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Úvodní slovo
Vážení čtenáři, také se vám zdá, že čas o letních prázdninách běží mnohem rychleji než jindy v roce? Mně tedy
určitě ano. A co teprve dětem školou povinným! Ani jsme se nenadáli a je po prázdninách. Snad jste krásné
letní dny využili všichni tak jak se má a jak jste si přáli. Ale co naplat, přišla svatá Anna, s ní chladna zrána a dny
se už krátí. Ale to vlastně vůbec nevadí. Můžeme se těšit na barevnou škálu listí na stromech a keřích, snad už
také porostou houby ve větším množství než dosud a jistě nás čeká mnoho hezkého. Přeji vám, abyste si zbytek
roku užili všichni ve zdraví a spokojenosti.
Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady
a starostka obce Tři Sekery

Tento zpravodaj je vydáván v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je aktivitou Svazu měst a obcí ČR a do projektu je
od 1. 7. 2016 zapojen i náš dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.

Informace o projektu Centra společných služeb (CSS)

S čím CSS obcím za uplynulé období pomohlo?

Projekt je zaměřen na vytvoření a provoz center společných
služeb v rámci dobrovolných svazků obcí (DSO). Zapojit
se tedy mohou obce v rámci dobrovolných svazků, jejich
orgány a jimi zřízené organizace. Cílovou skupinou je ale
také veřejnost, tedy lidé, kterým mají centra společných
služeb usnadnit život a zvýšit jeho kvalitu.
Předmětem Projektu je zvýšení profesionality výkonu
veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb
v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých
obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí, a to nejen
po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Součástí
projektu bude hlubší rozpracování udržitelného postavení
DSO (podmínky, prostředí) a jejich začlenění do systému
výkonu veřejné správy v území. S tím souvisí definování
potřebného legislativního prostředí, resp. návrhy na změny
legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové
financování dobrovolných svazků obcí a Center společných
služeb v území.

Nejvíce jsou využívány služby, na které zejména menší
obce nemají administrativní kapacitu. Za uplynulé období
jsme našim členským obcím pomohli několika výběrovými
řízeními (chodník podél průtahu a odvodnění silnice a
chodníků v obci Tři Sekery, pořízení elektromobilů pro
město Mariánské Lázně, nákup stroje (rolby) na úpravu
ledové plochy zimního stadionu v Mariánských Lázních,
Komunitní centrum Lázně Kynžvart). Na podnět členské
obce Lázně Kynžvart jsme provedli konzultaci pro přípravu
podmínek k výběrovému řízení na nákup nového vozidla
pro SDH Lázně Kynžvart. Členové týmu se následně
podílejí svou účastí ve výběrových řízeních na dodavatele
zakázek.
V měsíci červnu jsme podávali pilotní projekt
Profesionalizace činnosti DSO Mariánskolázeňska a jeho
obcí. Žádost o dotaci je zaměřená na samotné vzdělávání
manažerů DSO a jeho obcí především v oblasti redakčního
systému, tak i na aktualizace strategických plánů a tvorbu
pasportů místních komunikací malých členských obcí a
rovněž na modernizaci webových stránek DSO. Pro
členskou obec Valy jsme připravili Žádost o dotaci
s projektem Příměstský tábor - obec Valy v rámci výzvy
MAS 21 Prorodinná opatření II. Do MŠMT jsme pro obec
Drmoul připravili žádost o dotaci s projektem Sportovní
areál Drmoul -víceúčelové hřiště.

Kontakty na realizační tým:
Ing. Ivana Benčová, e-mail:
 manažer CSS
marianskolazensko.bencova@
seznam.cz,
tel. č. 725 052 334
Daniela Morávková, e-mail:
 specialista pro
marianskolazensko.
rozvoj
moravkova@seznam.cz,
mikroregionu
tel. č. 778 727 160
Ing. Michal Cvikl, e-mail:
 specialista
marianskolazensko.cvikl@sezna
veřejných
m.cz
zakázek
tel. č. 723 968 521

Realizační tým CSS se od 1. 5. 2017 rozrostl o nového
člena „Specialistu na veřejné zakázky“. Realizační tým je
k dispozici všem občanům mikroregionu. Po předchozí
dohodě je možné si sjednat osobní schůzku v kanceláři CSS
(sídlo kanceláře je v Malé průmyslové zóně Tři Sekery, Tři
Sekery 157, 354 73 Tři Sekery).
Na webových stránkách svazku:
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projektysvazku-marianskolazensko/smo-cr/css/
jsou
průběžně
umisťovány informace o realizaci projektu.
Na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR je také
zřízena
záložka
s informacemi
o
CSS:
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnychsluzeb-obci/default.aspx
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Zajišťujeme obcím administraci dotací v udržitelnosti.
Připravili jsme pro 15 projektů z Operačního programu
životního prostředí průběžné monitorovací zprávy a zajistili
vyplňování v systému Benefill. Dále jsme zpracovali
zprávy o udržitelnosti z programu Cíl 3 Česká republika
Česká republika a Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.
V rámci nové pozice CSS „Specialista na veřejné zakázky“
jsme kontrolovali povinné zveřejnění ve věstníku veřejných
zakázek. Byli jsme požádáni obcemi o pomoc ve zveřejnění
dokumentů na portále veřejných zakázek. Proběhla i
kontrola "Identifikátoru profilu zadavatele" u členských
obcí. Řešili jsme přípravu vzorového dokumentu v rámci
výběrového řízení, kterým má být obeslán a informován
účastník výběrového řízení.
DSO za pomoci našich manažerů organizoval pro starosty
členských obcí návštěvu regionu Mikulovska a setkání se
starosty tamních obcí, kde byly konzultovány zkušenosti v
některých oborech samostatné, ale i přenesené působnosti.
Vzdělávací akce pro starosty a úředníky obcí
Pro starosty a úředníky proběhlo za sledované období
„Seznámení s fungováním veřejné správy v CZ v BY“
Cílem tohoto projektu bylo seznámit české i bavorské
účastníky s fungováním veřejné správy v Česku a
Bavorsku.

Základní strukturu ve veřejné správě v Česku představil v
německém jazyce Ing. Jan Kerner, který 10 let působil jako
starosta města Louny. Přednášku o veřejné správě
v Bavorsku přednesl Roland Grillmeier, úřadující starosta
města Mitterteich

První olympiáda pro děti mateřských škol v ORP
Mariánské Lázně

Další plány CSS, aneb co CSS připravuje?
V rámci činnosti CSS 7. 9. 2017 bude zrealizováno školení
s tématy: Systém fungování veřejné správy, Nejčastější
nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí, Rozsah
povinně zveřejňovaných informací a co vše má občan
právo najít na webu. Tuto akci bude zajišťovat DSO
Stříbrsko v místě jejich působnosti pro svoje starosty a
za účasti i našich starostů a úředníků obcí. Jedná se o první
společně zorganizovanou vzdělávací akci. Plánujeme
zajistit a uspořádat další vzdělávací akci pro starosty a
úředníky obcí v našem regionu. Chceme se soustředit na
rozšíření aktivit v oblasti odborného poradenství – např.
odborné konzultace v oblastech, které obce každodenně
řeší.

