešňák.  Přítomni  byli  i  oba  místostarostové  Miloslav  Pelc  a
Zdeněk Král. Zpočátku to vypadalo zhruba na pět desítek diváků, ale s přibývajícím
časem se počet návštěvníků zvýšil, takže i zasloužený potlesk byl mnohem výraznější.

• Pan starosta ve svém článku hodnotil  rok 2019 a k péči o sportovní zařízení řekl:
„Proběhla velká rekonstrukce na zimním stadionu, která nás stála bezmála 40 milionů
korun. Postavili  jsme také nové parkourové hřiště pro vyznavače tohoto atraktivního
rozvíjejícího  se  sportu.  Zmodernizováno  bylo  i  zázemí  plaveckého  bazénu  a  ve
spolupráci  s  TJ  Lokomotiva  bychom v nejbližších  letech  rádi  ve  městě  vybudovali
dráhu pro in-line.

• Město se zapojilo do projektu Mobilní turista, což je aplikace, která slouží turistům při
jejich cestách za krásami České republiky.  Její databáze čítá více než 15.000 tipů na
zajímavá  místa  a  trasy  nejen  pro  pěší,  ale  také  cyklisty,  in-line  bruslaře  nebo  také
běžkaře. 

•´Územní plán se blíží do první etapy, kterou je společné jednání o návrhu, v rámci
které bude návrh taktéž doručen veřejnosti (veřejnou vyhláškou). Ve veřejné vyhlášce
bude stanoven termín, ve kterém bude moci každý uplatnit k návrhu své připomínky.

• Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falc Regensburg pořádala v Mariánských
Lázních již 12. Mariánskolázeňské dialogy. Akce se zúčastnilo na 180 odborníků.
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PROSINEC

• Investice pro příští rok činí více než 20 % celkového rozpočtu, což je téměř 80 milionů
korun. Bude zahájena rekonstrukce domu Chopin, první etapa modernizace veřejného
osvětlení,  nebo  generální  oprava  chodníku  v  parku  od  Antoníčkova  směrem  k
Ferdinandovu prameni. Do oprav komunikací bude město v tomto roce opět investovat
značný  objem finančních  prostředků  –  bude  to  přes  15  milionů  korun.  Podle  pana
starosty  se  budou  připravovat  projekty  na  rekonstrukci  radnice,  parcelací  pro
individuální  výstavbu v lokalitách  U pily  a  v  prostoru bývalých kasáren Hamrníky,
projekt na rekonstrukci bytového domu na Hlavní 314 a po dořešení majetkové otázky
bude zadána projektová dokumentace na opravu Taorminy tak, aby se v tomto objektu
vytvořila řada bytů.

•  Město  realizovalo  projekt  „Vybudování  nového  informačního  značení  města
Mariánské Lázně a okolí“ za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z
programu  Ministerstva  pro  místní  rozvoj.  Celkem  bylo  umístěno  42  ks  směrových
sestav s navigačně orientačními tabulemi pro pěší a 100 ks navigačně směrových sestav
s tabulemi pro motoristy. Celkové náklady na projekt dosáhly výše 1.187 456,49 Kč,
dotace činila 591.746 Kč.

• Město změnilo některé místní vyhlášky a úplně zrušilo poplatek ze psů. 

• Od 1. 12. se ve městě konaly Mariánskolázeňské vánoční trhy. V den jejich zahájení
byla  kolonáda  doslova  přeplněná  lidmi,  rozsvítil  se  vánoční  strom a  o  program se
postaraly místní  sbory a soubory.  V dalších dnech už byla  návštěva horší  a  později
opravdu velmi slabá, přestože lidé po déletrvajících trzích v minulých letech volali. Své
určitě udělalo deštivé počasí a možná taky fakt, že nemáme uprostřed města náměstí,
kudy neustále chodí lidé, a kolonáda je přece jen trochu bokem. Poslední adventní týden
se trhy přestěhovaly na tržnici, ale ani tam nebyla valná návštěva, ani prodejci nebyli
spokojeni. Bude asi nutné zvážit, zda se celoadventní vánoční trh vyplatí.

• Po celý advent se konaly na různých místech ve městě vánoční koncerty. Počasí bylo
ale úplně nevánoční a kolem Štědrého dne dokonce pršelo. 

• Rada města uložila odboru životního prostředí, odboru dotací a investic pravidelnou
péči o hroby Václava Skalníka a bývalých starostů města. To je konečně dobrý krok,
protože o některé hroby významných osobností města se v minulosti nikdo nestaral a
jejich vzhled byl ostudný.

•  Rada  města  schválila  rozpočtové  opatření  na  vybudování  zastávky  MHD  „U
Polikliniky“, po které volají občané už mnoho let. 

• 31. prosince byla definitivně zrušena ambulantní ordinace MUDr. Virčíka. Náhrada za
něj se nenašla

zapsala Jana Drahokoupilová
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KRONIKA MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ROK 2020

Statistika k 1. 1. 2020

•  V Mariánských  Lázních  je  nahlášeno  k trvalému  pobytu  12 015  občanů  České
republiky.

V části: Hamrníky je hlášeno 705 občanů

Chotěnov-Skláře - 104 občanů

Kladská - 34 občanů

Mariánské Lázně - 5236 občanů

Stanoviště - 48 občanů

Úšovice - 5888 občanů

• Za rok 2019 zemřelo 169 občanů, k trvalému pobytu se přihlásilo do Mariánských
Lázní 249 a z Mariánských Lázní se odhlásilo 298 občanů.

• K 1. 1. 2020 je v ML přihlášeno 120 občanů starších 90 let.

LEDEN

•  Ani  v lednu  nenapadl  sníh,  naopak  v některých  dnech  byly  teploty  téměř  jarní.
V druhé polovině měsíce trochu přituhlo, ale ani do konce měsíce nebylo po sněhu ani
památky. Sjezdovka ale je, díky technickému sněhu, v provozu.

•  Podle  sdělení  pana  starosty  je  prioritou  vedení  města  zástavba  lokalit  Hamrníky
a U Pily rodinnými domy.  Celá akce se ale pozdržela vzhledem k nemožnosti sehnat
projektanta.  Nyní  už  je  vše  na  dobré  cestě  a  práce  by  měly  být  hotovy  do  konce
letošního  roku.  První  zasíťované  parcely by tak  mohly  být  zájemcům nabídnuty  na
začátku roku 2022.

• Místo drogerie Julie Luhanové bude další vietnamský prodejce – obchod Centrum.
Škoda prodejny,  kde odborně fundovaní  prodavači  dovedli  poradit,  vysvětlit,  což se
v řetězcích příliš neděje.

