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Úvodní slovo  
 
Milí obyvatelé mikroregionu Mariánskolázeňsko,  
vydáváme první číslo Informačního zpravodaje,  
ve kterém byste měli najít spoustu užitečných 
informací o naší činnosti. Formu i obsah zpravodaje 
chceme dále upravovat a vylepšovat. Proto uvítáme 
vaše nápady a náměty na zlepšení. Zpravodaj bude 
vycházet minimálně dvakrát ročně a pokusíme se 
ho psát tak, aby zaujal. 
Náš dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko 
funguje již třináctým rokem. Těší mě,  
že společnými silami se podařilo zrealizovat mnoho 
projektů, které obcím pomohly a slouží nám všem. 
V každém čísle zpravodaje představíme vždy jednu 
z členských obcí, v dnešním čísle najdete informace 
o Vlkovicích, které jsou sice nejmenší obcí, ale mají 
své kouzlo. Postupně navštívíme všech 10 obcí 
v okolí Mariánských Lázní.  
Přeji vám příjemné čtení a budeme se těšit na vaše 
náměty.  
 

Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady  
a starostka obce Tři Sekery   

 
 
Úvodní informace o projektu Centra společných 
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 novou 
aktivitou Svazu měst a obcí a do projektu se zapojil 
i náš dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko.  
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. 
Mariánskolázeňsko se do výše uvedeného projektu 
zapojilo na základě souhlasného usnesení Valné 
hromady svazku ze dne 23. 6. 2016. Na základě 
přijatého usnesení jsme se Svazem měst a obcí ČR 
uzavřeli Smlouvu o vzájemné spolupráci  
při realizaci projektu. Smlouva je uzavřena  
na období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2020.    
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím 
vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce  
při DSO dosáhnout zkvalitnění a zefektivnění 
výkonu veřejné správy a veřejných služeb 
poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené 
působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění  
a rozšíření služeb poskytovaných občanům 
zapojených obcí, zajištění rovnoprávnějšího 
přístupu občanů k poskytovaným veřejným 
službám.   
Prvním krokem bylo vytvoření realizačního týmu, 
který od 1. 7. 2016 tvoří: 
• manažer CSS Michaela Hlínová, e-mail: 

marianskolazensko.hlinova
@seznam.cz,  
tel. č. 725 052 310   

• specialista 
pro rozvoj 
mikroregionu 

Daniela Morávková, 
marianskolazensko. 
moravkova@seznam.cz,  
tel. č. 778 727 160 
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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/centra-
spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx  
 
Realizaci projektu jsme tedy zahájili 1. 7. 2016. 
Koncem srpna se uskutečnilo Úvodní setkání 
starostů, které umožnilo bližší seznámení 
s projektem, informování o vykonávané činnosti, 
nastavení spolupráce a mnoho dalších informací. 
Projekt CSS je na samém začátku, je v tzv. 
zkušebním provozu, kdy se postupnou praxí  
a zkušenostmi zavádějí všechny aktivity, společnou 
výměnou zkušeností nastavujeme priority  
a snažíme se o co nejefektivnější  
a nejužší spolupráci se SMO ČR.  
 

 
 

 
Úvodní setkání starostů (25. 8. 2016) 

 
 
 
S čím CSS obcím již pomohlo?  
 
Za tři měsíce fungování jsme pro naše obce 
zpracovali výběrová řízení (např. pořízení traktoru  
a příslušenství pro Město Lázně Kynžvart nebo 
rozšíření dětského hřiště v Dolním Žandově), 
připravili několik tiskových zpráv, zorganizovali 
školení týkající se novely zákona o veřejných 
zakázkách, pomohli obcím s administrací několika 
projektů – příprava podkladů, vyplňování 
formulářů, dále jsme připravili monitorovací zprávy 
k projektům v udržitelnosti, zajistili jsme 
uveřejnění smluv o dílo na profilech zadavatelů, 
zúčastnili se několika jednání s projektanty, 
technickými dozory i zástupci spolupracujících 
organizací, zkonzultovali projektové záměry,  
a to jak na úrovni obcí, tak i s poskytovateli dotace, 
zahájili realizace některých projektů v obcích, 
sestavili několik návrhů na usnesení pro 
zastupitelstva obcí, připravili jsme i návrhy kupních 
smluv a smluv o dílo a další.         
 