Hlavní činnost Mariánskolázeňska v roce 2017
V současné době má svazek 6 manažerů a 1 externího
spolupracovníka. V roce 2017 bude probíhat – pokračovat
realizace těchto třech velkých projektů:

Dne 06. 06. 2017 proběhla na hřišti u základní školy v
Úšovicích v Mariánských Lázních první Olympiáda pro
děti mateřských škol v ORP Mariánské Lázně. Jedná se o
další aktivitu v řadě uskutečněných vzdělávacích akcí v
rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku,
jehož nositelem za ORP Mariánské Lázně je dobrovolný
svazek obcí Mariánskolázeňsko. Tvorba Místního akčního
plánu (MAP) vzdělávání na území ORP Mariánské Lázně,
je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního
vzdělávání žáků a dětí do 15 let, výměnu zkušeností
pedagogů škol a výměna příkladů dobré praxe. MAP a jeho
aktivity se tak posunul o další krok. Projekt je
spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a

1) Posilování
administrativní
kapacity
obcí
na bázi meziobecní spolupráce – CSS (o projektu
jsme informovali v úvodu zpravodaje)

vzdělávání (OP VVV) řízený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Příjemné slunečné počasí v tento

2) Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku – MAP
(více informací o projektu naleznete zde:
http://www.marianskolazensko.org/projekty/proje
kty-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoja-vzdelavani/
3) Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné
správy v česko-bavorském regionu – Clara III.
(více informací o projektu naleznete zde:
http://www.marianskolazensko.org/projekty/proje
kty-svazku-marianskolazensko/evropska-uzemnispoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/

Kromě realizace uvedených společných projektů svazku se
budeme i nadále věnovat individuálním – projektům
jednotlivých obcí, i aktualizaci rozvojových dokumentů a
dalším činnostem spojeným s rozvojem našeho svazku.
Bližší informaci o činnosti svazku, konkrétních projektech,
dokumentech svazku i další informace naleznete
na web. stránkách: http://www.marianskolazensko.org
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den přálo a sportovního klání se zúčastnilo celkem jedenáct
mateřských škol. Každou z nich zastupovalo maximálně
desetičlenné družstvo většinou předškoláků. Ke každému
družstvu byl poté přidělen žák 8. třídy a děti mohly začít
procházet 10 stanovišť a plnit připravené úkoly. A na co se
mohly děti těšit? Žáci 8. třídy Základní školy Úšovice pod
vedením p. učitele Mgr. Vladimíra Kafky si pro děti
připravili skok do dálky z místa, hod raketkou, pexeso,
slalom, kop na branku, zmrzlinář, hod tenisákem, lovci
pokladů, překážkový běh a základy krizového řízení v
podání dětského „záchranáře“ z 9. třídy. Všem starším
žákům patří veliké uznání a poděkování za perfektní přístup
k soutěžícím dětem. Zajímavým zpestřením byla ukázka
Záchranné stanice Royal Rangers, děti se tak měly možnost
seznámit se základy první pomoci a zároveň si vyzkoušely
vybavení záchranného vozu. Samozřejmě nemohlo chybět
ocenění a všechny děti z mateřských škol obdržely medaile
a diplomy. Došlo i na jedno individuální ocenění pro
nejlepšího střelce do branky. Originální cenu v podobě
vodního melounu si odnesla malá vítězka z MŠ Dolního
Žandova. Po dobu konání akce bylo zajištěno občerstvení
pro účastníky a organizátory.
Pořádáním olympiády chceme rozvíjet u dětí týmovou
spolupráci, ale i smysl pro respektování pravidel a čestnou
hru. „Všichni se navzájem povzbuzují za velké podpory
rodičů, ale i ostatních kamarádů ze školek, což je
soutěžícím velkou podporou. Děti ze školek si připravují

vlastní “bojové pokřiky“, transparenty, sportovní oblečení a
toto vše dodává správnou atmosféru. Učitelky mateřských
škol sbíraly inspiraci pro vlastní organizaci ve svých
školách“ ujasnila Mgr. Jana Čížková, věcný manažer
projektu.
Všechny děti si s chutí zasportovaly a podávaly úžasné
sportovní a vědomostní výkony. Blahopřejeme! Bližší
informace
o
projektu
naleznete
zde:
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projektysvazk
u-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/

obyvatelstva nastal po druhé světové válce, v důsledku
odsunu občanů německé národnosti, kteří byli nahrazeni
částečně Čechy vracejícími se z nucených prací z Německa
a částečně českými dosídlenci z jižních Čech, převážně ze
Strakonicka.
Na sobotní slavnosti obce se sešli i rodáci, kteří se k nám
přijeli podívat z Německa. Němečtí obyvatelé byli v roce
1946 ze své vlasti vysídleni a většina byla odsunuta do
Německa. K 650- tiletému jubileu obce Trstěnice (dříve
„Neudorf“) přišli popřát např. pan Johann Zeidler (narozen
1934), Mina Wudyová, roz. Gicklhorn (narozena 1925) a
Marianne Einwich, roz. Scharnagl (narozena 1940).
Po oficiálním zahájení vystoupila skupina historického
šermu SHS Herold se svojí vlajkovou show. Vlajková show
je původem ze slunné Itálie, tato dobová záležitost se
přenesla až do srdce Evropy do Čech. Vlající praporce,
dobové kostýmy i dunění bubnů, to vše bylo k vidění v
Trstěnicích. Vlajková show poskytla zajímavou podívanou
pro děti i dospělé.
Na místním fotbalovém hřišti se v přátelském utkání proti
sobě postavili místní fotbalisté TJ Rozvoj Trstěnice a
fotbalisté z Bavorska. Vítězně z tohoto sportovního duelu
protentokrát vyšli fotbalisté z Trstěnic.
Významným okamžikem tohoto dne byla slavnostní mše v
kostele svatého Víta páterem Řehořem Pavlem Urbanem z

Oslavy 650 let obce Trstěnice

Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně a zejména
posvěcení vlajky a znaku obce.
Pro ty nejmenší účastníky akce, ale troufám si říct, že i pro
ty věkově starší, bylo připraveno dětské divadelní
představení agentury KK.

Oslavy 650 let obce Trstěnice zahájila starostka obce
Helena Repíková v sobotu 17. 6. 2017 ve 13:00 hodin. A
zároveň přivítala všechny přítomné, kteří přišli společně
oslavit 65O let od první zmínky o obci Trstěnice.
První písemná doložená zmínka o obci pochází z roku
1367. Celá Trstěnická farnost byla tvořena několika
dnešními samostatnými obcemi a místními částmi - Malá a
Velká Hleďsebe, Drmoul, Horní Ves, Skelná Huť, Tři
Sekery a dnes již neexistující vesnice Panský Vrch. Obec
patřila do majetku Kláštera Premonstrátů v Teplé. K obci
Trstěnice patřila i dvě polesí: Mnišský les a Polesí
Rosenkranz spolu s rybníky Zaječím, Senným a Kravským.
Obec ležela na staré císařské silnici, a to jí přineslo řadu
požárů a epidemií souvisejících s častými průchody vojsk,
zejména ve středověku. Navzdory tomu se ale stále
rozrůstala. V roce 1788 zde bylo 69 stavení, v roce 1895 už
84 domů a kolem 500 obyvatel. Největší pokles
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Ten, koho uchvátil interiér kostela svatého Víta, uvítal
komentovanou prohlídku kostela. Kostel svatého Víta
pochází z období kolem roku 1200. Do současné doby se v
kostele sv. Víta zachovalo románské jádro s gotickými
prvky, které tvoří sakristii kostela. Samotný kostel má
podobu pozdního baroka a interiér je zařízen rokokově.
Na návsi, okolo rybníka a okolo kostela slavnostní
atmosféru podtrhli prodejci s řemeslnickými stánky s
tradičním zbožím, keramikou, šperky, proutěnými výrobky,
batikou atd. V mobilní kovárně z Prahy si dospělí a děti
mohli zdarma vlastnoručně vyrazit pamětní mince.
Doprovodná výstava dřevěných panelů nabídla účastníkům
akce shlédnout historické fotografie ze soukromé sbírky
pana Josefa Roučky.
Až do pozdních večerních hodin si na návsi obce Trstěnice
a v blízkosti fotbalového hřiště poslechli příznivci dobré
hudby hudební produkci třech amatérských skupin. Počasí
tomuto setkání lidí vysloveně přálo a teplota byla ideální na
prožití sobotních oslav 650 let obce Trstěnice.

