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Informace
o projektu Centra
spolecných služeb
(CSS)
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 a do projektu je
od 1. 7. 2016 zapojen i náš dobrovolný svazek obcí
Mariánskolázeňsko.
Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a
provoz Center společných služeb v rámci
Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím
těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány
a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit
efektivnější
poskytování
veřejných
služeb
občanům.
Partnery projektu jsou dobrovolné
svazky obcí (DSO), při kterých Centra společných
služeb vznikly. Centra mají pomáhat především
malým
obcím
při
zvládání
přemíry
administrativních povinností a při činnostech pro
rozvoj celého mikroregionu.
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CSS pomáhá starostům v různých oblastech.
Nejčastěji s řešením odborných aktivit, se kterými
se musejí potýkat. Význam má CSS hlavně pro
neuvolněné starosty. V průběhu několika měsíců
existence se centrum zabývalo podchycením celé
řady legislativních změn a povinností, které z nich
obcím vyplývají, přípravou a realizací projektových
záměrů svazku a členských obcí. Mimo jiné se též
práce CSS zaměřuje na kvalifikovanou organizaci a
administraci výběrového řízení. Nabídka dalších
možných aktivit centra se stále formuje. Centrum
prochází skoro dvouletou fází, realizační tým se
účastní všech školících akcí v rámci projektu, aby
mohl pomáhat s agendami, které přinesou obcím
časovou i finanční úsporu. Cílem je rozšiřovat
odborný servis nabízený obcím a zajištění
spokojenosti starostů s realizací projektu, který
potrvá až do roku 2019. Součástí práce centra je i
komunikace a práce s veřejností.
Kontakty na realizační tým:
Michaela Jankovská, e-mail:
 manažer CSS
marianskolazensko.hlinova
@seznam.cz,
tel. č. 725 052 310
Daniela Morávková, e -mail:
 specialista
marianskolazensko.
pro rozvoj
mikroregionu moravkova@seznam.cz,
tel. č. 778 727 160
Ing. Michal Cvikl, e-mail:
 specialista
marianskolazensko.cvikl@
veřejných
seznam.cz
zakázek
tel. č. 723 968 521

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/projek
ty-svazku-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/centraspolecnych-sluzeb-obci/default.aspx

S čím CSS obcím za uplynulé období pomohlo?
(září 2017- únor 2018)
Nejvíce jsou využívány služby, na které zejména
menší obce nemají administrativní kapacitu. Za
uplynulé období září 2017 - únor 2018 jsme našim
členským obcím pomohli s několika výběrovými
řízeními:












Zóna Tempo 30 vč. parkovacích stání v ul.
Tyršova - Velká Hleďsebe
Chodník v ul. Pohraniční stráže, Velká
Hleďsebe
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Polní v Drmoulu
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce bytové
jednotky pro obec Drmoul
Komunitní centrum
Lázně
Kynžvart.
Doprovodná infrastruktura k národní
cyklotrase č. 604 v obci Salajna
Nákup a pořízení elektromobilů pro město
Mariánské Lázně
Obnova hřbitovní zdi a brány na obecním
hřbitově v Trstěnicích
Oáza klidu za La Panne ve Velké Hleďsebi
Novostavba sportovní haly Lázně Kynžvart
ZŠ Drmoul - úprava a kanalizace + vytápění

Pomohli jsme s doplněním údajů na profilu
zadavatele (např. vložení veřejných zakázek /VZ/ na
profil zadavatele, vložení Smlouvy o dílo, upravení
skutečné uhrazené ceny, úprava údajů - ukončení
plnění). Přičemž tomu vždy předchází konzultace
se starosty obcí na stanovení podmínek VZ, dále
následuje vypracování Výzvy VZ a potřebné
dokumenty pro jednání komise VZ. Členové týmu
se následně podílejí svou účastí ve výběrových
řízeních na dodavatele zakázek.
V měsíci září jsme připravili pro Obec Trstěnice
závěrečné vyúčtování, vč. žádosti o platbu pro
projekt Oslavy 650 let obce Trstěnice. Projekt byl
financován z Dispozičního fondu, Cíl EÚS/ČRBavorsko.
V měsíci říjnu jsme připravili žádost o proplacení
faktury do Ministerstva pro místní rozvoj Program
obnovy venkova /dále jen MMR POV/ 2017, DT č. 1.
v rámci ukončení realizace projektu Obnova a
doplnění dětského hřiště naší členské obce a zaslali
k proplacení dotace na MMR.
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V měsíci listopadu jsme zpracovali závěrečného
vyúčtování včetně žádosti o platbu z programu
Dispozičního fondu Cíl EÚS/ČR - Bavorsko k
projektu Život v pohraničí realizovaný obcí Drmoul.
V měsíci prosinci jsme pomáhali několika členským
obcím při vypracování žádostí do programu MMR
program obnovy venkova 2018 (město Lázně
Kynžvart, obec Valy, obec Velká Hleďsebe, obec
Drmoul, obec Trstěnice a obec Dolní Žandov).
Zajišťovali jsme dodržení dotačních podmínek,
doložení a přípravu všech povinných příloh.
Vypracování žádostí do systému DIS MMR ČR. V
případě úspěšného schválení projektu na MMR
bude následovat administrativní pomoc k doložení
příloh k žádosti.
V měsíci
lednu
jsme
zpracovali
závěrečné
vyúčtování k projektu Obnova a doplnění dětského
hřiště v obci Valy z programu MMR POV 2017. Dále
jsme pro obec Velká Hleďsebe připravili podání
žádosti do programu Státního fondu životního
prostředí - Přírodní zahrady s projektem Rosteme
s přírodou pro jejich Mateřskou školku ve Velké
Hleďsebi.