Vzdělávací akce pro starosty a úředníky obcí  
V rámci činnosti CSS, kterou Mariánskolázeňsko 
realizuje, jsme dne 3. 8. 2016 v Zasedací místnosti 
Obecního úřadu ve Třech Sekerách uspořádali  
pro naše obce školení na téma: Novela zákona  
o veřejných zakázkách. Přednášející Ing. Michal 
Cvikl seznámil přítomné starosty s novelou zákona 
o veřejných zakázkách, která vstoupila v platnost 
od 1. 10. 2016. Novela přináší spoustu změn, opět 
rozšiřuje zákon o nové paragrafy a některá 
ustanovení se dají vyložit více způsoby. Díky 
vzdělávací akci jsme se dozvěděli na co si dát  
při veřejných zakázkách pozor, jak postupovat 
v konkrétních případech a navzájem se obohatili  
o cenné zkušenosti z praxe.  
 
 
Další plány CSS, aneb co CSS připravuje? 
 
I v dalším období budeme pokračovat v naší práci. 
Plánujeme zajistit a uspořádat několik vzdělávacích 
akcí pro starosty a úředníky obcí, chceme se 
soustředit na obsahovou kvalitu informačního 
zpravodaje, rozšíření webových stránek a chceme 
se pustit i do řešení témat, která jsou pro naše obce 
společná – např. vyhotovování vzorů obecně 
závazných vyhlášek, směrnic pro obce a další.  
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Přehled veřejných služeb poskytovaných občanům na území DSO  

(aktualizace údajů k 30. 9. 2016) 
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-svazku-
marianskolazensko/smo-cr/css/  
 
 
 

 
 
 
 

Název zařízení adresa Kontaktní údaje
Další údaje (např. otevírací doba, popis činnosti 
atd.)

Obec Dolní Žandov 
Dolní Žandov 36, 354 93 Dolní 
Žandov 

starostka Ing. Eliška Stránská,                                
tel. č.: 354 693 496 
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  
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

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 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    16:00 - 17:00 
Úterý 09:30 – 11:00 
Středa 09:30 – 11:00 
Čtvrtek 09:30 – 11:00

Obce/Obecní úřady
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Základní škola a mateřská 
škola Dolní Žandov, okres 
Cheb, příspěvková organizace

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

Základní škola a Mateřská 
škola Drmoul, okres Cheb, 
příspěvková organizace 

Školní 26, 354 72 Drmoul 
tel. č.: 354 671 137                                 
zsmsdrmoul@seznam.cz                              
http://zsamsdrmoul.estranky.cz

Mgr. Alena Rubická, ředitelka školy

Základní škola a mateřská 
škola Lázně Kynžvart, okres 
Cheb, příspěvková organizace

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

Základní škola a Mateřská 
škola Stará Voda, okres Cheb, 
příspěvková organizace

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

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

Základní škola Velká Hleďsebe, 
okres Cheb, příspěvková 
organizace

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

Mateřská škola Velká 
Hleďsebe, okres Cheb, 
příspěvková organizace

Tyršova 315, 353 01 Velká 
Hleďsebe

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

Lenka Charvátová, ředitelka školy

Mateřská škola Klimentov, 
okres Cheb, příspěvková 
organizace

Klimentov 118, 353 01 Velká 
Hleďsebe

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

Zdeňka Černá, ředitelka školy

Obecní knihovna Dolní Žandov
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 Knihovna je otevřena v sobotu od 10:00 - 11:00 hodin.