Obec Trstěnice realizovala projekt: „Oslavy 650 let obce
Trstěnice“ z dotačního Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 20142020, Dispoziční fond.
Více o projektu:
http://www.marianskolazensko.org/products/oslavy-650let-obce-trstenice/

hosté. Významně se podílejí s obcí a místními spolky na
pořádání všech kulturních, společenských a sportovních
akcích, které přivádí do obce také návštěvníky z širokého
okolí. Zájem obce je, aby zdejší populace nestárla a obec si
udržela i mladší generaci. Trendem posledních let je
odchod mladé generace do větších měst.
Mezi významné akce obce Valy patří Havelské posvícení,
Valský klátilák, Struny na terase, Na prázdniny
s pohádkou, Vítání jara atd. Nemalou roli při pořádání a
organizaci akcí má skvěle fungující spolek „Centrum pro
volný čas“. Druhým spolkem jsou myslivci, kteří mají
honitbu v katastru obce a podílí se na údržbě a ochraně
lesních pozemků. Vedení obce podporuje finančními
příspěvky na obnovu včelstev i místní včelaře.

Obec Valy
Vznik obce v roce 1618 obklopují dvě legendy. Leží mezi
městy Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart. Vznikla jako
roztroušené sídlo v údolí kolem potoků Kosového a
Bahnitého. Údolí je hranicí dvou pohoří – Slavkovského
lesa a Českého lesa. První verze z roku 1618 hovoří o tom,
že zde nechal tehdejší pán na Kynžvartu Kryštov Henrych
„von Zedwitz und Kynygswart“ postavit panskou rybárnu u
potoků bohatých na ryby. S druhou verzí je opět spojován
rok 1618, kdy přišla zpráva z Prahy o defenestraci. Tehdy
byl jmenován „Niklas von Gleoben“ císařským
místodržitelem novým hejtmanem Loketského kraje.
S praporčíky zde obsadil loketský a slavkovský průsmyk a
také Kynžvartský pas. Dal tu vykácet silné kmeny, postavit
zátarasy přes silnici a vojenské sruby. Podle této druhé
verze byl vojenský srub prvním stavením v tomto údolí.
Název obce se třikrát za svou existenci měnil. Původně
nesla obec název Staré Šance (Alte Schanze), po roce 1848
mizí z názvu slovo „Staré“ a v roce 1948 byl úředně
schválen český název „Valy“.
Od revoluce v 90. letech jsou Valy samostatnou rozvíjející
se obcí s vlastním zastupitelstvem. Hospodaří s rozpočtem
okolo 4 mil. Kč a snaží se obnovovat a udržovat veškerou
infrastrukturu.
Dnes na 428 ha katastru obce žije trvale 476 obyvatel, kteří
vnímají zdejší životní prostředí, jako bohaté na různé
přírodní útvary díky své geologické rozmanitosti a
především čistotou ovzduší, jež využívají i turisté a lázeňští
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V obci se nežije jen kulturním životem, ale představitelé a
někteří občané věnují svůj čas i ke zkrášlení vzhledu obce.
Zapojují se do brigád jako je akce „Ukliďme si Česko“,
čištění Kosového potoka a rekonstrukci veřejného
prostranství včetně výsadby keřů a následně její péči.
V roce 2015 obec získala dotaci z programu „ROP NUTS
II“ na akci „Vybudování a obnovu zařízení pro volný čas“ ,
z které bylo pořízeno víceúčelové hřiště, které je využíváno
i v zimním období k bruslení pro veřejnost. Z částky
1 539 384Kč hradila obec vlastním podílem 623 496Kč a
částka 915 888 Kč byla uhrazena z dotace.
Ve stejném roce zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci
budovy Obecního úřadu, kde bylo cílem zlepšení tepelnětechnických vlastností budovy, snížení spotřeb paliv a
energií a tím i snížení nákladů na paliva a energii. Stavební
práce byly hrazeny z dotace OPŽP. Celkové náklady na
stavbu 2 737 061 Kč (dotace 2 081 371Kč a 655 690Kč
vlastní podíl obce).

Komunikace a veřejná prostranství v centru obce Valy je
dalším projektem, který zastupitelstvo obce schválilo.
Podařilo se získat dotaci z programu ROP NUTS II.
Celkové náklady 2 260 770Kč (dotace 1 921 654 Kč,
z vlastního podílu obce bylo hrazeno 339 116 Kč).
Z projektu byla vybudována místní komunikace v ulici
V Lukách, osázena část dětského hřiště okrasnými
křovinami a doplněno dětské hřiště o tři prvky (pyramida,
prolézačka, hřiště na pétanque).

V současnosti probíhá oprava prvního nadzemního podlaží
v budově OÚ a do nových prostor se přestěhují kanceláře
pro výkon veřejné správy. Otevře se nová, prostornější
knihovna, která bude důstojným místem pro čtení.
Probíhají i stavební práce na výstavbu lezecké stěny, na
kterou obec získala dotaci od soukromých osob v hodnotě
350 000Kč. Zahájení provozu plánuje obec od října 2017 a
zve tím všechny příznivce lezeckého sportu k protažení těla
na nově vybudované stěně.
Z větších projektů obec rekonstruovala v roce 2016 budovu
bažantnice, kterou, postavili v osmdesátých letech
minulého století mladí ochránci přírody. Po revoluci roku
1989 budova již jen chátrala. Prostory budovy budou po
celkovém vybavení sloužit spolkům k jejich setkávání a
především dětským kroužkům. Součástí projektu bylo
odvodnění Zelené ulice, tak aby voda při přívalových
deštích nezatopovala rodinné domy a garáže stojící v této
časti obce. Na projekt byla získána dotace z MMR –
Program obnovy venkova v částce 600 000 Kč.
Pro další využití areálu bažantnice podala letošního roku
obec žádost s projektem „Příměstský tábor - obec Valy“; do
výzvy: Prorodinná opatření MAS 21.
Obec a její občané se od roku 2013 zapojovali do soutěže
„Vesnice roku „. Během těchto let nasbírali několik ocenění
– Za rozvoj lidových tradic 2013; Naděje za živý venkov
2014; Oranžovou stuhu 2015. Úspěchem pro obec Valy
byl rok 2016, kdy se obec opět účastnila po třech jdoucích
letech za sebou soutěže “Vesnice roku 2016“ vyhlášenou
Ministerstvem pro místní rozvoj. V krajském kole soutěže
Karlovarského kraje získala ocenění „Zlatá stuha a titul
„Vesnice Karlovarského kraje roku 2016“. Hejtman

Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel ocenil především
společenský život v obci.
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Do obce si můžete přijet především zasportovat na umělé
víceúčelové hřiště, zazpívat si u táboráku, naplnit se
pochoutkami v restauraci „U Březího vlka“ a domů si
můžete ještě odnést čerstvou rybu od pana Jiruška.