• Rada města naštěstí přehodnotila původní záměr přebudovat sportovní halu Slovanu
na archiv stavebního a dalších odborů města  a uzavřela  smlouvu na využití  objektu
bývalého Tuzexu v Nákladní ulici.

• V prosinci převzala rada města aktualizovanou studii rekonstrukce radnice, která bude
podkladem pro  zadání  výběrového  řízení  na  projektovou  dokumentaci.  V únoru,  by
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měla  rada  města,  tuto  studii  schválit  jako  výchozí  podklad  pro  zadání  projektové
dokumentace pro rekonstrukci budovy radnice.

•  Na  podzim  předchozího  roku  byla  zahájena  stavba  „Tůňka  Mariánka“  pod
oplatkárnou, která by měla zadržovat vodu v krajině tak, jak fungovala v minulosti.

• Společnosti Tenis Agens Mariánské Lázně se podařilo koncem roku 2019 podepsat
úvěrovou  smlouvu  na  výstavbu  nové  budovy  v  tenisovém areálu  v  Anglické  ulici.
Stavba bude zahájena v březnu 2020 a ukončena v červnu 2021.

• Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky Farní charity Mariánské Lázně se konal od
4. do 12. ledna a vynesl 286 537 Kč, tj. o 30 000 více než v minulém roce.

• Komise sportu rozdělila na podporu klubů 5,5 milionu Kč. Komise kultury rozdělila
na podporu kulturních akcí pořádaných spolky 1,3 milionu Kč. 

• Město Mariánské Lázně má jednu z nejhustějších sítí sběrných nádob na tříděný odpad
v Karlovarském kraji. V současné době je ve městě umístěno 112 stanovišť kontejnerů
na tříděný odpad, kde se nachází 142 kontejnerů na papír, 136 kontejnerů na plast a 135
kontejnerů na směsné sklo. Papír i plasty se svážejí 2x týdně, sklo 1x za 14 dní. Dále je
ve městě umístěno 7 kontejnerů na drobná elektrozařízení a 16 kontejnerů, kam mohou
občané odkládat použitý textil. 

ÚNOR

• 5. února se konal na ZŠ Jih seminář iniciativy Skutečně zdravá škola, na kterém na
základě  příkladů  dobré  praxe  bylo  potvrzeno,  že  lze  děti  ve  škole  nakrmit  zdravě
a chutně a nemusí to stát o moc víc než jídla podávaná v současnosti. Přišlo mnoho
zájemců z mariánskolázeňských škol, školek i rodičů.

• 8. února se konal na tržišti Lázeňský masopust, který zorganizovala Eva Koreisová se
svým týmem.  Těšil  se velké pozornosti.  Městská tržnice byla plná stánků s dobrým
občerstvením a krásnými výrobky šikovných rukou, točil se ručně poháněný kolotoč,
vyhrávala živá muzika a flašinet, tančil Marjánek, rejdily masky. Masopustní průvod se
cestou k městské knihovně a zpět párkrát zastavil,  aby si přítomní mohli  zatancovat.
Z tisícovky těch, kteří první ročník staronové tradice navštívili, bylo asi 50 masek.

•  Tým  expertů,  konzultantů  a  analytiků  zpracoval  údaje  například  z  Českého
statistického úřadu, CERMATu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,  Úřadu
práce, Unie filmových distributorů, Cenových map atd. a výsledkem je žebříček měst,
který hodnotí kvalitu života v nich. (Převzato z karlovarských novin Karlovarky – únor
2020)

A jak dopadla lázeňská města v Karlovarském kraji?

Index ukazuje města s rozšířenou působností, čemuž odpovídají dvě lázeňská města –
Karlovy Vary a  Mariánské Lázně.  Karlovy Vary se celkově umístily  na 128.  místě
z 205 hodnocených, Mariánské Lázně pak skončily 154. Za zmínku určitě stojí čtvrté
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místo Mariánek v ČR v indexu kvality ovzduší, ale chlubit se nemůžou naopak 202.
pozicí – tedy tři místa od konce – v indexu dojezdu do nemocnice. Úplně poslední, a to
na 205. místě skončily Mariánské Lázně v indexu přírůstku obyvatelstva. Město si také
razantně pohoršilo v indexu kvalitních středních škol – předposlední, tedy 204. pozice
ze  všech  hodnocených  měst,  nebude  pro  budoucí  studenty  velkým  lákadlem  pro
studium.  Město  si  naopak  polepšilo  o  32  pozic  na  65.  místo  v  indexu  dopravní
nehodovosti a o 13 míst ve finanční dostupnosti bydlení, konkrétně ze 148. místa na
místo  135.  Stejně jako v  loňském roce  se  Mariánské  Lázně umístily  na  181.  místě
v indexu exekucí. 

Výsledky  tak  příliš  neodpovídají  tomu,  jak  se  snaží  svou  práci  prezentovat
mariánskolázeňští  Piráti,  kteří  město  jako hlavní  článek  koalice  řídí.  Jejich  webové
stránky říkají:  „Dlouhodobým cílem mariánskolázeňských Pirátů  je  vrátit  Mariánské
Lázně  na  výsluní  světové  turistiky  a zároveň  zajistit  skvělé  město  pro  život
místních“. Tvrdá data ale v současné době bohužel ukazují, že jsou v ČR desítky měst,
ve kterých se žije mnohem lépe…Autor: Redakce / Zdroj: obcevdatech.cz

• Až do 9. února bylo počasí víc jarní než zimní, často pršelo a teploty vystoupily až nad
10°. 10. února se přihnala do ČR bouře Sabina. Vítr dosahoval rychlosti až 180m za
min. V některých krajích zanechala po sobě velkou spoušť, spousta domácností zůstala
bez elektřiny.  V Mariánských Lázních sice foukalo ještě ve středu 12. února, ale vítr
zdaleka nebyl tak silný jako jinde. Z 23. na 24. února chvílemi hustě sněžilo a po celý
týden sem tam padal sníh, ale nevydržel, 2. 3. bylo dokonce úplně jarní počasí.

• V noci z pátku na sobotu 29. února 2020 vyhořel v Mariánských Lázních bytový dům
BRITANIA.  Hořet  začalo  v podkroví  a oheň  zasáhl  všech  šest  bytů  a také  střechu
domu.  Když na místo dorazila  první jednotka ze stanice Mariánské Lázně,  hořela  již
celá  střecha  pětipatrového  domu.  Obyvatele  domu  bylo  nutno  evakuovat.  Plameny
se podařilo  dostat  pod kontrolu  až v ranních  hodinách.  Na místě  zasahovalo  celkem
dvanáct  jednotek  hasičů. Mimo  zajištění  tekutin,  jídla  a prostoru  k odpočinku
pro zasahující  hasiče,  zajistil  MÚML  pro  čtyři  osoby  nouzové  ubytování
v Domově mládeže v Klíčové ulici.