V rámci činnosti CSS (Centra společných služeb) se
dne 14. 11. 2017 uskutečnilo čtvrté setkání
starostů. Setkání proběhlo na Obecním úřadě v
Drmoulu.
Čtvrté setkání starostů umožnilo mimo jiné i
zhodnocení výstupů projektu „Podpora meziobecní
spolupráce (MOS)“ realizované SMO ČR. Zároveň
za pomocí dotazníků posoudili starostové každý
sám za sebe přípravu návrhů legislativních změn; a
hlavně
i
argumentaci
přesunu
finančních
prostředků přímého financování DSO. Naše členské
obce považují testovací model Center společných
služeb za efektivní způsob zvyšování kvality a
efektivnosti veřejné správy. Nadpoloviční většina
členských obcí vítá dobrovolné převedení
některých svých kompetencí přímo na DSO. Větší
část činnosti by obce směrovaly na marketing
v cestovním
ruchu,
přípravu
a
organizaci
společných akcí v rámci volnočasových aktivit. Dále
je pak vítána pomoc v péči o krajinu a veřejnou
zeleň. Rovněž je vítána společná realizace školních
a mimoškolních aktivit. Neméně zajímavá by byla
pro obce i výpomoc v osvětě oblasti odpadového
hospodářství. Členské obce hledají oporu i ve
spolupráci v rámci realizace cyklostezek a cyklotras.
V sociální oblasti se obce v názorech mírně liší; a to

v komunitním plánování sociálních služeb. Polovina
starostů by uvítala pomoc v podpoře seniorů a
jejich zapojení do veřejného života. V oblasti
bezpečnosti by obce uvítaly pomoc v preventivních
programech. Také převažuje názor, že DSO je
dobré zapojit do vzdělávání a rekvalifikace
v oblasti zaměstnanosti a podnikání. V přenesené
působnosti by starostové uvítali přenést působnost
hlavně v řízení o přestupcích. Z dalších oblastí pro
společné zajišťování prostřednictvím DSO jsou
hlavně: - výkon pověřence na ochranu osobních
údajů, zpracování žádostí o podporu a veřejné
zakázky.
I nadále starostové členských obcí vnímají kladně
společné postupy i intenzivnější výměnu zkušeností
a postupů v různých oblastech, které ve svých
obcích řeší.

Vzdělávací akce pro starosty a úředníky obcí
V rámci činnosti CSS (Centra společných
služeb) jsme dne 8. 11. 2017 v prostorách
Obecní knihovny ve Velké Hleďsebi uspořádali
pro naše obce školení na téma: Právní úprava
regulace hazardních her, Zákon č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích, Zákon o ochraně
zdraví a změny v zákoně o místních poplatcích
od 1. července 2017. Přednášející Mgr. Martina
Muchnová z odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly Ministerstva vnitra ČR seznámila
přítomné starosty se změnami ve všech
uvedených předpisech od 1. července 2017.
V závěru paní Mgr. Muchnová zodpověděla
konkrétní dotazy jednotlivých zástupců obcí a
domluvila se na další spolupráci.
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Dne 7. 9. 2017 se v Městském muzeu ve Stříbře
konalo společné školení starostů členských
obcí
DSO
Stříbrský
region
a
DSO
Mariánskolázeňsko. Vybranými tématy byly
„Nejčastější nedostatky při výkonu veřejné
správy“ a „Vedení úřední desky“. Lektorem
byl JUDr. Jan Horník, na částečný úvazek
pracovník Odboru dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra ČR a zároveň i tajemník
města Hostinné. Z této kombinace povolání
vyplývá, že zákonné povinnosti obcí zná lektor
jak z pohledu kontrolora, tak i z praktické
stránky. Ke každému tématu se rozvinula
bohatá diskuze, ve které si starostové
vzájemně
předávali
zkušenosti
napříč
mikroregiony. Ze strany starostů i jejich
úředníků bylo školení hodnoceno jako velmi
zdařilé.
Dne 9. 11. 2017 jsme v hotelu Krakonoš v
Mariánských Lázních uspořádali navazující
společné školení starostů členských obcí DSO
Stříbrský region a DSO Mariánskolázeňsko.
Lektorem v Mariánských Lázních „pro velký
úspěch“ byl JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník
města Hostinné a specialista pro rozvoj
regionu v rámci projektu CSS. Pan Horník
seznámil přítomné starosty a referenty obcí se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, zejména v běžné praxi
starosty obce, dále informoval o revoluční
novince v zákonu o střetu zájmů a základech
trestněprávní odpovědnosti starostů. Pan
Horník ochotně zodpověděl na všechny
dotazy, které byly v rámci diskuze položeny.
Ze strany starostů i jejich úředníků bylo
školení stejně jako ve Stříbře hodnoceno jako
velmi zdařilé a pan Horník přišel s nabídkou
uskutečnit další společné školení, a to ve
městě Hostinné.

Další plány CSS, aneb co CSS připravuje?
V rámci činnosti CSS chceme pro naše starosty a
starostky členských obcí zrealizovat v termínu
10. - 11. 5. 2018 společné školení na témata
z veřejné správy s mikroregionem Stříbrsko, a
to do Královehradeckého kraje. Přidanou
hodnotu vidíme ve sdílení dobré praxe
s kolegy s DSO Horní Labe.

Nadále se chceme se soustředit na rozšíření
aktivit v oblasti odborného poradenství – např.
odborné konzultace v oblastech, které obce
každodenně řeší.

Hlavní činnost Mariánskolázeňska v roce 2018
V současné době má svazek 5 manažerů a 1
externího spolupracovníka. V roce 2018 bude
probíhat – pokračovat realizace těchto tří velkých
projektů:
1) Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce – CSS
(o projektu jsme informovali v úvodu
zpravodaje)
2) Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku –
MAP (více informací o projektu naleznete
zde:
http://www.marianskolazensko.org/projekt
y/projekty-svazku-marianskolazensko/opvyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/
3) Rozvoj společné partnerské spolupráce
veřejné správy v česko-bavorském regionu –
Clara III. (více informací o projektu
naleznete zde:
http://www.marianskolazensko.org/projekt
y/projekty-svazkumarianskolazensko/evropska-uzemnispoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/

Kromě realizace uvedených společných projektů
svazku se budeme i nadále věnovat projektům
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

Doteky společné historie
Obec Drmoul realizuje projekt: „Doteky společné
historie“, na který získala ve spolupráci s bavorskou
obcí Mähring dotaci z Programu přeshraniční
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spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 20142020, Dispoziční fond.