Ukázka letáku

Naše komunitní akce CSS v regionu Mariánskolázeňska

Turnaj v pétangue
Mariánskolázeňsko, o.p.s. a dobrovolný svazek obcí
Mariánskolázeňsko v sobotu 17. 6. 2017 uskutečnili na
hřišti ve Valech první historický Turnaj v pétangue. Pan
starosta Quido Vlk z obce Valy nám poskytl na tuto akci
pétanguové hřiště a zázemí. Počasí se vydařilo a celkem
šest účastníků si snad turnaj užilo. Družstvo A bylo složeno
z manželů Hanky a Tomáše, družstvo B z náhodně
příchozích Petera Oravce z Kynžvartu a Marie Ječmínkové
z Mariánských Lázní. Družstvo C zastupovala paní
starostka z obce Drmoul Vlaďka Chalupková a nejmladší
účastnice turnaje školačka Amálka. A jak to dopadlo?
Vítězi se stalo družstvo B, druhou příčku obsadilo družstvo
A a bronz si odneslo družstvo C. Účastnici turnaje v
pétangue si mimo sportovního vyžití a dobré nálady odnesli
ocenění (medaile, diplomy, poháry a drobné odměny).

Výstup na Grossglockner naležato
Zástupci Mariánskolázeňska, o.p.s, dobrovolného svazku
obcí Mariánskolázeňsko a obce Tři Sekery v sobotu 24. 6.
2017 ve 14:00 hodin zorganizovali v okolí obce Tři Sekery
zábavný turistický pochod „Výstup na Grossglockner
naležato“.
Großglockner (3798 m n. m.) je nejvyšší hora Rakouska,
která se nachází ve skupině Glockner patřící do Vysokých
Taur a na hranici spolkových zemí Korutany a Tyrolsko.
Trasa pochodu měří 7 708 m, což je při nadmořské výšce
nejvyšší hory rakouských Alp délka trasy výstupu na vrchol
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a sestupu. Tři Sekery nejsou v Rakousku ani v Alpách,
zdoláme tedy horu naležato.
Počasí nám moc nepřálo, vyšší teploty a vítr asi odradilo
zájemce o turistický pochod. Turistického pochodu se tak
zúčastnily pouze 4 osoby. Na startu každý účastník obdržel
kartičku a propisovací tužku. Na vyznačené trase účastníci
na jednotlivých stanovištích odpovídali na 14
vědomostních otázek a správnou odpověď zaznamenávali
do tajenky.
A všichni účastníci odpovídali správně, v cíli jsme v
doplněné tajence mohli přečíst - MÁME RÁDI SEKERY.
Čas mezi jednotlivými stanovišti si účastníci vyplňovali v
soutěžení ve 13 mezihrách. Zde si účastníci vyzkoušeli
svoje znalosti a úsudek, ale také se obohatili novými
poznatky, kdy například očima i po hmatu poznávali
předměty.

Další komunitní akce CSS pro veřejnost byla 26. 8. 2017
Pohádková cesta na hrad Lázně Kynžvart a v měsíci říjnu
plánujeme pro základní školy v ORP Mariánské Lázně
zorganizovat Turnaj ve vybíjené.

Představení

Základní

školy

ve

Velké

Hleďsebi

Paní ředitelce Lence Stehlíkové jsme položili
5 otázek.
Jaké zařízení jste a jak dlouho už fungujete?
Stavba budovy školy byla dokončena v roce 1896 a ve
stejném roce bylo také zahájeno vyučování. Výuka probíhá
téměř nepřetržitě až do dnešních dnů. Škola byla pro děti
zavřená několik let v době druhé světové války. V průběhu
let se měnil pouze počet tříd a ročníků, ve kterých mohli
žáci plnit povinnou školní docházku. V 70. a 80. letech 20.
století probíhala výuka v 1. - 4. ročníku a žáci poté
dokončovali školní docházku na školách v Mariánských
Lázních.
Zřizovatelem školy je Obec Velká Hleďsebe. Rozhodnutím
obecního zastupitelstva ve Velké Hleďsebi byla ve školním
roce 1995 / 96 zahájena i výuka na 2. stupni základní školy.
Toto rozhodnutí bylo spojeno s rozsáhlými stavebními
úpravami půdních prostor školy. Půdní vestavbou získala
škola 5 nových učeben a dva kabinety. Ve školním roce
1999 / 2000 se škola začlenila mezi úplné základní školy.
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Každý ročník je zastoupen jednou třídou. Součástí základní
školy je také školní družina, která má 2 oddělení a školní
jídelna. 1. - 5. ročník navštěvují převážně žáci z katastru
obcí Velká Hleďsebe a Valy. Do 6. - 9. ročníku přicházejí
ještě žáci z okolních malotřídních škol a často i
z Mariánských Lázní.
Čím jste výjimeční, čím byste nalákala děti
a rodiče?
Jaké máte vybavení?
Co se vám v poslední době povedlo?
V hlavní budově školy jsou umístěny kmenové třídy,
odborné učebny ( F-Ch, Vv-Hv, IVT, cvičná kuchyně) a
školní družina. Při výuce Tv jsou využívány 2 tělocvičny
umístěné v budově OÚ a v areálu bývalých kasáren,
sportovní areál TJ Sokol Velká Hleďsebe a plavecký bazén
v Mariánských Lázních. Školní jídelna je v samostatné
budově vzdálené asi 80 m.
Před třemi lety se podařilo získat finanční prostředky na
vybudování venkovní učebny a umístění herních prvků pro
žáky ŠD. V loňském roce byla instalována nová střešní
okna a proběhla také výměna kotlů. V posledních letech se
podařilo díky finančním prostředkům od zřizovatele, dotaci
z projektu EU peníze školám a sponzorským darům zajistit
velmi dobré vybavení pomůckami i technikou. V devíti
učebnách může probíhat interaktivní výuka, v počítačové
učebně je 24 PC, v celé budově je možné se připojit na
internet.
Hlavní snahou pedagogů naší školy je, učit žáky znalostem
a dovednostem uplatnitelných v životě, zavádět do výuky
efektivní metody a formy práce, podporovat zájmové
aktivity, věnovat individuální péči žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami, rozvíjet a podporovat talent a
pedagogickým přístupem a taktem umožnit všem žákům
všestranný rozvoj osobnosti.
Pomáhat žákům najít ucelený pohled na svět a učit je
zdravému životnímu stylu. Rozvíjením oblasti zájmové
činnosti žáků vycházet vstříc jejich potřebám a zájmům.
Ve všech ročnících se od školního roku 2011 / 2012
vyučuje podle schváleného školního vzdělávacího
programu Otevřená škola.
Náš program je otevřený novým poznatkům i novým
metodám, kterých při vzdělávacím procesu využíváme.
Při naplňování našich cílů ve vzdělávání se zapojujeme do
různých projektů např. Recyklohraní, Zdravé zuby, Ovoce
do škol, Školní mléko, Podpora přírodovědného vzdělávání
v Karlovarském kraji, Ajax, Adopce na dálku, Hravě žij
zdravě.
Např. do projektu Školní mléko je škola je zapojena od
školního roku 2007/2008 – je to program, kdy se EU a
Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a

mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a
středních škol. Součástí tohoto projektu je i soutěž
Mlékonto. V této soutěži se škola každý rok ve své
kategorii umístila na předních místech v ČR a 5x dokonce
vyhrála.
Organizujeme projektové dny, soutěže, různé akce, besedy
a exkurze.
Pravidelnými projekty jsou např. Velikonoční škola, Den
Země, Štěstí přeje připraveným. Ze soutěží pak vánoční
ozdoba, matematická soutěž Matík, recitační soutěž,
vánoční stromeček, atletický trojboj, konverzace v Aj.
Mezi oblíbené akce patří Čtenářský maraton, Noc
s Andersenem, Vánoční dílna, Velikonoční dílna, Dětský
den, Mikuláš. Při organizování akcí pomáhají členové
školního žákovského parlamentu.
V závislosti na učebních osnovách organizujeme pro žáky
pravidelně exkurze. Opakovaně navštěvujeme Techmánii
v Plzni, ZOO, muzea a historické památky. Letos skupina
žáků poprvé navštívila Londýn.
Samozřejmostí jsou také návštěvy kulturních akcí.
Své znalosti a dovednosti si žáci ověřují i v soutěžích, které
organizují jiné subjekty a pravidelně se účastníme testování
společnosti SCIO. V rámci těchto testování získáváme
certifikát „Aktivní škola“.
Nemáme k dispozici žádný sál, kde bychom mohli
organizovat vystoupení žáků pro veřejnost. Pravidelně se
ale uskutečňují besídky tříd, hrajeme také divadelní
představení a žáci vystupují při vítání občánků a
v předvánočním období.
O všech našich aktivitách je možné se dočíst a prohlédnout
si fotografie na našich webových stránkách www.zsvh.cz.
Na základě podnětu vzešlého z řad žáků a pedagogů naší
školy se nám v prosinci roku 2012 podařilo zapojit
do projektu Adopce na dálku® pod záštitou Arcidiecézní
charity Praha. Rozhodli jsme se pro pomoc dívce z Indie.
Roční příspěvek je uhrazen zejména z akcí školy a
z příspěvků pracovníků, žáků či rodičů naší školy.
Chceme, aby škola byla otevřená žákům nejenom v době
vyučování, ale i v odpoledních hodinách. V oblasti
zájmového vzdělávání škola spolupracuje se Základní
uměleckou školou Fryderyka Chopina Mariánské Lázně,
Golf klubem Lázně Kynžvart a házenkářským oddílem
v Lázních Kynžvart. Vedení mnoha zájmových kroužků
zajišťují i pedagogové školy. Všechny aktivity se
uskutečňují ve Velké Hleďsebi a děti tedy nikam nemusí
dojíždět.
Snažíme se o otevřenou komunikaci mezi všemi, kteří se
podílejí na vzdělávacím procesu. Ve škole působí žákovský
parlament Sovičky. Máme radost z toho, že jeho činnost se
rozvíjí. Při škole bylo ustanoveno SRPŠ, které finančně
podporuje soutěže a akce školy. Rodiče jsou také často
aktivními účastníky dění ve škole.
Co byste rádi zlepšili?
Co nás v poslední době velmi mrzí je to, že zastupitelé obce
nepodpořili podání žádosti o dotaci na vybudování
přístavby školy. Je hotový projekt, který byl zpracován na
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základě potřeb školy. Škola, školní jídelna i školní družina
by tak byly tzv. pod jednou střechou a byl by i prostor pro
vybudování další odborné učebny. Mohla být
zmodernizována i odborná učebna F- Ch a vytvořeno
zázemí pro výuku pracovních činností.
Ale jsem optimista a věřím, že projekt se nestane
šuplíkovým projektem a škola se své přístavby dočká.

Úspěchy našich členských obcí :
Celkem 165 úřadů obcí s rozšířenou působností
se zúčastnilo letošního, již druhého ročníku soutěže
Přívětivý úřad 2017. Soutěž je pořádána Ministerstvem
vnitra ČR a jeho odborem strategického rozvoje
a koordinace veřejné správy. Zástupci tří nejlepších úřadů
z každého kraje, stejně jako tři vítězové republikového kola
soutěže dne 17. 5. 2017 převzali ocenění ve Vzdělávacím
středisku Benešov Institutu pro veřejnou správu Praha.
Slavnostního ceremoniálu se mj. zúčastnil náměstek
ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký,
zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan
Jiránek, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR
Jan Sedláček, starosta obce Křižánky, a ředitelé krajských
úřadů či jejich zástupci.
Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti
a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům
a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je
poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb
v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu
představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů
ve zvyšování přívětivosti úřadu.
Výsledky Karlovarský kraj
1. Karlovy Vary
2. Cheb
3. Mariánské Lázně

Radnice v Mariánských Lázních

Na závěr trocha vtipu o úřednících 
Baví se takhle dva úředníci a ten jeden povídá: „Hele, víš,
že budou rušit finanční úřad?“
„Prosím tě, co je to za blbost, jak si na to přišel?“
„No jo, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno –
poslední upomínka!“
Úředník na penzi potká svého někdejšího šéfa, který je
ovšem také už v důchodu.
„Šéfe, nemohu žít bez práce. Koupil jsem si ve sběru pár
kilogramů spisů a doma je zpracovávám.”
„Výborně! Až je vyřídíte, přineste mi je prosím k podpisu.”
Úředník vrací dámě vyplněný formulář: „Tady jste
zapomněla udělat tečku nad i.” „Tak ji tam doplňte za mě.”
„To nejde, to musí být stejným rukopisem!”

“ZVLÁŠTNÍ DAŃ Z CHYTROSTI, DĚLÁTE SI SRANDU?“

Fronta před úřadem je předlouhá.
„Jak to tady dlouho trvá?” táže se ženy s dítětem v náručí
příchozí. Ani se neptejte, když jsem přišla, byla jsem v
šestém měsíci!”

Zpívající fontána v Mariánských Lázních
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Přehled veřejných služeb poskytovaných občanům na území DSO
(aktualizace údajů k 15. 8. 2017)
V níže uvedené tabulce naleznete seznam a kontakty na všechna zařízení na území DSO Mariánskolázeňsko, která
poskytují veřejné služby (jedná se o školy, sociální zařízení apod.). Tento seznam bude umístěn
i na webových stránkách projektu CSS: http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazkumarianskolazensko/
smo-cr/css/
Název

Název zařízení

adresa

Kontaktní údaje

Další údaje (např. otevírací doba,
popis činnosti atd.)

Obce/Obecní úřady
Obec Dolní Žandov

Dolní Žandov 36, 354
93 Dolní Žandov

starostka Ing. Eliška Stránská,
tel. č.: 354 693 496 E-mail:
epodatelna@dolnizandov.cz
http://www.dolnizandov.cz

Pondělí 08:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 08:00 - 11:00 12:00 - 14:00
Středa 08:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 08:00 - 11:00 12:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 12:00

Obec Drmoul

Plzeňská 237, 354 72
Drmoul

starostka Mgr. Vladislava
Chalupková, tel. č.: 354 671 121 Email: obec.drmoul@seznam.cz
http://www.obecdrmoul.cz

Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:00 13:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00

Město Lázně
Kynžvart

náměstí Republiky 1,
354 91 Lázně
Kynžvart

starosta Miloslav Pernica,
tel. č.: 354 691 221, E-mail:
epodatelna@laznekynzvart.cz
http://www.laznekynzvart.cz

Pondělí 7:30 - 11.00 12.00 - 17.00
Úterý 7:30 - 11.00 12.00 - 14.00
Středa 7:30 - 11.00 12.00 - 17.00
Čtvrtek 7:30 - 11.00 12.00 - 14.00
Pátek 7:30 - 11.00 12.00 - 13.00