BŘEZEN

• 21. ledna se začaly šířit zprávy o „koronaviru“, jehož ohnisko vzniklo v Číně (prý na
tržištích) a která světu zadržela tyto informace. Na koronavirus není lék a šíří se velmi
rychle,  zabíjí  hlavně seniory a  nemocné  oslabené lidi.  Česko dlouho odolávalo  této
nemoci, která se projevuje jako chřipka, ale nyní už je zde 5 lidí pozitivních. K nám
přichází hlavně ze severní Itálie, to zatím potvrzuje všech 5 případů. Desítky lidí jsou
v karanténě.

• Od 10. března jsou zakázány všechny akce s předpokládanou návštěvností nad 100
lidí, od 11. 3. jsou zavřeny základní a střední školy i učiliště. V Mariánských Lázních je
zatím klid, v celém Česku je 41 osob nakažených koronavirem. Od 11. 3. byl vyhlášen
v ČR stav nouze a od 16. 3. byla celá republika v karanténě. 17. 3. bylo nakaženo už
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téměř 400 občanů. Chybí zdravotnické pomůcky – roušky, respirátory. Uzavřeny jsou
všechny  restaurace,  bary,  školy  a  obchody,  kromě  potravin,  lékáren  a  drogerií.
Krizovým  opatřením  je  ve  městě  určeno  školské  zařízení,  které  bude  vykonávat
nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci musí být v práci.
Na telefonním čísle  724 755 932 je zřízena  mimořádná služba pro seniory k zajištění
nákupu základních potravin a léků. MHD jezdí zdarma a ve svátečním režimu a pro
bezpečnost řidiče se nastupuje prostředními dveřmi. Úřední hodiny jsou omezeny. Do
Mariánských Lázní se údajně dostal koronavirus prostřednictvím dvou osob, které se
vrátily  z Rakouska  a  následující  den  navštívily  ples,  kde  se  setkaly  s desítkami
přátel. 17. 3. bylo ve městě 7 nakažených, později 11. Od 18. 3. se bez roušky nesmí
vycházet na ulici. 

•  Město  se  zavázalo  ručit  za  úvěr,  který  si  Městský  dopravní  podnik  bere  na
profinancování koupě 8 nových trolejbusů. Ty už začaly fungovat. 

• Odborný učitel Hotelové školy M. L. Josef Kratochvíl se zúčastnil olympiády kuchařů
IKA Culinary Olympics – Stuttgart – 2020 spolu s 2 000 kuchařů z 50 zemí světa a za
své menu získal bronzovou medaili.

• Uplynuly již téměř 3 roky (červen 2017), kdy v budově radnice začaly praskat stropy
ve  dvou  kancelářích  a  přilehlé  chodbě  v zadním  traktu,  což  zřejmě  souviselo
s rekonstrukcí vedlejších místností. Musely se proto hledat náhradní prostory a odbory
přestěhovat. Radnice je částečně vyklizena, zbývající pracoviště budou evakuována do
náhradních prostor do poloviny roku 2020. Pokus prodat tuto budovu a přesunout tak
náklady spojené s rekonstrukcí částečně na soukromý subjekt, který v současné době
zahájil práce na nákladné přestavbě několika svých nemovitostí v sousedství radnice,
veřejnost odmítla. Město si bude muset peníze na rekonstrukci budovy radnice zajistit
samo.  Proto není od věci  myslet  na komerční  využití  některých prostor.  Podle pana
starosty  by  některé  odbory  mohly  v budoucnu  zůstat  tam,  kam  byly  přestěhovány,
i když nemyslím, že by to pro občany byla výhoda běhat po městě, když potřebují třeba
dojít na dva odbory. Pro přepracování studie rekonstrukce byly stanoveny následující
podmínky:

Požadované  plochy  pro  administrativu  MÚ  budou  sníženy  zhruba  na  polovinu  –
prioritou bude využití restaurovaných prostor pro reprezentační účely.

Zbylé kanceláře obsadí odbory dočasně přemístěné do budovy Terezián. 
Velký sál bude přestavěn pro multifunkční využití.
Suterén bude koncipován pro možnost provozu restaurace a archivu.
V přízemí bude komunitní centrum.
Prostory na chodbách a foyer budou upraveny pro výstavní účely.
V budově budou další víceúčelové místnosti.
V části budovy budou kanceláře k pronájmu.
V budově bude i služební byt.
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Studii  vypracovala  architektka  Ing.  Tylšová,  schválila  ji  rada  a  uložila  odboru  IaD
připravit  podmínky  pro  zadání  soutěže  na  projektovou  dokumentaci.  Veřejnost  se
seznámila se studií 25. března 2020. 

•  Je plánovaná stavba kruhového objezdu u Černého mostu,  jejímž investorem bude
kraj, město se bude podílet výstavbou chodníku.

•  V letošním roce  by se měly  opravovat  chodníky (některé  už  začaly)  v  ulicích  Na
Průhonu, Přátelství, Na Výsluní, Dyleňská, Ruská, Kubelíkova, Tepelská u Penny, ke
Stavebnímu  mlýnu,  podél  Úšovického  potoka  -  úsek  Anglická  –  Dobrovského
a komunikace  v  ulicích  Janáčkova,  Křižíkova,  Komenského,  Úzká,  Purkyňova,
křižovatka s ul. Ibsenova, Goethova, U Nemocnice, Česká + parkoviště za LD Ural, Pod
Panorámou, Polní. 

•  Ve městě  bylo  založeno  nové politické  uskupení  „Trikolóra  hnutí  občanů“,  jehož
předsedou je Tomáš Marzy.

• Rada města přijala dar v hodnotě 50 000 Kč od vietnamské komunity žijící v Mar.
Lázních na prevenci proti koronaviru.

•  Dne  13.  3.  2020  byl  na  základě  rozhodnutí  pana  starosty  Ing.  Martina  Kaliny-
aktivován krizový štáb obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně.

DUBEN

•  1. dubna už má Česko 3 300 nakažených koronavirem a 32 mrtvých.  Okres Cheb
dosáhl  nejvyššího  počtu  nakažených  na  počet  obyvatel.  Koncem  dubna  (27.  4.)
V nemocnici  v Mariánských  Lázních  prudce  stoupl  počet  nakažených.  V nemocnici
v Mariánských Lázních se zvýšil z nedělních 17 na 43, z toho 34 mezi pacienty a devět
nakažených jsou zaměstnanci. V jednu chvíli v Mariánských Lázních evidovali celkem
59 pozitivních případů. Na Chebsku bylo v neděli 26. 4. evidováno 202 potvrzených
případů  nákazy.  Chebsko  a  hlavně  Mariánské  Lázně  patří  mezi  nejvíce  zasažené
nákazou koronavirem v Karlovarském kraji. 