Cílem projektu je setkávání českých a bavorských
komunit a poznávání společné historie. Setkávání
partnerů projektu a hlavně obyvatel partnerských
obcí probíhá díky mnohým komunitním akcím.
V sobotu 23. září 2017 se konal první pracovní
workshop, který byl určený pro seznámení s
připravovanými modely bývalé židovské synagogy v
Drmoulu a přilehlých budov. Byl připraven v centru
obce na prostranství vedle kaple sv. Josefa,
přibližně tam, kde budou modely po dokončení
umístěny natrvalo. Účastníci workshopu si mohli
podrobně prohlédnout rozpracované modely, byli
zapojeni do vyměření půdorysů původních
skutečných budov. Pro konkrétní představu byly
modely položeny na místo, kde budou umístěny
definitivně. Během setkání se hosté dozvěděli
mnoho zajímavých informací od paní Růženy
Knedlíkové, která se historií obce Drmoul zabývá
již mnoho let, od pana R. Míky, který má na
starosti výrobu modelů – informace o židovské
kultuře, ale i informace z oboru modelářství.
Programu celého dne byla přítomna starostka obce
Mgr. Vladislava Chalupková, která celý projekt
zastřešuje.
V neděli 8. října 2017 proběhla návštěva
Miniaturparku Boheminium v Mariánských Lázních,
v areálu Krakonoš. Prohlídka byla naplánována v
rámci projektu, aby si účastníci a hosté projektu
měli možnost prohlédnout modely významných
budov České republiky. Tyto modely jsou
zhotovené stejným způsobem, jakým vzniká model
židovské synagogy a přilehlých budov projektu
Doteky společné historie. Občané obce Drmoul a
Mähring spolupracují na workshopech, při kterých
model synagogy vzniká – první workshop, který se
konal v centru obce na prostranství, kde bude
model synagogy stát, měl za úkol představit práci
modelářů a zároveň byla krátce představena
židovská obec, která měla v obci Drmoul v
minulosti významné místo.
Návštěvy Miniaturparku se zúčastnili obyvatelé
partnerské obce Mähring, kterým se areál velmi
líbil a dal podle jejich vyjádření podnět k návštěvě
dalším obyvatelům z příhraničních bavorských obcí.
Příjemné
bylo
zakončení
návštěvy
malým
společným posezením u kávy a čaje. Partnerské
obce projektu zastupovali jejich představitelé – za
obec Drmoul starostka Mgr. Vladislava Chalupková
a za obec Mähring 2. místostarosta Franz Schöner.
Na druhém workshopu, který se konal 11.
listopadu 2017 v sále kulturního domu obce
Drmoul, byl účastníkům představen model židovské

synagogy v barvě. Pozvány byly také děti, které
měly možnost postavit si a namalovat podle
skutečného modelu vlastní papírovou malou
synagogu. Velmi poutavé vyprávění pana Radka
Míky (společnost MPlan) o historii a zajímavých
detailech synagogy upoutalo všechny dospělé
účastníky. Návštěvníkům z partnerské obce byly
informace překládány do německého jazyka.

V sobotu 13. ledna 2018 se v obci Drmoul
uskutečnil již třetí workshop v rámci projektu
„Doteky společné historie“, kdy byl představen již
téměř kompletní model historické podoby bývalé
synagogy a přilehlých budov. Až na drobné terénní
úpravy je model zcela dokončen. Všichni účastníci
si jej mohli podrobně prohlédnout a vyslechnout k
němu velmi poutavé povídání pana Radka Míky.
Jeho vyprávění se týkalo nejen složitého bádání v
archivech po historických poznatcích, představení
zajímavých krajinných a historických souvislostí, ale
také třeba nutnosti precizní práce s detailem
vycházející z několika málo dochovaných fotografií
původního seskupení budov. Velmi zajímavé bylo
také jeho představení složité práce modelářů,
průběhu celého projektu a seznámení s použitými
materiály.
Modelářům se skutečně podařilo vdechnout
modelu v každém detailu naprosto realistický ráz.
Model tak může být použit nejen jako turistické
lákadlo, ale také jako výborná učební pomůcka pro
děti na základních i mateřských školách v rámci
získávání dějepisných a zeměpisných znalostí.
Představení modelu předcházela přednáška a
prezentace Ing. arch. Ludmily Míkové. Díky jejímu
poutavému vyprávění se mohl každý návštěvník
přenést do doby, kdy ještě synagoga stála a
představit si ji nejen jako vcelku nenápadnou
venkovskou stavbu, ale získat zajímavé poznatky o
vnitřních prostorech, vybavení, architektonických
detailech i fungování tehdejší židovské komunity v
obci. Všichni účastníci si domů odnesli materiály,
které shrnovali diskutované poznatky.
Na březen chystáme odbornou přednášku a
vystavení modelu synagogy v „Gelebtes Museum“
v Mähringu. Slavnostní odhalení synagogy se bude
konat v druhé polovině května 2018.

Více o projektu:
http://www.marianskolazensko.org/products/dotek
y-spolecne-historie/
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Setkání s ombudsmanem v ORP Mariánské Lázně
Dne 22. 11. 2017 navštívil na pozvání realizačního
týmu MAP Základní školu v Úšovicích v
Mariánských Lázních školní ombudsman PaedDr.
Ladislav Hrzal. 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 vzdělávání
(OP VVV) řízený Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy.
Školský ombudsman působí preventivně, je
mediátorem případných sporů. Hlavním tématem
školského ombudsmana ve školním roce 2016-2017
byla šikana a letos to je bezpečné klima na školách.
Školský ombudsman provádí pravidelné návštěvy
škol, řeší stížnosti v případě, že nejste spokojeni
s předchozím vyřešením svého požadavku a
současně jste přesvědčeni, že došlo k pochybení
nebo porušení vašich práv a chcete celou záležitost
znovu posoudit.
Na návštěvu do Mariánských Lázní s ním přijely i
kolegyně Ivana Blašková a Martina Landová.
Přítomní ředitelé a učitelé, kteří mají praktické
zkušenosti
s inkluzí
a
začleňováním
dětí
s hendikepy do vzdělávacího proudu, očekávali
rady, jak v některých zapeklitých případech
postupovat. Bohužel dle slov přítomných hostů, jim
nikdo neporadil a na problémy s některými žáky
zůstanou i v budoucnu učitelé a ředitelé sami.

Bližší informace o projektu naleznete zde:

http://www.marianskolazensko.org/projekty/projekt
y-svazku-marianskolazensko/op-vyzkum-vyvoj-avzdelavani/,

Jaké zařízení jste a jak dlouho už fungujete?
Čím jste výjimeční, čím byste nalákala děti
a rodiče?
Jaké máte vybavení?
Co se vám v poslední době povedlo?
Co byste rádi zlepšili?
Jaké zařízení jste a jak dlouho už fungujete?
První česká škola v obci vznikla v roce 1924 jako
jednotřídka se 12 žáky a až do roku 1938, kdy byla
česká škola na území naší obce zrušena, měla max.
20 žáků.
Obnova výuky v české škole byla uskutečněna až
v poválečných letech, počet žáků postupně narůstal
a v padesátých letech minulého století byl až 114
žáků. Mateřská škola vznikla v obci v roce 1954
s jednou třídou 20 dětí.