Město Mariánské
Lázně

Ruská 155/3, 353 01
Mariánské Lázně

starosta Ing. Petr Třešňák, tel.č.: 354
922 132 E-mail:
epodatelna@marianskelazne.cz
http://www.muml@marianskelazne.cz

Pondělí 8:00 - 17.00
Úterý 8:00 - 14.00
Středa 8:00 - 17.00
Čtvrtek 8:00 - 14.00
Pátek 8:.00 - 14.00

Obec Stará Voda

Stará Voda 88, 353
01 Stará Voda

starostka Eva Procházková,
tel. č.: 354 691 217
E-mail: ou.stara_voda@tiscali.cz
http://www.staravoda.cz

Pondělí: 8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Obec Trstěnice

Trstěnice 85, 353 01
Trstěnice

starostka Helena Repíková,
tel. č.: 354 671 132
E-mail: ou.trstenice@tiscali.cz
http://www.obectrstenice.cz

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
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Obec Tři Sekery

Tři Sekery 82, 354 73
Tři Sekery

starostka Dagmar Strnadová,
tel. č.: 354 694 621
E-mail: obec.tri-sekery@tiscali.cz
http://www.trisekery.cz

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Obec Valy

Lukách 21, 353 01
Valy

starosta Quido Vlk,
tel. č.: 354 623 473
E-mail: obecvaly@seznam.cz
http://www.obecvaly.cz

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00

Obec Velká Hleďsebe

Plzeňská 32, 353 01
Velká Hleďsebe

starostka Ing. Brožová Lampertová,
tel. č.: 354 621 882
E-mail: podatelna@obecvh.cz
http://www.velkahledsebe.cz

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
Pátek 8:00 - 11:30

Obec Vlkovice

Vlkovice 21, 353 01
Vlkovice

starostka Helena Klesnilová,
tel. č.: 354 605 098
E-mail: starosta@vlkovice.cz
http://www.vlkovice.cz

Středa: 16:00 - 18:00

Obec Zádub - Závišín

Zádub 92, 353 01
Zádub - Závišín

starostka Jitka Otradovcová,
tel. č.: 354 624 756
E-mail: ouzadub@c-box.cz
http://zadubzavisin.cz

Pondělí 09:30 - 11:00
17:00
Úterý 09:30 – 11:00
Středa 09:30 – 11:00
Čtvrtek 09:30 – 11:00

16:00 -

Školy a školská zařízení

Základní škola
a mateřská
škola Dolní
Žandov, okres
Cheb,
příspěvková
organizace
Základní škola
a Mateřská
škola Drmoul,
okres Cheb,
příspěvková
organizace
Základní škola
a mateřská
škola Lázně
Kynžvart,
okres Cheb,
příspěvková
organizace
Základní škola
a Mateřská
škola Stará
Voda, okres
Cheb,
příspěvková
organizace
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Dolní Žandov 37,
354 93 Dolní
Žandov

tel. č.: 354 693 581
E-mail:
sekretariat@zsdolnizandov.cz
http://www.zsdolnizandov.cz

Mgr. Ivana Weinzettlová, ředitelka školy

Školní 26, 354 72
Drmoul

tel. č.: 354 671 137
E-mail: zsmsdrmoul@seznam.cz
http://zsamsdrmoul.estranky.cz

Mgr. Alena Rubická, ředitelka školy

K Rybníku 346,
354 91 Lázně
Kynžvart

tel. č.: 354 691 209
E-mail: zsmslk@seznam.cz
http://www.zslk.cz

Mgr. Hana Pelikánová, ředitelka školy

Stará Voda 125,
353 01 Stará Voda

tel. č.: 691 307
E-mail: zsstaravoda@seznam.cz
http://www.zsstaravoda.estranky.cz

Mgr. Martin Vlasák, ředitel školy

Základní škola
a mateřská
škola Tři
Sekery, okres
Cheb,
příspěvková
organizace
Základní škola
Velká
Hleďsebe,
okres Cheb,
příspěvková
organizace
Mateřská škola
Velká
Hleďsebe,
okres Cheb,
příspěvková
organizace
Mateřská škola
Klimentov,
okres Cheb,
příspěvková
organizace
Mateřská škola
Vora, okres
Cheb,
příspěvková
organizace
Mateřská škola
Křižíkova,
okres Cheb,
příspěvková
organizace
Mateřská škola
Hlavní, okres
Cheb,
příspěvková
organizace
Mateřská škola
Úšovice, okres
Cheb,
příspěvková
organizace

Tři Sekery 79, 354
73 Tři Sekery

tel. č.: 354 694 680
E-mail: skolatrisek@seznam.cz
http://www.zstrisekery.cz/

Mgr. Iva Zahálková, ředitelka školy

Pohraniční stráže
95, 353 01 Velká
Hleďsebe

tel. č.: 354 622 534
E-mail: skola@zsvh.cz
http://www.zsvh.cz

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

Tyršova 315, 353
01 Velká
Hleďsebe

tel. č.: 354 622 635
E-mail: msvhre@gmail.com
http://www.msvelkahledsebe.cz

Lenka Charvátová, ředitelka školy

Klimentov 118,
353 01 Velká
Hleďsebe

tel. č.: 354 622 277
E-mail: msklimentov@seznam.cz

Zdeňka Černá, ředitelka školy

Za Tratí 687/13,
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 622 741, E-mail:
msvora@post.cz,
http://www.msvora.cz

Helena Černá, ředitelka školy

Křižíkova 555
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 622 692
E-mail: 1msml@seznam.cz
http:// www.ms-krizikova.cz

Alena Němcová, ředitelka školy

Hlavní 440
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 622 050
E-mail:
3.matskola@marienbad.com
http:// www.mshlavni.estranky.cz

Vlasta Schneiderwinklová, ředitelka školy

Skalníkova 518
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 623 993 /
731 820 302
E-mail: 7mskola@seznam.cz
http://
www.msskalnikova.websnadno.cz

Yvetta Kučerová, ředitelka školy

Mateřská škola
Na Třešňovce,
okres Cheb,
příspěvková
organizace
Mateřská škola
Pramínek
s.r.o., okres
Cheb
Přírodní školka
Čtyřlístek

Na Třešňovce 603
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 625 920
E-mail: ms-tresnovka@seznam.cz
http://www.mstresnovka.estranky.cz

Hana Smetáková, ředitelka školy

Tyršova 438/17
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 724 274 946
E-mail: mspraminek@centrum.cz

Iva Langerová, ředitelka školy

Poštovní 160/17
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 774 922 122
Email: ctyrlistekml@seznam.cz
Web: www.ctyrlistekml.cz

Mgr. Lucie Straková, ředitelka/zřizovatelka školy
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Základní škola
Úšovice, okres
Cheb,
příspěvková
organizace
Základní škola
JIH, okres
Cheb,
příspěvková
organizace
Základní škola
Vítězství,
okres Cheb,
příspěvková
organizace
Základní škola
Čtyřlístek,
okres Cheb

Školní náměstí
472
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 624 654
E-mail: sekretariat@zsml2.cz
http://www.zsml2.cz

PaedDr. Alena Hálová, ředitelka školy

Komenského 459
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 351 011 003
E-mail: sekretariat@skolajih.cz
http://www.skolajih.cz

Mgr. František Kurka, ředitel školy

Vítězství 29
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 673 216,
354 673 112
E-mail: zs.spec.ml@gmail.com
http://www.zsspec-ml.cz