•  Česká  republika,  střední  Evropa,  Skandinávie  a  pobaltské  země  se  potýkají
s nejrozsáhlejší  kůrovcovou  kalamitou  smrkových  porostů  za  poslední  desetiletí.
Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani okolí Mariánských Lázní. V současné době se
kácí  smrkové  porosty  napadené  kůrovcem v  okolí  rozhledny  Hamelika,  sjezdovky,
hotelu Monty atd. Těžba bude probíhat minimálně do konce května. Po vytěžení bude
holina opět zalesněna v zákonném horizontu 5 let. Porost bude tvořen převážně listnáči
a jedlí bělokorou. Podle odborníků není kůrovcová kalamita v ČR na svém vrcholu a lze
předpokládat, že se v okolí našeho města ještě nadále bude masivně kácet.

KVĚTEN

• Oslavy výročí osvobození a zahájení lázeňské sezony se tento rok musely obejít bez
slavnostní  atmosféry,  bez programu a shromáždění  lidí.  Nicméně 8.  5.  večer  zahájil
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sezonu  Západočeský  symfonický  orchestr  v podání  tria  a  kvarteta  ZSO.  Ze
Společenského domu Casino zazněly skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, B. Smetany
a A. Reichenauera.  Záznam koncertu  byl  k dispozici  v pátek  8.  5.  2020 od 20 hodin
na stránkách města a na facebooku. Komorní svěcení pramenů provedl opat tepelského
kláštera mons. F. Z. Lobkowicz. 

•  Na  přelomu  dubna  a  května  byly  všechny  zbývající  kanceláře  Městského  úřadu
Mariánské Lázně, včetně spisovny, vystěhovány ze staré radnice a přemístěny odbornou
stěhovací  firmou  do  nově  upravených  pronajatých  prostor  v  budově  Příčná  647/3,
nazývané též Tuzex. Budova staré radnice tak byla úplně vyklizena a je mimo provoz.

• V pondělí 11. května se konal zápis dětí do mateřských škol. Tentokrát vzhledem ke
koronaviru bez účasti dětí. 

•  Od  11.  května  se  začala  přísná  pravidla  zavedená  v  době  pandemie  pomalu
rozvolňovat, také do škol se vrátili žáci 9. tříd a maturanti.

•  Jak informovali  vedení  města  zástupci  společnosti  Cimex,  jsou zastaveny všechny
práce  na  projektu  Brodway,  nejasnosti  ohledně  budoucnosti  cestovního  ruchu
vyvolávají  problémy ohledně financování tak nákladného projektu.  Město Mariánské
Lázně  nebude čekat  na  konečné řešení  sousední  stavby a zahájí  rekonstrukci  domu
Chopin, stejně tak projektování rekonstrukce budovy radnice.

•  14.  5.  v  13:00  byl  v  Mariánských  Lázních  zprovozněn  Dezinfikomat.  Jedná  se
o prodejní automat, ve kterém lze aktuálně zakoupit gelovou dezinfekci na ruce za 150,-
Kč.

•  Podle  sdělení  vedení  radnice  se  město  postaralo  o  občany  v době  koronaviru
následujícím  způsobem:  odpuštění  městských  nájmů,  zásobení  obyvatel  rouškami,
dezinfekce zdarma, předzahrádky – posunutí nájmů, online kampaň na přilákání turistů,
přispění do Živého kraje na co největší dosah propagace a do projektu COOLONÁDA
(animační služby pro děti), uzavření DPS, úprava Arniky pro další vyžití rodin s dětmi,
spolupráce s FÚ, rychlý web s odkazy, Parking Centrum a.s. zastavilo fakturaci stálým
klientům,  informace  prostřednictvím mobilního  rozhlasu,  bezplatný  rozvoz  potravin,
koronavirus  web,  město  spolupracuje  na  přípravě  nejvhodnější  strategie
s podnikatelským sektorem a na výzkumném projektu se Západočeskou univerzitou. Od
pondělí  16.  3.  2020 bylo  MHD zdarma a ve vozech MHD byla  opakovaně použita
širokospektrální dlouhodobá dezinfekce. TDS prováděla postřik a očistu kritických míst
za pomoci speciálně upraveného vozu na používání dezinfekce.

•  Zatím  nebyla  pozastavena  žádná  významná  investice,  ale  určitě  se  bude  muset
přehodnotit,  které  jsou naprosto nezbytné  a které  mohou počkat.  Dopad na městské
finance se odhaduje ve výši mezi 30 až 60 miliony. 

• 25. 5. se vrátili do školy žáci 1. stupně – na základě dobrovolnosti. Občané mohli na
ulici  konečně sundat  roušky.  Je otevřené muzeum i knihovna a v červnu začne hrát
i orchestr.
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•  Mariánskolázeňský  spolek  Švihák  se  vrací  na  kolonádu  u  Ferdinandova  pramene
a připravuje léto plné kultury - koncerty, filmy, přednášky, výstavy, místo k setkávání.
Kulturní léto odstartuje první červencový víkend festival miniKOK, který byl původně
plánovaný na květen.

ČERVEN

•  Rada  města  odsouhlasila přidělení  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby
„Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních – PD“ společnosti  Atelier  99
s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, Brno a souhlasí s uzavřením Smlouvy
o dílo.

• Život se pomalu vrací do svých kolejí, nicméně opravdu pomalu. Hotely jsou zatím
téměř prázdné a také do restaurací se vracejí klienti poskrovnu. Nepřispívá k tomu ani
chladné  a  deštivé  počasí,  kvůli  čemuž  zatím  zejí  prázdnotou  i  předzahrádky.  Jsou
i restaurační zařízení, která zůstávají zcela zavřená jako například Elektra. Obnovily se
farmářské trhy, ale kupujících je málo, ovoce i zelenina se velmi zdražily. Dobrovolně
se mohly do škol vrátit už všechny děti, probíhají maturity.

• Město konečně zrealizovalo dlouholetý projekt tůňka Mariánka. V městském parku
pod tenisovými kurty vznikla nová vodní plocha, příjemné místo k posezení a příspěvek
v boji  se suchem.  Druhá  tůň  by  mohla  být  vybudována  na podmáčené  louce
pod knihovnou. 

• Místostarostové Pelc a Král, navštívili stavbu nového klubu v Anglické ulici v rámci
kontrolního dne. Budova poskytne moderní zázemí tenistům, šatny, sprchy, klubovnu,
restauraci. V prvním patře budou pokoje pro ubytování sportovců.