Představení Základní školy a Mateřské školy
Drmoul

Novodobou historii začala naše škola psát v roce
2001, kdy byla sloučena s místní mateřskou školou
a získala právní subjektivitu. V současnosti tak
máme dva subjekty ve dvou samostatných
budovách a to ZŠ a MŠ, součástí školy je i školní
družina a školní jídelna. Ta kromě stravování pro
naše děti a žáky poskytuje v rámci doplňkové
činnosti obědy i pro cizí strávníky. Počty žáků a dětí
v MŠ odrážejí demografickou situaci v obci. Před 10
– 15 ti lety byl počet žáků v ZŠ do 50 a škola byla
organizována jako málotřídní. Poté co se
v Drmoulu začalo s novostavbami, se počty dětí
postupně navyšovaly. Dnes máme téměř plnou
kapacitu, tj. cca 80 žáků v 5 ročnících a 5 třídách.
Od druhého stupně naši žáci přestupují do škol
v Mariánských Lázních, popř. ve Velké Hleďsebi.
V MŠ je situace obdobná, v roce 2011 jsme otevřeli
2. oddělení a současná kapacita 44 dětí je
naplněna. Naši spádovou oblast tvoří sousední
obce Trstěnice a Horní Ves.

Čím jste výjimeční, čím byste nalákala děti
a rodiče?

Paní ředitelce Mgr. Aleně Rubické jsme položili
5 otázek.
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Výuka probíhá podle školního vzdělávacího
programu Naše škola. Chceme žákům poskytovat
kvalitní základní vzdělávání, učit žáky znalostem a
dovednostem, které dobře uplatní v životě. Více se
zaměřujeme na činnostní a na kooperativní učení a
týmovou spolupráci. Kromě výuky se naše škola
zaměřuje i na environmentální výchovu, pravidelně
na škole pracuje Ekotým sestavený z žáků školy a
všichni žáci plní úkoly zaměřené na ekologický
provoz naší školy. V roce 2014 jsme získali 1. titul
Ekoškola a v roce 2016 se nám jej podařilo obhájit.
U příležitosti 10. výročí ekoškol v ČR se v naší škole
konalo Setkání ekoškol KV kraje a bylo pro nás

potěšující zjištění, že jsme schopni držet krok v
oblasti environmentální výchovy i s velkými školami
včetně středních škol. Získali jsme i certifikát „Škola
udržitelného rozvoje 2. stupně“.
Škola je od roku 2016 zapojena do Operačního
programu, Výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv.
Šablony. Díky takto získaným finančním prostředků
mohla naše mateřská škola zřídit novou pracovní
pozici chůvy pro děti mladší 3 let, což uvítali
zejména mladé rodiny s malými dětmi. V základní
škole využíváme tyto finanční prostředky např. na
zkvalitňování a prohlubování odbornosti našich
pedagogů, na nákup učebních pomůcek nebo na
mimoškolní aktivity našich žáků (čtenářský klub,
doučování apod.).
Jako další mimoškolní aktivity nabízíme žákům
sportovní kroužek, golf, tenis a kroužek házené,
pro dospělé poskytujeme ve večerních hodinách
tělocvičnu (taichi, zdravotní tělocvik). V oblasti
zájmového vzdělávání škola spolupracuje se
Základní uměleckou školou Fryderyka Chopina v
Mariánských Lázních.

Naše
škola
se
dlouhodobě
zapojuje
do
nejrůznějších projektů a soutěží např. Školní
mléko, Recyklohraní, Ovoce do škol, Zdravé
zoubky, Ajax, Mac Donald cup, Olympijský víceboj,
Školní liga házené, soutěž ve šplhu, přespolní běh,
matematická soutěž Cvrček a Klokánek, celostátní
akce Ukliďme Česko a další. Kromě těchto akcí
organizujeme i velké množství vlastních projektů
např. Čertí škola, Vynášení zimy a vítání jara, Den
stromů, Den Země, Dětský den, soutěž O
nejkrásnější kraslici, Noc s Andersenem.
V mateřské škole nabízíme dětem výuku plavání a
lyžování, zapojení do hudebně pohybového a
výtvarného kroužku a pro rodiče s dětmi pořádáme
již tradiční Vánoční a Velikonoční dílnu s následnou
výstavou prací na sále kulturního domu.
Ve spolupráci s obecním úřadem a jednotlivými
spolky se škola podílí na přípravě a organizaci akcí
pro veřejnost jako je Halloween, Masopust, Vítání
občánků a Setkání seniorů, Rej čarodějnic apod.
Dbáme i na bezpečnost našich dětí a žáků. Z
dalšího dotačního programu Zabezpečení škol jsme
pořídili kamery a videotelefony, které monitorují
všechny vstupy do objektu jak mateřské tak i
základní školy a přispívají tak k bezpečnosti našich
dětí a žáků.

Jaké máte vybavení?
Mateřská škola má dvě oddělení ve dvou třídách s
oddělenými ložnicemi. Prostory jsou dostatečné a
světlé.
Vybavení
průběžně
doplňujeme
a
obnovujeme. Zahradu jsme v roce 2014 za pomoci
dotací přeměnili na zahradu přírodního typu s
proutěnými stavbami, bylinkovou zahradou a
indiánským teepee.

8

Naše základní škola prošla v průběhu let mnoha
proměnami. Pozemek u školy se postupně
proměnil z užitkové zahrady na herní a
odpočinkový prostor pro naše žáky. Díky obci
máme od roku 2015 k dispozici nové multifunkční
hřiště s doskočištěm a tartanovým povrchem, dále
průlezky a altán, který v teplých dnech využíváme i
k venkovní výuce. Tak jak vzrůstala potřeba
rozšiřovat školu, využil se i původní půdní prostor a
vznikla tak další učebna. Dále byla zřízena
počítačová učebna a každá třída je vybavena
interaktivní tabulí. Samozřejmostí je připojení na
internet ve všech prostorách školy. V roce 2013 byla
budova školy zateplena a udělala se i nová fasáda.
V budově školy je i jedno oddělení školní družiny,
druhé oddělení družiny je umístěno v budově
obecního úřadu. I tady průběžně dbáme o
modernizaci a obnovu zařízení a vybavení.