Obecní knihovna Drmoul Plzeňská 237, 354 72 Drmoul 
knihovnice p. Kůtová, tel. č.: 606 866 
495

Knihovna je otevřena každé pondělí a středu od 16:00 - 
18:00 hodin.

Městská knihovna Lázně 
Kynžvart

náměstí Republiky 1, 354 91 
Lázně Kynžvart 

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

Pondělí, středa   8:00 - 11:00   12:00 - 17:00                                         
Čtvrtek 12:00 - 14:30 

Obecní knihovna Stará Voda 
Stará Voda 88, 353 01 Stará 
Voda 

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

Provozní doba: středa 14:00- 17:00 hodin

Obecní knihovna Trstěnice Trstěnice 85, 353 01 Trstěnice knihovnice p. Kručovská
Knihovna je otevřena každou středu od 17:00 - 19:00 
hodin.

Obecní knihovna Tři Sekery 
Tři Sekery 82, 354 73 Tři 
Sekery 

knihovnice p. Škrdlantová Provozní doba: středa od 16:30 - 19:00 hodin 

Obecní knihovna Valy V Lukách 21, 353 01 Valy knihovnice p. Bugyiková Provozní doba :       Pátek      16:00 - 18:00 hod.

Obecní knihovna Velká 
Hleďsebe

Plzeňská 32, 354 71 Velká 
Hleďsebe

knihovník p. Kreuz
Otevírací doba: 
pondělí                           15:00 -18:00
úterý,  čtvrtek                  09:30 - 18:00

Obecní knihovna Vlkovice Vlkovice 21, 353 01 Vlkovice knihovnice p. Večeřová Knihovna je otevřena ve středu od 16:00 - 18:00 hodin.

Obecní knihovna Zádub-
Závišín

Zádub 92, 353 01 Zádub - 
Závišín

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

Knihovna má otevřeno každou středu od 17:00 do 
18:00 hodin

Domov pro seniory a dům 
s pečovatelskou službou 
Mariánské Lázně - zajištění 
pečovatelské služby 

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně – Úšovice

tel. č.: 354 624 000                                 
reditel@dsml.cz 
www.dsml.cz                        

Domov pro seniory v Lázních 
Kynžvart, příspěvková 
organizace

Polní 378, 354 91 Lázně 
Kynžvart

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

Školy a školská zařízení

Sociální zařízení 

Obecní knihovny 
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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         7:00 – 14:00
Út          7:00 – 12:00    13:00 - 16:00
St          7:00 – 14:00
Čt          7:00 - 12:00     13:00 - 16:00           
Pá         7:00  – 12:00

Praktický lékař MUDr. RNDr. 
Oldřich Vlk

nám. Republiky 2, 354 91 
Lázně Kynžvart

tel. č.: 602 368 140

Po  9:00 - 12:00                                                                          
Út   9:00 - 11:00                                                             
Čt   9:00 - 12:00      14:00 - 18:00                                          
Pá 13:00 - 15:00

Praktický lékař MUDr. Jana 
Kašparová

Kostelní 164, 353 01 Velká 
Hleďsebe

tel. č.: 354 622 503

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  

Dětský lékař MUDr. Hana 
Vlková

Kostelní 164, 353 01 Velká 
Hleďsebe

tel. č.: 354 621 122

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  

Sběrný dvůr odpadů Klimentov
Velká Hleďsebe, Klimentov - 
areál bývalých kasáren

Provozní doba:
Pondělí – pátek 08:00 až 11:00 a 12:00 až 16:00
Sobota: 08:00 až 11:00
Neděle: zavřeno

Sběrný dvůr Lázně Kynžvart 
náměstí Republiky 1, 354 91 
Lázně Kynžvart 

 tel. 724 355 412
Středa  15:30 - 17:00                                                            
Sobota 8:00 - 10:00

Sběrné místo Valy Kynžvartská 80, 353 01 Valy p. Jaroslav Bém, tel. č.: 724 499 060
Út 15:30 - 16:30                                                                              
Čt 15:30 - 16:30                                                                                          
So 9:00 - 10:00 