•  Sdružení  „Milion  chvilek  pro  demokracii“  uspořádalo  9.  června  na  kolonádě
demonstraci  proti  vládě  a  premiérovi,  stejně  jako  na  dalších  167  místech  v ČR.
Vystřídali se 4 řečníci a po půl hodině se účastníci rozešli.

• V červnu začaly ve městě opravy komunikací, od 8. 6. frézování a od 15. 6. pokládka
nového povrchu. Zároveň se opravuje Chebská od křižovatky směrem na Hleďsebi, což
dělá  velké  problémy.  Před  křižovatkou  i  před  Kozlovnou  stojí  neustálé  fronty  aut,
trolejbus  č.  7  vůbec  nejezdí  a  ke  Kauflandu nezajíždí  vůbec  žádný trolejbus,  takže
nákupy je nutné nosit pěšky. Tento stav bude trvat až do 10. září. 

•  Kromě rekonstrukce  komunikací  se měl  rekonstruovat  také chodník kolem potoka
v parku u Ferdinandova pramene. Měl být nově zhotoven z propustného betonu, to se
ale nelíbilo památkářům, takže nebude asfaltový, ale mlatový, což je návrat k dobám
dávno minulým.

• 30 let čekání a 376 000 000 Kč bylo zapotřebí, aby mohl být konečně otevřen 5,012 
km dlouhý silniční obchvat kolem Drmoulu a Trstěnic, který postavilo Ředitelství silnic
a dálnic  ČR. Dvoupruhová silnice se 4 mosty a 2 nadjezdy obyvatelům těchto obcí
velmi uleví, páska byla přestřižena 4. června 2020. Mariánskolázeňští se však více těší
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na  obchvat,  který  povede  od  kruhového  objezdu  na  Plzeňské  k  nově  otevřenému
objezdu Drmoulu.  Dříve klidným lázeňským městem totiž přes Chebskou křižovatku
projede denně až 8 000 aut! Stavba začala před dvěma lety. 

• Městská rada rozhodla o konání Vánočních trhů, které budou letos trvat 2 týdny. Část
se opět uskuteční na městském tržišti, které je ale nutné upravit.

• 23. června se konalo zastupitelstvo, tentokrát už za fyzické přítomnosti zastupitelů.
Byly probírány informace o pandemii, do této chvíle jsou přibližné propady v příjmech
asi 30 – 35 mil. Korun. Zastupitelé přistoupili k některým úsporám. Nyní je to navýšení
schodku letošního rozpočtu cca o 15 mil. korun. To bude kryto z fondu rezerv, kterým
město disponuje.

•  Ke  dni  24.  6.  nebyl  údajně  v  Mariánských  Lázních  hlášen  žádný  případ  nákazy
koronavirem, přesto se hotely i lázeňské domy zaplňují jen velmi pomalu, některé jsou
stále zavřené. Stále platí omezení – jeden na pokoji, jeden u stolu atp. Možná, že přiláká
více  turistů  v létě  bohatý  kulturní  i  sportovní  program.  Hudbou  se  rozezvučí  nejen
kolonáda,  kde  bude  pravidelně  pořádat  koncerty  Západočeský  symfonický  orchestr
a společnost  ENSANA,  ale  také  areál  Ferdinandova  pramene,  který  bude  rezonovat
kulturou  v  podání  Šviháků.  Potěšení  přinese  také  festivalové  léto  na  centrálním
parkovišti, kam v průběhu července a srpna přijedou zahrát takové hvězdy jako Gaia
Mesiah, Dalibor Janda, Harlej, Pokáč nebo UDG a další. Na řadu přijde ještě Chopinův
festival, festival vína, SpaRun, Kapsa plná pohádek, animační klub Coolonáda a další
kulturní a sportovní události, bude to opravdu pestré.

• V úterý 16. června 2020 byla ve Svijanech za naučnou stezku Kladská slavnostně
udělena Správě CHKO Slavkovský les cena Adolfa Heyduka. Správa CHKO ji získala
za  rok  2019 pro  památku  nejvíce  přátelskou  zdravotně  znevýhodněným v  kategorii
geologické lokality.

ČERVENEC

• Od 1. července mohli všichni na veřejnosti sundat roušky.

• Pandemie připravila město o 30–35 mil. korun, ale je to tak ve všech obcích Česka.
Město se pomalu zaplňuje a díky voucherům jsou i lázeňské domy obsazeny z 80%. Od
24. června nebyl v Mariánských Lázních hlášen ani jeden pozitivní případ Covidu-19.
Ovšem v republice tyto případy narůstají, podle odborníků je situace horší než na jaře.

• Plánované opravy ulic jsou již téměř hotové. Pouze Chebská ulice je stále rozkopaná
a před křižovatkou stojí fronty aut až k hotelu Continental, někdy ještě dál. Průjezd řídí
světla,  ale  když se toho ujmou dělníci,  je to  mnohem rychlejší.  Podle pana starosty
nejsou však lidi a bylo by to drahé.

•  Protože  nájemcům  Boheminium  parku  končí  smlouva,  jednali  zastupitelé
o budoucnosti této atrakce. Jsou dvě možnosti: prodloužit smlouvu, nebo provoz vezme
do svých rukou město.
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• V červenci proběhl tradiční běh městem SpaRun. Myslím, že je to jediná sportovní
akce v zemi, kterou doprovázejí symfonici vážnou hudbou. A to ji ozvláštňuje.

• Hleďsebský historik a bývalý spolupracovník Richarda Švandrlíka Zdeněk Buchtele
vydal novou publikaci s názvem „BRÁNA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO“, zabývající se
zemskými stezkami vedoucími z bývalého Chebska do Čech.

• Silné bouřky a přívalové deště, které poničily na východě Čech a na Moravě spoustu
domů a lesů, jako by se Mariánských Lázní vůbec netýkaly. Tady nespadla ani kapka
a počasí je v poslední dekádě července stoprocentně letní.

• Na Arnice byla vybudována kamínková pláž s lehátky,  kde se lidé mohou posadit,
opalovat, číst si a koupit si i občerstvení. Byl to dobrý nápad a pláž je využívaná.

•  Ve  dnech  27.  července  2020  až  1.  srpna  2020  proběhlo  v  Mariánských  Lázních
soustředění  národního basketbalového  týmu,  kterého se zúčastnili  naše  basketbalové
hvězdy v čele s tím nejlepším - Tomášem Satoranským. 