Co se vám v poslední době povedlo?
V prvé řadě jsme hrdi na to, že je mezi rodiči o naši
školu zájem a to nejenom ze spádové oblasti, což
dokládají počty našich žáků. Od roku 2010 do
současnosti se jejich počet zdvojnásobil.
Dále si velmi ceníme titulu Ekoškola včetně jeho
obhajoby po 2 letech neboť tuto oblast vzdělávání
považujeme za klíčovou pro další generace. S tím
jsou spojeny i další úspěchy např. v soutěži
Recyklohraní
vyhlašované
Krajským
úřadem
Karlovarského kraje se pravidelně umisťujeme na
pomyslných stupních vítězů, v posledním ročníku se
nám dokonce podařilo zvítězit.
Pozadu nezůstáváme ani v dalších oblastech. Naši
žáci obsadili druhé místo v celostátní soutěži
nakladatelství Grada pod názvem „Vylaďte si svého
Ladu“, věnovanou 100. výročí narození Josefa Lady
a dále získali zvláštní ocenění poroty za výtvarnou
práci s názvem „Skřítci Drmouláčci“, kterou
pravidelně vyhlašuje společnost České lesy.
Každoročně pořádáme již tradiční vánoční besídku
pro rodiče a veřejnost v sále kulturního domu a
jsme hrdi na stále se zvyšující úroveň vystoupení
jednotlivých ročníků a na opravdu velký zájem
široké veřejnosti o tuto naši akci. U našich žáků se
přípravy na vystoupení těší velkému zájmu a
nadšení, což je pro nás pedagogy asi ta nejlepší
vizitka.
Také spolupráce s obecním úřadem je na velmi
dobré úrovni a v posledních letech se nám daří do
našich společných aktivit zapojovat stále větší
počet osob z řad rodičovské a široké veřejnosti.

Co byste rádi zlepšili?

diplomy za účast a drobné ceny vykompenzovaly
dětem nezdar ve vybíjené.

Vzhledem k velké naplněnosti školy jsme v
minulých letech opakovaně žádali o dotace na
podporu rozvoje kapacity školy. Se vzrůstajícími
počty žáků se zvyšují prostorové nároky nejen pro
žáky, ale i pro personál školy a na odpovídající
zázemí pro pedagogy. Opakovaně se nám však
nepodařilo se žádostí o dotaci uspět. Rádi bychom
v následujících letech tento problém ve spolupráci s
obecním úřadem řešili. Byla zahájena jednání, v
současné době je vše ve fázi příprav a rozhodování
a my pevně věříme, že se v příštích letech díky
uvážlivému rozhodnutí obecnímu úřadu naše škola
rozroste a přispěje tak k rozvoji obce Drmoul.
webové stránky mateřské a základní školy:
http://www.zsamsdrmoul.estranky.cz/

Soutěž „O nejhezčí velikonoční výrobek –
velikonoční vajíčko“
Naše komunitní akce v regionu Mariánskolázeňska
Turnaj ve vybíjené

Zástupci Mariánskolázeňska, o.p.s a dobrovolného
svazku obcí Mariánskolázeňsko ve středu 18. 10.
2017 od 9:15 hodin odstartovali turnaj smíšených
družstev ve vybíjené pro žáky 3. - 5. tříd základních
škol v ORP Mariánské Lázně.
První ročník turnaje ve vybíjené probíhal v
tělocvičně základní školy Úšovice Mariánské Lázně.
ZŠ Úšovice nám poskytla nejen prostor pro konání
akce, ale zejména odbornou pomoc s organizací
turnaje, za což jim patří velké poděkování. Žáci 8.
třídy ZŠ Úšovice pod vedením p. učitele Mgr.
Vladimíra Kafky si pro žáky připravili i doprovodné
soutěže (hod míče na basketbalový koš, střelba na
branku, slalom s míčem, sestřelení kuželů míčem).
Turnaje ve vybíjené se zúčastnila družstva ZŠ
Úšovice, ZŠ Velká Hleďsebe, ZŠ Lázně Kynžvart, ZŠ
Tři Sekery a ZŠ Čtyřlístek. Družstva byla sestavena v
počtu dětí 10 + 2 náhradníci. Družstva sehrála
zápas každý s každým. Žáci mezi sebou sváděli
velké boje, pochytali spoustu prudkých ran, sami
jich na svém těle také několik schytali, snažili se
hrát fair play, hráli týmově, a s velkým odhodláním
a s chutí vyhrát. Vyhrát mohl pouze jeden tým.
Tento rok vyhrál tým ZŠ Lázně Kynžvart. Na
druhém místě se umístila škola Tři Sekery, třetí
místo vybojovala škola Velká Hleďsebe, čtvrté
místo škola Čtyřlístek a páté místo obsadila škola
Úšovice. Soutěžící na prvních třech místech obdrželi
medaile, diplomy a další drobné ceny. S prázdnou
neodešlo ani družstvo na čtvrtém a pátém místě,
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Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek
obcí Mariánskolázeňsko vyhlásili dne 8. 2. 2018 již
8. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek
– velikonoční vajíčko“ vytvořené jakoukoli
technikou (nemusí se jednat pouze o kraslici, vejce
může být vyrobeno např. kreslením, slámovou
technikou, patchworkem, paličkováním, vyšíváním,
koláží, fotografií atd.). Termín pro doručení
výrobku je do 16. 3. 2018. Do soutěže se mohou
zapojit děti a dospělí z výše uvedených členských
obcí Mariánskolázeňska a také partnerských
německých obcí Mähring a Neualbenreuth.
Doručené výrobky budou vyhodnoceny, nejlepší
autoři odměněni drobnými dárky a všechny
výrobky budou vystaveny v době od 19. 3. 2018 v
muzeu ve Třech Sekerách (upřesnění otevírací
doby, po kterou bude možné muzeum navštívit,
bude
uveřejněno
na
webových
stránkách
Mariánskolázeňska a webových stránkách obce Tři
Sekery v dostatečném předstihu).
Vice informaci o soutěži naleznete zde:

https://www.marianskolazensko.net/naseprojekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobekviii-rocnik/