Mgr. Luboš Borka, ředitel školy

Poštovní 160/17
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 778 040 225,
605 840 509
E-mail: ctyrlistekml@seznam.cz
http://www.zsctyrlistekml.cz

Mgr. Lucie Straková, ředitelka/zřizovatelka školy

Základní
umělecká škola
Fryd. Chopina,
okres Cheb,
příspěvková
organizace
Hotelová škola
Mariánské
Lázně, okres
Cheb,
příspěvková
organizace
Gymnázium
a obchodní
akademie
Mariánské
Lázně, okres
Cheb,
příspěvková
organizace
Jezdecká
akademie –
střední odborná
škola
Mariánské
Lázně s.r.o.,
okres Cheb
Univerzita
Karlova
v Praze
Ústav jazykové
a odborné
přípravy

Lužická 412
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 625 280
E-mail: chopin@zus-ml.cz
http://www.zus-ml.cz

Mgr. Petr Čech, ředitel školy

Komenského 449
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 622 605
E-mail: hotelova.skola@post.cz
http://www.hotelovaskola.cz

Ing. Jiří Chum, ředitel školy

Ruská 355
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 624 166-7
E-mail: goaml@goaml.cz
http://www.goaml.cz

Mgr. Miloslav Pelc, ředitel školy

P.O.BOX 43
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 602 183
E-mail:
jezdeckaakademie@email.cz
http://www.jezdeckaakademie.cz

Mgr. Hana Zadinová, ředitelka školy

Hlavní 390
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 622 324
http://www.ujop.cuni.cz

Mgr. Petr Hála, ředitel školy

Obecní knihovny, muzea, divadla

Obecní knihovna
Dolní Žandov
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Dolní Žandov 37,
354 93 Dolní Žandov

knihovnice p. Křížová

Knihovna je otevřena v
pátek od 15:00 - 18:00

hodin.
Obecní knihovna
Podlesí

Podlesí 44, 354 93
Dolní Žandov

knihovník Ing. Sýkora

Obecní knihovna
Drmoul

Plzeňská 237, 354 72
Drmoul

knihovnice p. Kůtová, tel. č.: 606 866 495

Městská
knihovna Lázně
Kynžvart
Obecní knihovna
Stará Voda

náměstí Republiky 1,
354 91 Lázně
Kynžvart
Stará Voda 88, 353
01 Stará Voda

knihovnice p. Kováčíková, tel. č.: 724 355 412

Obecní knihovna
Trstěnice

Trstěnice 85, 353 01
Trstěnice

knihovnice p. Kručovská

Obecní knihovna
Tři Sekery
Obecní knihovna
Valy
Obecní knihovna
Velká Hleďsebe

Tři Sekery 82, 354 73
Tři Sekery
V Lukách 21, 353 01
Valy
Plzeňská 32, 354 71
Velká Hleďsebe

knihovnice p. Škrdlantová

Obecní knihovna
Vlkovice

Vlkovice 21, 353 01
Vlkovice

knihovnice p. Večeřová

Obecní knihovna
Zádub-Závišín

Zádub 92, 353 01
Zádub - Závišín

knihovnice: p. Otradovcová, e-mail:
ok.zadub@seznam.cz

Městské
muzeum
Mariánské Lázně

Goethovo náměstí 11
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: 354 622 740
E-mail: muzeum@muzeum-ml.cz,
http://www.muzeum-ml.cz

Městská
knihovna
Mariánské Lázně

Hlavní třída 370/3
353 01 Mariánské
Lázně

Tel.: +420 354 622 115
E-mail:
knihovna@marienbad.com,http://www.knihovnaml.cz

Městské divadlo
Mariánské Lázně

Třebízského 106
353 01 Mariánské
Lázně

Alena Havrdová - produkční
Tel.: +420 354 622 482
Fax: +420 354 625 892
E-mail: divadlo@kisml.cz

knihovnice p. Chabičovská, e-mail:
StaraVoda@seznam.cz

knihovnice p. Bugyiková
knihovník p. Kreuz

Sociální zařízení
Domov pro seniory
a dům s pečovatelskou
službou Mariánské
Lázně - zajištění
pečovatelské služby
Domov pro seniory v
Lázních Kynžvart,
příspěvková organizace
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Tepelská 752/22
Mariánské Lázně –
Úšovice

tel. č.: 354 624 000
E-mail: reditel@dsml.cz
http://www.dsml.cz

Polní 378, 354 91
Lázně Kynžvart

tel. č.: 354 691 776
http://www.domovkynzvart.cz/

Knihovna je otevřena v
sobotu od 10:00 - 11:00
hodin.
Knihovna je otevřena
každé pondělí a středu od
16:00 - 18:00 hodin.
Pondělí, středa 8:00 11:00, 12:00 - 17:00
Čtvrtek 12:00 - 14:30
Provozní doba: středa
14:00- 17:00 hodin
Knihovna je otevřena
každou středu od 17:00 19:00 hodin.
Provozní doba: středa od
16:30 - 19:00 hodin
Provozní doba: Pátek
16:00 - 18:00 hod.
Otevírací doba:
pondělí 15:00 -18:00
úterý, čtvrtek
09:30 - 18:00
Knihovna je otevřena ve
středu od 16:00 - 18:00
hodin.
Knihovna má otevřeno
každou středu od 17:00 do
18:00 hodin
Ing Jaromír Bartoš, ředitel
muzea
Knihovna je otevřená od
pondělí do pátku od 9:00
do 18:00 hodin

Zdravotní služby
Praktický lékař MUDr.
RNDr. Oldřich Vlk

Dolní Žandov 221, 354
93 Dolní Žandov

tel. č.: 602 368 140

Út 14:00 – 17:00
St 9:00 – 12:00
Pá 9:00 – 12:00

Zubní lékař - MUDr.
Jana Valentová

Dolní Žandov 221, 354
93 Dolní Žandov

tel. č.: 354 693 484

Po
Út
St
Čt
Pá

Praktický lékař MUDr.
RNDr. Oldřich Vlk

nám. Republiky 2, 354
91 Lázně Kynžvart

tel. č.: 602 368 140

Praktický lékař MUDr.
Jana Kašparová

Kostelní 164, 353 01
Velká Hleďsebe

tel. č.: 354 622 503

Dětský lékař MUDr.
Hana Vlková

Kostelní 164, 353 01
Velká Hleďsebe

tel. č.: 354 621 122

Po 9:00 - 12:00
Út 9:00 - 11:00
Čt 9:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Pá 13:00 - 15:00
Pondělí 10:00 -12:00 Interní ambulance
13:00 -18:00 od 17:00 na objednání
Úterý 08:00 -13:00 13:00 -15:00 Interní
ambulance
Středa 08:00 -13:00 13:00 -15:00 Interní
ambulance
Čtvrtek 08:00 – 11:00 (ordinace ve
Třech Sekerách) 12:00 -14:00
Pátek 08:00 -13:00
Interní ambulance - dle objednání
Pondělí 08:00 – 11:00 15:30 – 17:00
Úterý 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00
poradna
Středa 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek 14:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 12:00

Nemocnice Mariánské
Lázně

Nemocnice Mariánské
Lázně s.r.o.
U Nemocnice 91/3
353 01 Mariánské Lázně
U nemocnice 91/3,
Mariánské Lázně, hlavní
budova nemocnice
přízemí vpravo

Tel: +420 354 474 222
Email: info@neml.cz
http:// www.neml.cz

Pohotovostní služba
NEMOCNICE
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Tel.: +420 354 474 257