SRPEN

• Protože rekonstrukce Chebské třídy stále drásá řidičům nervy, napsal 1. místostarosta
Zdeněk Král na web města vysvětlující prohlášení: „Není to jednoduchá stavba. První
firma,  která  projekt  vysoutěžila,  radši  ihned  odstoupila  po provedených  sondách,
nabralo  to  zpoždění,  nová  soutěž,  nová  firma.  Do toho  velké  liniové  stavby  v okolí
města.  Mějme trpělivost,  není  to  o tom vyměnit  povrch a přeložit  ostrůvky.   K čemu
došlo?

Poslední rekonstrukce Chebské proběhla před více než 10 lety v souvislosti s výstavbou
obchodních center po obou stranách Chebské třídy. Můžeme dnes pochybovat o kvalitě
tehdy provedených prací, v době předání stavby bylo tehdy vše v pořádku.

Jak  mohou  potvrdit  pamětníci,  celá  lokalita  až směrem  k Velké  Hleďsebi  měla
charakter  močálu,  podloží  je  tedy  značně  nestabilní.  Vlivem  zástavby,  to  znamená
vyasfaltováním  a zabetonováním  tisíců  metrů  čtverečních  půdy,  se snížila  drasticky
plocha pro přirozený vsak vody.

Zvýšený  automobilový  provoz,  kamionová  doprava,  i trolejbusy,  vystavily  novou
komunikaci  značné  zátěži.  Voda  si  našla  svoji  cestu  v nejnižším  bodě  Chebské
a postupně ji podemlela. Postupem času tu vznikly podzemní kaverny, které by klidně
pohltily celé auto. Díra u kruhového objezdu byla jen špičkou ledovce.

Je proto třeba provádět  betonáže po úsecích,  aby se zabránilo budoucí  erozi.  Beton
musí  zrát  tři  týdny,  pak  se může  pracovat  na dalším  úseku,  překládat  ostrůvky
a nakonec asfaltovat. To vše za částečného provozu v jednom pruhu.

Je  třeba  dodržovat  dopravní  značení  a semafory,  nestát  na žlutých  obdélnících,
nenajíždět do křižovatky na zelenou, když naproti stojí fronta aut v zatáčce, ale počkat
si na další zelenou. Obrnit se trpělivostí, využívat otevřený obchvat přes Drmoul atd.
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Chtěl bych slíbit, že termíny budou dodrženy, ale sám tomu nevěřím, nevíme, co přijde,
až otevřeme druhý pruh. Udělat se to musí a pak bude klid a spokojenost. Náklady jsou
obrovské a naštěstí jejich největší podíl platí kraj.“

• Srpnové počasí je opravdu letní, i srážek je v Mariánských Lázních nezvykle málo.

ZÁŘÍ

• Protože onemocnění COVID-19 stále narůstá, přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví
ČR k přísnějším omezením. Opět zákaz pořádání akcí venku nad 1 000 a uvnitř nad 500
účastníků a nošení roušek v dopravních prostředcích, u lékaře a na úřadech, v zařízeních
sociálních služeb a ve volebních místnostech. Od 10. 9. přišlo další nařízení – roušky ve
všech uzavřených prostorách.

•  Konec  srpna  a  začátek  září  se  vyznačoval  silným  poklesem  teplot,  které  klesly
dokonce až na 12°C.

• V úterý 1. září šly děti po delší době opět do školy.

•  3.  9.  navštívili  Mariánské  Lázně  ministryně  pro místní  rozvoj  Klára  Dostálová
a ministr  životního  prostředí  Richard  Brabec.  Na  zimním  stadionu  si  prohlédli
zrekonstruovanou strojovnu, novou technologii chlazení a novou ledovou plochu. Vše
bylo pořízeno z větší části  z dotace,  která byla městu již proplacena.  Ministři ocenili
nejen novou ekologickou technologii, ale i vzhled a fungování našeho zimního stadionu.
Návštěvu doprovázel náměstek hejtmana Martin Hurajčík, předseda komise sportu KV
kraje Jan Budka, místostarostové Zdeněk Král  a Miloslav Pelc a ředitel  SMS Viktor
Borsik.

 •  K  půlnoci  20.  9.  24:00  bylo  v  Mariánských  Lázních  evidováno  jen  11  lidí
s pozitivním  testem  na  Covid-19.  Vzhledem  k celorepublikovému  nárůstu  jde
o pozitivní  informaci  a v  Mariánských  Lázních  se situace  nevyvíjí  špatně  (za  celý
minulý  týden  bylo  zaznamenáno  jen  5 případů).  Dbejte  zvýšené  péče  o hygienu
a dodržujte odstupy.

•  Až  do  22.  září  trvalo  babí  léto  s chladnými  rány,  ale  velmi  příjemnými  denními
teplotami kolem 25°C.

• 19. a 20. září se na kolonádě konal Food festival. Vzdor koronaviru byl opravdu hodně
navštívený. I stánků bylo více než loni. Dominovali italští prodejci, sice nevařili,  ale
nabízeli jejich vynikající produkty.

•  Situace  s Covidem-19  se  v ČR  silně  zhoršila,  od  1.  září  trvají  přísnější  opatření.
22. září  odstoupil  ministr  zdravotnictví  Adam Vojtěch,  a na jeho post byl  jmenován
Roman Prymula. Opatření se zpřísňují. 

• 22. 9. odpoledne bylo v Úšovicích na pozemku bývalé malé ZOO slavnostně otevřeno
psí  hřiště.  Tento  projekt  získal  nejvíce  hlasů  občanů  města  v rámci  loňského
participativního rozpočtu. Vymyslel ho a přihlásil pan Jiří Junek.
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• Na pěší zóně pod kolonádou je instalovaná mobilní výstava UNESCO, kterou nechal
zhotovit  Karlovarský  kraj,  protože  se  na  jeho  území  nacházejí  města  nominovaná
k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO v rámci zapsaného statku Great Spas
of Europe. Část z nich je již na seznamu zapsána.

ŘÍJEN

•  Od  5.  října  platí  v celé  ČR  stav  nouze.  Toto  opatření  platí  zatím  na  14  dní.
Nakažených Covidem-19 stále přibývá, daleko více než v jarní vlně.

• Od 12. října 2020 se zákazy ještě zpřísnily,  počet nakažených (evidovaných) stále
stoupá,  atakuje  už  číslo  10 000.  V Mariánských  Lázních  je  v současné  době  50
evidovaných s koronavirem, Podle slov pana starosty Kaliny zde byla (kromě začátku
s nákazou v nemocnici) situace poměrně klidná. Nyní je město opět mrtvé, ale ne jako
na jaře. Večer je ovšem úplně prázdné.