Foto z loňského slavnostního vyhlášení výsledků
soutěže uspořádané v sálu Kulturního domu ve
Třech Sekerách:

nebo kancelář Svazku (Malá průmyslová zóna, Tři
Sekery 157, 354 73 Tři Sekery)
Kategorie soutěžících: Do soutěže se mohou
zapojit
děti
ve
věku
6-15
let
a dle počtu zapojených budou rozděleny do
případných kategorií: A: děti ve věku 6-11 let
B: děti ve věku 12 – 15 let
Soutěž je realizována v rámci projektu Clara III:
Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné
správy
v česko-bavorském
regionu,
spolufinancovaného z prostředků Evropské unie
z programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Více informací o projektu naleznete zde:
http://www.marianskolazensko.org/projekty/projek
ty-svazku-marianskolazensko/evropska-uzemnispoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/

Ocenění pro Mariánské Lázně – Zelená informacím
2017

Soutěž - Máš nápad pro cyklostezku?
Dobrovolný svazek obcí vyhlašuje soutěž pro děti
ve věku 6-15 let: „Máš nápad pro cyklostezku?“.
Jezdíš rád/ráda na kole a napadá tě, čím by se okolí
cyklostras na území Mariánskolázeňska dalo
vylepšit a zatraktivnit? Viděl/viděla jsi někde něco
zajímavého, co bys chtěl/chtěla mít poblíž svojí
obce?
Nakresli, načrtni, vyrob maketu či model nebo
slovně popiš svůj nápad a doruč nám jej
na níže uvedenou adresu. Nejzajímavější nápad
bude odměněn. Termín vyhlášení soutěže: 1. 2.
2018, termín pro doručení výrobku: do 31. 5. 2018
Místo doručení výrobku jsou obecní úřady, městské
úřady výše uvedených obcí sdružených do Svazku
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V centrále společnosti SKANSKA, a. s. v PrazeKarlíně se uskutečnilo dne 18. ledna 2018
slavnostní vyhlášení výsledků sedmého ročníku
soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší
prezentaci o životním prostředí na oficiálních
internetových stránkách měst v České republice.
Prvenství se z Moravy přesunulo do Svitav.

Pětičlenná
odborná
porota
vybírala
mezi
webovými
prezentacemi
274 měst
s počtem
obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, které nejlépe
splňovaly
kritéria
přehlednosti,
obsahu,
přístupnosti aj. Na stupních vítězů se umístila
města:
1. Svitavy
2. Ostrava
3. Tábor
Ceny předával za společnost CI2, o.p.s Josef Novák
a Jana Krutáková, členka Komise životního
prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí ČR
a poslankyně Parlamentu ČR.
Zelená informacím spojuje města, která si váží
životního prostředí a chtějí se o to podělit se svými
obyvateli. Stránky i samotná soutěž vznikají
z vlastní iniciativy a nadšení lidí, kteří věří,
že informační a komunikační technologie mohou
životní prostředí měst zlepšit. Soutěž pořádaly
organizace CI2, o. p. s. a Centrum pro otázky
životního prostředí University Karlovy. Partnery
soutěže byly organizace Agentura Koniklec, o. p. s.
a Squelle Group, s. r. o. Soutěž probíhala
pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Hlavní cenu
darovala společnost CI2, o. p. s. „Stanovení
uhlíkové stopy městského úřadu“
Město Mariánské Lázně se v nabité konkurenci
umístilo na 12. místě.
Do soutěže se nelze samostatně přihlásit, ale
posuzují se stránky všech měst nad 5 000 obyvatel.
V první fázi probíhá „předvýběr“, kde se z cca
300 internetových prezentací vybírá na základě
jasně určených kritérií 30 postupujících. Postupující
prezentace jsou předány k hodnocení porotě.
V předvýběru hraje roli především otázka, zda má
město na svých webových stránkách vyhrazen
samostatný,
dostupný
a viditelný
prostor
pro informace o životním prostředí a odpovídající
strukturu a množství informací.

Kritéria hodnocení porotou:
Při hodnocení porotou budou brána v úvahu tato
kritéria:
 Přehlednost celkové prezentace města
 Rychlá
a snadná
dostupnost
informací
o životním prostředí
 Rozsah a kvalita obsahu informací o životním
prostředí
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Úprava stránek o životním prostředí, estetický
dojem
pravidelná aktualizace
Dlouhodobé udržování obsahu, například
formou ročenky
Míra zlepšení
NOVĚ: Tematická oblast VODA

Záštitu na soutěží má Svaz měst a obcí České
republiky.
Více informací na www.zelenainformacim.cz

Kalendář kulturních akcí na období duben – září 2018

Termín
30. 4. 2018
2. 6. 2018
8. 9. 2018
12. 9. 2018
29. 9. 2018
25. 8. 2018
1. 4. 2018
duben 2018
28. 4. 2018
30. 4. 2018
1. 5. 2018
4. 5. 2018
11. 5 - 13. 5. 2018
13. 5. 2018
21. 5. - 24. 5. 2018
25. 5. - 27. 5. 2018
2. 6. 2018
23. 6. 2018
23.6. - 29. 6. 2018
4. - 25. 7. 2018
9. 22. 7. 2018
7. 7. 2018
11. 8. 2018
16. 8. - 26. 8. 2018
28. 8. - 19. 9. 2018
8. 9. 2018
22. 9. 2018
20.9. - 23. 9. 2018

Název akce
Lampionový průvod, pálení čarodějnic
Dětský den
Rozloučení s prázdninami
Slámování
Pouť sv. Michala
Drmoulské slavnosti
Marjánkovské jarnění
Grand prix Mariánské Lázně
Pálení čarodějnic na Krakonoši
Slavnostní zahájení Zpívající fontány
Vítání ptačího zpěvu
Oslavy osvobození
Zahájení lázeňské sezony
Švihácká Cyklojízda
Festival porozumění
Mini KOK
Kvalifikace MS na dlouhé dráze
Pecha Kucha Night
Jazzové lázně 2018
Mariánskolázeňské hudební léto
Kapsa plná pohádek
Slavnostní odhalení nové pohádky (soch) v zahradě
pohádek (Krakonoš)
SPA Run Mariánské Lázně
Chopinův festival
Marienbad Film Festival
Nordig walking - KROK KE ZDRAVÍ
XI. Svatováclavské setkání lidé dobré vůle (Krakonoš)
Mariánský podzim 2018
S ohledem na velké množství akcí naleznete:
http://kalendar.marianskelazne.cz/cz/akcevypis
všechny kulturní a společenské akce

26. 5. 2018

Svěcení pramenů a dětský den

14. 7. 2018

Pouť sv. Markéty

25. 8. 2018
19. 5. 2018
19. 5. 2018

Pohádková cesta na hrad
Sekerskochalupské bloudění
Zahájení motorkářské sezóny Vysoká
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Obec, ve které se akce koná
Dolní Žandov
Dolní Žandov
Dolní Žandov
Dolní Žandov
Dolní Žandov
Drmoul
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně

Lázně Kynžvart, areál
Léčebných lázní
Lázně Kynžvart
nám. Republiky Lázně
Kynžvart
Stará Voda
Stará Voda

16. 6. 2018
21. 7. 2018
11. 8. 2018
22. 9. 2018
duben 2018
červen 2018
červen 2018
červenec 2018
zakončení prázdnin

Putování po kostelích
Anenská letní slavnost
Žehnání bylin
Slatinský běh
Stavění májky
den dětí
pouť ke sv. Vítu
setkání rodáků
živé "Člověče, nezlob se"

Stará Voda
Stará Voda
Stará Voda
Stará Voda
Trstěnice
Trstěnice
Trstěnice
Trstěnice
Trstěnice

21. 4. 2018

Jarní zábava

Tři Sekery

28. 4. 2018

Stavění máje, Pálení čarodějnic

Tři Sekery

19. 5. 2018

Výstava Svatby v proměnách času

Tři Sekery

2. 6. 2018

Dětský den

Tři Sekery

4. 8. 2018
30. 4. 2018
2. 6. 2018
2. 6. 2018
16. 6. 2018
16. 6. 2018
16. 6. 2018
14. 7. 2018

Zahradní slavnost
Stavění máje
Dětský den - od 15 hodin
Kácení máje - od 18 hodin
O pohár starosty - turnaj v nohejbale
Na prázdniny s pohádkou - od 14 hodin
Bigbít pro Libora Laffara - od 19 hodin
Struny na terase

Tři Sekery
Valy
Valy
Valy
Valy
Valy
Valy
Valy

7. 4. 2018
Duben 2018
26. 4. 2018
29. 4. 2018
19. 5. 2018
2. 6. 2018
9. 6. 2018
23. 6. 2018
Červenec 2018
28. 7. 2018
29. 7. 2018
18. 8. 2018
2. 9. 2018
8. 9. - 11. 9. 2018
29. 9. 2018
28. 4. 2018
květen 2018
červen 2018
srpen 2018
duben 2018
červen 2018

Country zábavy
Nohejbalový turnaj
Filmová přednáška
Stavění májky - Čarodějnice
Májová zábava
Dětský den / Kácení májky
Posezení s harmonikou
Proti proudu času k 100. výročí ČR
Anenská zábava
Koncert v kostele
Anenské slavnosti
Letní fest - pivní slavnosti
Loučení s prázdninami
Výstava zahrádkářů + soutěže
Svatováclavská zábava
Stavění máje, Pálení čarodějnic
Kácení májky
Dětský den
Loučení s prázdninami
Stavění máje, Pálení čarodějnic
Dětský den

Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
Vlkovice
Vlkovice
Vlkovice
Vlkovice
Zádub - Závišín
Zádub - Závišín
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19. 3 - duben 2018
do 31. 5. 2018

Výstava O nejhezčí velikonoční výrobek –
velikonoční vajíčko
Soutěž „Máš nápad pro cyklostezku?“

Mariánskolázeňsko
Mariánskolázeňsko

Přehled veřejných služeb poskytovaných občanům na území DSO
(aktualizace údajů k 28. 2. 2018)
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/projektysvazkumarianskolazensko/
smo-cr/css/

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

Obec Drmoul

Plzeňská 237, 354
72 Drmoul

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

Město Mariánské
Lázně

Ruská 155/3, 353
01 Mariánské
Lázně

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

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

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

V Lukách 21, 353
01 Valy

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

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

Obec Vlkovice

Vlkovice 21, 353
01 Vlkovice

starostka Helena Klesnilová,
tel. č.: 354 605 098
E-mail: starosta@vlkovice.cz
http://www.vlkovice.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
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
Středa: 16:00 - 18:00
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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
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 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
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
Trstěnice, okres
Cheb, příspěvková
organizace
Mateřská škola
Klimentov, okres
Cheb, příspěvková
organizace
Mateřská škola
Vora, 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
Tři Sekery
79, 354 73
Tři Sekery

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

Mgr. Martin Vlasák, ředitel školy

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
Tyršova
315, 353
01 Velká
Hleďsebe

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

Mgr. Lenka Stehlíková, ředitelka školy

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

Lenka Charvátová, ředitelka školy

Trstěnice
104, 353
01
Trstěnice
Klimentov
118, 353
01 Velká
Hleďsebe
Za Tratí
687/13,
353 01
Mariánské

tel. č. 354671151
E-mail: ms.trstenice@centrum.cz

Helena Němcová, ředitelka školy

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

Zdeňka Černá, ředitelka školy

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

Johana Nedvědová, ředitelka školy

Lázně

Mateřská škola
Křižíkova, okres
Cheb, příspěvková
organizace

Křižíkova
555
353 01 Ma
riánské
Lázně
Hlavní 440
353 01 Ma
riánské
Lázně

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

Alena Němcová, ředitelka školy

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

Vlasta Schneiderwinklová, ředitelka
školy

Mateřská škola
Úšovice, okres
Cheb, příspěvková
organizace

Skalníkova
518
353 01 Ma
riánské
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

Na Třešňo
vce 603
353 01 Ma
riánské
Lázně
Tyršova
438/17
353 01 Ma
riánské
Lázně
Poštovní
160/17
353 01 Ma
riánské
Lázně
Školní
náměstí
472
353 01 Ma
riánské
Lázně
Komenské
ho 459
353 01 Ma
riánské
Lázně
Vítězství
29
353 01 Ma
riánské
Lázně
Poštovní
160/17
353 01 Ma
riánské
Lázně

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

Hana Smetáková, ředitelka školy

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

Iva Langerová, ředitelka školy

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

Mgr. Lucie Straková,
ředitelka/zřizovatelka školy

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

PaedDr. Alena Hálová, ředitelka školy

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

Mgr. František Kurka, ředitel školy

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

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

Mgr. Lucie Straková,
ředitelka/zřizovatelka školy

Mateřská škola
Hlavní, okres
Cheb, příspěvková
organizace

Lesní školka
Čtyřlístek

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
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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