7:00 – 14:00
7:00 – 12:00 13:00 - 16:00
7:00 – 14:00
7:00 - 12:00 13:00 - 16:00
7:00 – 12:00

Po - Pá 16:00 - 21:00, So, Ne, svátky
09:00 - 21:00

Ostatní služby
Sběrný dvůr odpadů
Klimentov

Velká Hleďsebe,
Klimentov - areál
bývalých kasáren

Sběrný dvůr Lázně
Kynžvart
Sběrné místo Valy

náměstí Republiky 1,
354 91 Lázně Kynžvart
Kynžvartská 80, 353 01
Valy
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tel. 724 355 412
p. Jaroslav Bém, tel. č.: 724
499 060

Provozní doba:
Pondělí – pátek 08:00 až 11:00 a 12:00
až 16:00
Sobota: 08:00 až 11:00
Neděle: zavřeno
Středa 15:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 10:00
Út 15:30 - 16:30
Čt 15:30 - 16:30
So 9:00 - 10:00

Sběrný dvůr Mariánské
Lázně

provozní areál
TECHNICKÉHO
A DOPRAVNÍHO
SERVISU, s.r.o.
U Pily 206/3a,
353 01 Mariánské Lázně

Tel.: +420 725 956 295

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 hod. –
11.00 hod. a od 12.00 hod. – 16.00 hod.
Středa - 8.00 hod. – 11.00 hod.
a od 12.00 hod. – 17.00 hod.,
Sobota - 8.00 hod. – 11.00 hod.

Pošta Dolní Žandov

Dolní Žandov 273, 354
93 Dolní Žandov

tel. č.: 354 693 436

Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
8:00 – 13:00
13:00 - 17:00
8:00 – 12:00

Pošta Drmoul

Plzeňská 237, 354 72
Drmoul

tel. č.: 354 671 120

Po
Út
St
Čt
Pá

13:00 – 17:00
8:00 – 10:00
13:00 – 17:00
8:00 - 10:00
13:00 – 17:00

Pošta Lázně Kynžvart

5. května 268, 354 91
Lázně Kynžvart
Tři Sekery 82, 353 01
Tři Sekery

tel. č.: 354 691 220

Po - Pá 8:00 - 10:00

tel. č.: 354 694 731

Po
Út
St
Čt
Pá

Pohraniční stráže 105,
353 01 Velká Hleďsebe
Poštovní 160/17
35301 Mariánské Lázně

tel. č.: 354 625 865

Po - Pá 8:00 - 11:00

Telefon
+420 954 235 301
Fax
+420 354 415 705
354 622 396
354 622 675
840 111 244 - zákaznická
linka
info@cpost.cz

PO -PÁ 08:00 - 18:00
SO 08:00 - 12:00
NE Zavřeno.

Pošta Tři Sekery

Pošta Velká Hleďsebe
Pošta Mariánské Lázně
1

Pošta Mariánské Lázně
2

Tepelská 551/5
Úšovice
Mariánské Lázně
353 02 Mariánské Lázně
2

14:00 - 17:00

8:00 – 10:00
13:00 – 17:00
8:00 – 10:00
13:00 - 17:00
8:00 – 10:00
13:00 - 17:00

PO 08:00-11:00 13:00-17:00 hod.

Kalendář kulturních akcí na období říjen – prosinec 2017
Termín

Název akce

Obec, ve které se akce koná

3. 11. 2017

Strašně strašidelná cesta

Dolní Žandov

1. 12. 2017

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

Dolní Žandov

2. 12. 2017

Mikulášská zábava

Dolní Žandov

4. 11.2017

Strašidelný bál

Drmoul

11. 11.2017

Doteky společné historie - workshop

Drmoul

24. - 26. 11. 2017

Vánoční výstava

Drmoul

26. 11. 2017

Rozsvícení vánočního stromu

Drmoul

říjen 2017

Lázeňský festival jablek

Mariánské Lázně

říjen 2017

Goethův podzim

Mariánské Lázně

17

říjen 2017

Den architektury

Mariánské Lázně

říjen 2017

Vznik samostatného československého státu

Mariánské Lázně

říjen 2017

Slavnostní ukončení provozu Zpívající fontány

Mariánské Lázně

listopad 2017

Snow Film Fest

Mariánské Lázně

prosinec 2017

Nadílka u Krále smrků

Mariánské Lázně

prosinec 2017

Mariánskolázeňský vánoční trh

Mariánské Lázně

od října do konce roku

Mariánské Lázně

27. 10. 2017

S ohledem na velké množství akcí naleznete:
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis?typ
všechny kulturní a společenské akce
Strašidelná cesta

10. 11. 2017

Lampionový průvod

Lázně Kynžvart

2. 12. 2017

Rozsvícení vánočního stromečku a adventní trh

nám. Republiky Lázně Kynžvart

1. 12. 2017

Rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

Stará Voda

24. 12. 2017

Setkání v kapli sv. Anny

Stará Voda

27. 12. 2017

Žehnání vína v kostele ve Vysoké

Stará Voda - Vysoká

říjen 2017

Podzimní pouštění draků

Trstěnice

říjen 2017

Lampionový průvod

Trstěnice

prosinec 2017

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

Trstěnice

prosinec 2017

Adventní setkání se slovem a hudbou

Trstěnice

prosinec 2017

Předvánoční posezení se seniory

Trstěnice

prosinec 2017

Vánoční koncert

Tři Sekery

prosinec 2017

Rozsvícení vánočního stromečku

Tři Sekery

14. 10. 2017

Havelské posvícení

Valy

10. 11. 2017

Den seniorů

Valy

2. 12. 2017

Adventní věnce

Valy

3. 12. 2017

Rozsvícení vánočního stromu

Valy

9. 12. 2017

Mikulášská pro děti

Valy

26. 12. 2017

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Valy

31. 12. 2017

Silvestr

Valy

Říjen 2017

Mezinárodní den seniorů

Velká Hleďsebe

Říjen 2017

Drakiáda

Velká Hleďsebe

Říjen 2017

Šipkový turnaj

Velká Hleďsebe

Listopad 2017

Svatý Martin

Velká Hleďsebe

Listopad 2017

Lampionový průvod

Velká Hleďsebe

Listopad 2017

Nohejbalový turnaj

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Vánoční dílny 1, 2

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Vánoční trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Adventní koncerty 1, 2, 3

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Setkání se seniory

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Betlémské světlo a slavnostní mše svatá

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Zpívání koled

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Zpívání koled

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Živý betlém

Velká Hleďsebe
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Lázně Kynžvart, areál
Léčebných lázní

Prosinec 2017

Předsilvestrovský večer

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Vánoční turnaj v kopané o pohár starostky

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Vánoční turnaj ve stolním tenise o pohár starostky

Velká Hleďsebe

Prosinec 2017

Rozsvícení vánočního stromu

Vlkovice

Prosinec 2017

Mikulášská pro děti

Vlkovice

Prosinec 2017

Mikulášská pro děti

Zádub - Závišín

říjen 2017

Turnaj ve vybíjené

Mariánskolázeňsko

říjen, listopad 2017

Návštěva Bavorska

Mariánskolázeňsko

Vydáno dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko v říjnu 2017 v elektronické podobě. Na vydání se podíleli kromě
manažerů také starostové a starostky dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a další dopisovatelé. E-mail:
marianskolazensko@seznam.cz, http://www.marianskolazensko.org
Další číslo zpravodaje budeme chystat v únoru 2018, svoje příspěvky nám můžete doručovat do 17. 2. 2018.
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