• Čísla nakažených neklesají a vláda slibuje další omezení, kam až to půjde? Sportovat
se nesmí, do hospod se nesmí, do divadel také ne, zpívat se nesmí, pouze doma a roušky
i venku. Co se může, je vtipkovat, a to Češi v bohaté míře dělají. Vtípky rostou doslova
jako houby po dešti. V Mariánských Lázních je k 26. říjnu 105 nemocných Covidem-
19. Městská nemocnice vyčlenila pro nemocné celé jedno patro – 39 lůžek a ta jsou plně
obsazena. Armáda poslala 7 vojáků na pomoc. V domově pro seniory je situace příznivá
a nikdo není nakažen. Děti  mají  opět nucené prázdniny,  škola Jih je úplně zavřená,
v Úšovicích  funguje  jen  pro  děti  od  3  do  10  let,  jejichž  rodiče  pracují  v IZS,
zdravotnictví nebo v armádě. Naplno funguje pouze Základní škola v Hamrníkách, pro
kterou platí zákonná výjimka.

• 26. října byla konečně po rekonstrukci otevřena Chebská třída a doprava včetně MHD
se  vrátí  do  starých  kolejí.  Do  konce  roku  už  se  bude  opravovat  pouze  silnice
v Hamrníkách

•  28.  října  je  počet  nakažených  v M.  L.  166 a  zároveň  začínají  platit  velmi  přísná
pravidla o pohybu, nákupech atd.

LISTOPAD

• V zemi je opět nastolen stav nouze, a nejen u nás - i okolní země zpřísňují pravidla,
Česko  je  zařazeno  mezi  nebezpečné  země.  Mariánské  Lázně  jsou  prázdné,  pusté
a smutné, hotely bez lidí, restaurace zavřené, kino ani divadlo nehrají. Po 21. hodině se
nesmí ven. To porušil sám ministr zdravotnictví a byl nahrazen v pořadí již 3. ministrem
Janem  Blatným.  Na  některých  obchodech  se  objevily  cedulky  VÝPRODEJ,  ty  už
pravděpodobně neotevřou,  ale  i  přes tísnivou situaci  se otevřely ve městě  dvě malé
kavárničky.

• Všechny plánované opravy komunikací jsou již hotové. V letošním roce se ale město
nezabývalo jen opravami komunikací. Započala také velká rekonstrukce domu Chopin,
která bude jako celek stát zhruba 75-80 mil. Kč. S velkou pravděpodobností se městu na
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tuto investici podaří dosáhnout na rekordní dotaci přes 39 mil. Kč! Ještě větší dotaci, 80 
mil.  Kč,  dostal  Dopravní  podnik  na  pořízení  nových  parciálních  trolejbusů.  Je  jich
celkem  8  a  ulicemi  města  jezdí  již  několik  měsíců.  Následovat  bude  rekonstrukce
budovy měnírny a části trolejového vedení. 

•  V listopadu  byl  vysázen  na  Voře  nový  městský  sad,  poblíž  zahrádkářské  kolonie
u Jána. 

• V parku pod knihovnou vznikly dvě nové tůně, které budou pomáhat v boji se suchem
a přispějí ke zvýšení biodiverzity. 

PROSINEC

•  Ve  čtvrtek  3.  prosince  přešlo  Česko  v pětistupňové  stupnici  protiepidemického
systému do bodu 3 a nastalo velké rozvolnění. Otevřely se obchody, restaurace, jen kina
a divadla zůstala zavřena. Roušky uvnitř jsou dále samozřejmostí. Přesto, že se čekal
nával,  tak  ten  se  v Mariánských  Lázních  nekonal  a  10.  prosince  bylo  město  stejně
prázdné a pusté, jako před rozvolněním. Vánoční trh se sice uskutečnil o víkendu na
kolonádě a poté na městské tržnici, ale v daleko komornějším stylu.

•  Rozvolnění  dlouho  nevydrželo,  od  pátku  18.  prosince  se  opět  vše  zavírá,  počet
nakažených roste. Restauratéři se bouří, neboť jejich ztráty jsou obrovské. I okolní státy
zpřísňují pravidla.

•  V Mariánských  Lázních  je  k 13.  prosinci  27  pozitivních  lidí,  k 29.  prosinci
67 nakažených.

• Od neděle 28. prosince nastal vlastně lockdown. Restaurace jsou zavřené kromě těch,
které využívají tzv. „okénka“, kde je možné koupit jídlo s sebou nebo si dát kávu na
„stojáka“.  Řetězce  smějí  prodávat  pouze  potraviny,  ostatní  oddělení  jsou  zavřená.
Ovšem jsou otevřené, pro lidi zcela nelogicky, obchody se zbraněmi. Suma sumárum –
pušku si koupíte, ale tužku dítěti  ne. Platí také zákaz vycházení po 21. hodině. Tato
situace má trvat do 10. ledna, potom se uvidí. Nicméně počty nakažených stále rostou.
Dobrá  zpráva  je,  že  vakcína  je  na  světě  a  začíná  se  očkovat.  Nejdříve  zdravotníci,
senioři a potom ostatní. ČR má za některými státy zpoždění.

• Konec prosince přinesl sníh, bohužel až po Štědrém dni. Také teplota klesla až pod
nulu.

• Poslední den roku se tedy slaví doma a v tichosti.  Je klid, jaký město 31. prosince
nepamatuje. Ulice jsou opuštěné, petardy k velké spokojenosti psů není slyšet tak jako
roky předchozí. To je jediné pozitivum. Doufejme, že v roce 2021 bude lépe.

Zapsala:

Jana Drahokoupilová
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	• Královský park - loni v září schválila rada záměr uzavření Smlouvy o výhradním partnerství na využití území kasáren Hamrníky po dobu 12 měsíců ě s firmou Waystone. 24. října prezentovala tato anglická firma v Hotelové škole M. L. svůj projekt nazvaný Královský park, který byl k dispozici veřejnosti do večerních hodin stejně jako gen. ředitel firmy Stuart McLoughlin, zástupce firmy v M. L. Andrew Dennisson a informované hostesky. Panu starostovi Královi i přítomným radním se projekt líbil.
	• V Čechách i v Mariánských Lázních se po revoluci ujal svátek beaujolais
	• Silvestr a Nový rok 2007 – 2008 se slavil v areálu Arnika dětskou diskotékou s kouzelníkem, Maxim Turbulenc, ohňostrojem
	• Pořadatelem programu na ukončení roku 2007 a slavnostního zahájení roku 2008 bylo Město Mariánské Lázně.
	• Folklorní festival Mariánský podzim. Již popáté nám folklor zpříjemnil nastupující podzim a mládí, tanec a zpěv zaplnily mariánskolázeňské ulice. A protože si tanečníci a zpěváci z různých koutů republiky a ze Slovenska objednali i krásné a teplé počasí, neměl 5. folklorní festival Mariánský podzim chybu. Pod patronací Zdeňka Škromacha, Josefa Novotného, hejtmana, a Jiřího Chvala, místostarosty, se předvedlo na festivalu 8 souborů včetně domácích – Rozmarýnka (ZUŠ) a Marjánka, který Mariánský podzim pořádá.
	• 24. září se v muzeu konala výstava pod názvem "Prostorem a časem". Jedná se o jedinečnou výstavu velkoformátových stereofotografií-anaglyfů, vytvořených z originálních snímků z let 1865-1900, na kterých může návštěvník pomocí 3D brýlí nahlédnout do prostoru i historie.
	• Soutěž Cesty městy - Zástupci vítězných měst a obcí převzali 24. září ceny v celostátní soutěži Cesty městy, která je zaměřena na zklidňování dopravy. Soutěž již poosmé vyhlásila Nadace Partnerství, z letošních 43 přihlášených účastníků zvítězila dopravní řešení Litomyšle, Mariánských Lázní a Plzně.
	Únor
	Březen
	Duben
	• V pátek 28. září se konaly velké oslavy 140 let tratě Plzeň – Cheb. Po okružní trase Karlovy Vary – Sokolov – Cheb – Lázně Kynžvart – Mariánské Lázně – Bečov nad Teplou – Karlovy Vary vyjel zvláštní vlak tažený lokomotivou řady 354 Všudybylkou a ve stanicích od Chebu po Mariánské Lázně byl připraven doprovodný program. KCOD KV předvedlo veřejnosti zcela nové vozidlo řady 844.001 polského výrobce „PESA“ přezdívaného Regio Shark, které již od 3. 10. bude nasazeno na tratích Karlovarského kraje a do několika měsíců zcela ovládne v regionální dopravě všechny páteřní linky. • Vyvrcholení oslav proběhlo na mariánskolázeňském nádraží. Zahájil je DOM s mažoretkami, poté přijely oba jmenované vlaky a oba se těšily zasloužené pozornosti. Tento den byl podporován městem a Karlovarským krajem a to nejen přítomností pana hejtmana Josefa Novotného a jeho zástupců – pánů Petra Navrátila a Jaroslava Borky. Zúčastnil se také náměstek pro osobní dopravu ČD pan Blažek, europoslanec Pavel Poc, Mistr Vladimír Páral a pan starosta Zdeněk Král.
	• Ve stejný den proběhly oslavy 110 let MHD v Mar. Lázních, jezdily historické trolejbusy a autobusy, které vozily lidi na Krakonoš, kde se konalo Svatováclavské setkání lidí dobré vůle. Zlatým hřebem bylo vysvěcení kapličky se sochou Panny Marie, která stávala v jakési jeskyňce 100 m od Krakonoše, a ředitel hotelu Ing. Richter ji zachránil před úplnou devastací uschováním v muzeu.
	• Občanské sdružení Hravý Pramen, o.s. uspořádalo v měsíci září veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na rekonstrukci nízkých lanových překážek v přírodním parku Prelát. Překážky budou na sebe navazovat, čímž vytvoří dráhu. Sbírkou se podařilo vybrat částku: 80 586,24 Kč (hrubý výtěžek). Náklady na propagaci činily 4 301,-Kč. Čistý výtěžek sbírky je pak: 76 285,24 Kč.
	Říjen
	• Zastupitelé se shodli na tom, že chtějí pomoci zadlužené obci Prameny (zadlužení přes 100 mil vzniklo zkrachovanou stavbou stáčírny pramenů a dalšími chybnými kroky). Odpustili obci neinvestiční částku 1 400 000 za jejich děti ve školách zřizovaných městem Mariánské Lázně.
	• Neznámí pachatelé zlikvidovali zastřešení na rozhledně Hamelika, které stálo několik set tisíc. Shodili ho dolů a kovové části oloupali a odvezli.
	• V neděli 7. října uspořádala Správa CHKO Slavkovský les na kolonádě zajímavou akci – Lázeňský festival jablek. Počasí bylo sice mizerné, ale i přes to přišlo dost lidí jednak si prohlédnout odrůdy, které se v Karlovarském kraji pěstují a také si nakoupit produkty, které se v regionu vyrábějí a to nejen z jablek. Přijeli též z badhomburského spolku IKF a ti jablka nejen pěstují, ale vyrábějí z nich nápoje, dokonce víno a sekt. Odpoledne byly staré buky u kostela (asi 162 let) prohlášeny za Památné stromy. Přítomen byl hejtman Josef Novotný, radní KK Jaroslav Bradáč, starosta Bad Homburgu, Michael Korwisi a pan starosta Král. Ozdobou byli také stříbrští ostrostřelci. Byla to hezká akce, za níž ředitel Ing. Dr. Jindřich Horáček poděkoval svým zaměstnancům, ale nikdo neřekl, zda byla založena tradice, nebo to byla jen ojedinělá akce.
	• Počasí, i když byly předpovídány deště, je stále hezké – podzimní. Rána jsou sice dost pochmurná, ale potom svítí sluníčko a teploty jsou docela příjemné.
	• Po dvou letech se 18. a 19. října opět konal výlov Regentu.
	• 20. října mariánskolázeňští senioři zaplnili sál v hotelu Polonia, aby oslavili svůj Mezinárodní den seniorů za účasti místostarosty RNDr. Petra Horkého a předsedkyně krajské tady SDČR. O program se postaral seniorský soubor z Krásna – Radost a svěřenci – tanečníci manželů Kandráčových.
	• K 94. výročí vzniku samostatného československého státu se konaly tradiční oslavy – lampionový průvod se startem u hotelu Cristal Palace a s cílem na kolonádě, kde promluvil pan starosta Zdeněk Král, vedl DOM a mažoretky. Akci moderoval pan Alexandr Kormarnický. Na závěr se nad městem rozsvítil krásný ohňostroj. Netradiční bylo jen počasí. Začal padat první sníh. Vzdor tomu se sešlo na kolonádě opravdu slušné množství dospělých s dětmi. Večer se konal slavnostní koncert, který po roce dirigoval jako host pan Michael Roháč.
	Z mohutného potlesku bylo cítit, že byl v Mariánských Lázních oblíben.
	• Mgr. Miluše Tuková chtěla tuto zprávu reagovat a napsala aktuální stav do novin. To potvrdilo i vedení města. Takže současný stav a doufejme, že konečný, nemocnice M. L. je následující:
	Lůžková oddělení: Dlouhodobá lůžková péče 100 lůžek, interní lůžkové oddělení 27 lůžek
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