Lužická
412
353 01 Ma
riánské
Lázně

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

Mgr. Petr Čech, ředitel školy

Komenské
ho 449
353 01 Ma
riánské
Lázně
Ruská 355
353 01 Ma
riánské
Lázně

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

Ing. Jiří Chum, ředitel školy

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

Mgr. Miloslav Pelc, ředitel školy

P.O.BOX 4
3
353 01 Ma
riánské
Lázně

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

Mgr. Hana Zadinová, ředitelka školy

Univerzita Karlova
v Praze
Ústav jazykové
a odborné
přípravy

Hlavní 390
353 01 Ma
riánské
Lázně

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

Mgr. Petr Hála, ředitel školy

Obecní knihovny, muzea, divadla

Obecní
knihovna
Dolní Žandov

Dolní Žandov 37,
354 93 Dolní
Žandov

knihovnice p. Křížová

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

náměstí Republiky
1, 354 91 Lázně
Kynžvart

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

Obecní
knihovna
Stará Voda
Obecní
knihovna

Stará Voda 88, 353
01 Stará Voda

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

Trstěnice 85, 353
01 Trstěnice

knihovnice p. Kručovská
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Knihovna je
otevřena v
pondělí od 15:00
- 19:00 hodin.
Knihovna je
otevřena
v pondělí a pátek
od 14:00 - 15:00
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 14:0017:00 hodin
Knihovna je
otevřena každou

Trstěnice
Obecní
knihovna Tři
Sekery
Obecní
knihovna
Valy
Obecní
knihovna
Velká
Hleďsebe

Tři Sekery 82, 354
73 Tři Sekery

knihovnice p. Škrdlantová

V Lukách 21, 353
01 Valy

knihovnice p. Bugyiková

Plzeňská 32, 354
71 Velká Hleďsebe

knihovník p. Kreuz

Obecní
knihovna
Vlkovice

Vlkovice 21, 353 01
Vlkovice

knihovnice p. Večeřová

Obecní
knihovna
ZádubZávišín
Městské
muzeum
Mariánské
Lázně
Městská
knihovna
Mariánské
Lázně

Zádub 92, 353 01
Zádub - Závišín

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

Goethovo náměstí
11
353 01 Mariánské
Lázně
Hlavní třída 370/3
353 01 Mariánské
Lázně

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

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

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

Knihovna je
otevřená od
pondělí do pátku
od 9:00 do 18:00
hodin

Sociální zařízení
Domov pro seniory
a dům
s pečovatelskou
službou Mariánské
Lázně - zajištění
pečovatelské služby
Domov pro seniory
v Lázních Kynžvart,
příspěvková
organizace

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně –
Úšovice

tel. č.: 354 416 251
E-mail: reditel@dsml.cz
http://www.dsml.cz

Mgr. Libuše Hoyerová,
ředitelka

Polní 378, 354 91
Lázně Kynžvart

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

Ing. Wohlrabová Lenka
ředitelka

Zdravotní služby
Praktický lékař
MUDr. RNDr. Oldřich
Vlk
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Dolní Žandov 221,
354 93 Dolní Žandov

tel. č.: 602 368 140

Út 14:00 – 17:00
St 09:00 – 12:00
Pá 09:00 – 12:00

Gynekologická
ambulance - MUDr.
Vratislav Seifert

Dolní Žandov 221

tel.č. : 354 622 203

Po 09:00 - 11:00

Dětský lékař - MUDr.
Hana Vlková

Dolní Žandov 221

Tel. č.: 602 490 376

Po 13:00 - 15:00
Čt 08:00 - 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 Klukavá
(Kašparová)

Kostelní 164, 353 01
Velká Hleďsebe

tel. č.: +420 739 761 918

Dětský lékař MUDr.
Hana Vlková

Kostelní 164, 353 01
Velká Hleďsebe

tel. č.: 354 621 122

Po 09:00 - 12:00
Út 09:00 - 11:00
Čt 09:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Pá 13:00 - 15:00
Pondělí 13:00 - 15:30 Interní
ambulance
15:30 - 18:00 pro objednané
Úterý 08:00 -11:00 Interní
ambulance
11:00 -13:00 pro objednané
Středa 08:00 -11:00 Interní
ambulance
11:00 -13:00- pro objednané
Čtvrtek 09:00 -11:00 (ordinace Tři
Sekery)
12:00 – 14:00 Interní ambulance
14:00 - 15:00 pro objednané
Pátek 08:00 -11:00 Interní
ambulance
11:00 - 13:00 pro objednané
Pondělí 08:00 – 11:00
Úterý 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00
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
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Tel.: +420 354 474 257

07:00 – 14:00
07:00 – 12:00 13:00 - 16:00
07:00 – 14:00
07:00 - 12:00 13:00 - 16:00
07:00 – 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

náměstí Republiky 1,
354 91 Lázně
Kynžvart
Kynžvartská 80, 353
01 Valy

Sběrné místo Valy

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 08:00 - 10:00
Út 15:30 - 16:30
Čt 15:30 - 16:30
So 09:00 - 10:00
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 08.00
hod. – 11.00 hod. a od 12.00 hod. –
16.00 hod.
Středa - 08.00 hod. – 11.00 hod.
a od 12.00 hod. – 17.00 hod.,
Sobota - 08.00 hod. – 11.00 hod.

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

Pošta Dolní Žandov

Dolní Žandov 273,
354 93 Dolní Žandov

tel. č.: 354 693 436

Po
Út
St
Čt
Pá

08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
08:00 – 13:00
13:00 - 17:00
08:00 – 12:00

Pošta Drmoul

Plzeňská 237, 354 72
Drmoul

tel. č.: 354 671 120

Po
Út
St
Čt
Pá

13:00 – 17:00
08:00 – 10:00
13:00 – 17:00
08:00 - 10:00
13:00 – 17:00

Pošta Lázně
Kynžvart
Pošta Tři Sekery

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

tel. č.: 354 691 220

Po - Pá
17:00
Po
Út
St
Čt
Pá

08:00 - 10:00

Pošta Velká
Hleďsebe

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

tel. č.: 354 625 865

Pošta Mariánské
Lázně 1

Pošta Mariánské
Lázně 2

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

tel. č.: 354 694 731

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

14:00 -

08:00 – 10:00
13:00 – 17:00
08:00 – 10:00
13:00 - 17:00
08:00 – 10:00

Po - Pá 08:00 - 10:30
16:45
So - Ne Zavřeno
Po -Pá 08:00 - 18:00
So 08:00 - 12:00
Ne Zavřeno.

13:15 -

Po - Pá 08:00-11:00 13:00-17:00
hod.
So - Ne Zavřeno

Vydáno dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko v březnu 2018 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
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