Lékárna u Jakuba Lázně 
Kynžvart

nám. Republiky 2, 354 91 
Lázně Kynžvart

tel. 634 620 058
Po, Út  8:30 - 12:15                                                           
Čt 8:30 - 17:00                                                                           
Pá 13:00 - 15:00

Pošta Dolní Žandov 
Dolní Žandov 273, 354 93 
Dolní Žandov

tel. č.: 354 693 436

Po         8:00 – 12:00
Út         13:00 – 17:00   
St          8:00 – 13:00
Čt         13:00 - 17:00               
Pá         8:00  – 12:00

Pošta Drmoul Plzeňská 237, 354 72 Drmoul tel. č.: 354 671 120 

Po         13:00 – 17:00
Út          8:00 – 10:00   
St          13:00 – 17:00
Čt          8:00 - 10:00               
Pá         13:00  – 17:00

Pošta Lázně Kynžvart
5. května 268, 354 91 Lázně 
Kynžvart

tel. č.: 354 691 220 Po - Pá  8:00 - 10:00    14:00 - 17:00 

Pošta Tři Sekery
Tři Sekery 82, 353 01 Tři 
Sekery

tel. č.: 354 694 731

Po         8:00 – 10:00
Út         13:00 – 17:00   
St          8:00 – 10:00
Čt         13:00 - 17:00               
Pá         8:00  – 10:00

Pošta Velká Hleďsene 
Pohraniční stráže 105, 353 01 
Velká Hleďsebe

tel. č.: 354 625 865 Po - Pá  8:00 - 11:00    13:00 - 17:00 

Ostatní služby

Zdravotní služby
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Krátké představení Mariánskolázeňska 
  
Dobrovolný svazek venkovských obcí mikroregionu 
Mariánskolázeňsko je založen podle § 46 a násl. 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
v platném znění, sdružuje venkovské obce v okolí 
Mariánských Lázní: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně 
Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, 
Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub – Závišín a svou 
činnost zahájil v listopadu roku 2003.  
Předmětem činnosti a cílem Svazku je spolupráce 
obcí, ochrana a prosazování společných zájmů obcí 
v rámci všestranného rozvoje oblasti 
Mariánskolázeňska (životní prostředí, územní 
plánování, podpora malého a středního podnikání, 
bydlení, školství, využití volného času, doprava, 
turistický ruch, péče o památky, informatika, a.j.)  
zabezpečení koordinovaného postupu obcí  
při všestranném rozvoji oblasti (zejména dosažení 
optimálního rozvoje venkova za dodržení principů 
trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil  
a prostředků při prosazování záměrů přesahujících 
svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých 
členů, včetně zajišťování příslušných finančních 
zdrojů. 
V současné době má svazek 4 manažery a 2 externí 
spolupracovníky. Je zapojen do třech velkých 
projektů 
 

1) Posilování administrativní kapacity obcí  
na bázi meziobecní spolupráce – CSS 
 

2) Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku – 
MAP (více informací o projektu naleznete 
zde: 
http://www.marianskolazensko.org/projekt
y/projekty-svazku-marianskolazensko/op-
vyzkum-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-svazku-
marianskolazensko/evropska-uzemni-
spoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/ 

 
Činnost svazku je tedy velice široká a zahrnuje 
spoustu oblastí. Bližší informaci o činnosti svazku, 
konkrétních projektech, dokumentech svazku  
i další informace naleznete na webových stránkách: 
http://www.marianskolazensko.org   
 
 
 
 

 
 
Úspěch obce Valy  
 
Obec Valy získala v krajském kole soutěže Vesnice 
roku 2016 v Karlovarském kraji ocenění Zlatá stuha 
a titul "Vesnice Karlovarského kraje roku 2016" 
a postoupila do celostátního kola.   
 

 
Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků, 

které proběhlo 5. 8. 2016 ve Valech 
 

 
 

  
 
V letošním ročníku dále získala obec Trstěnice 
Čestné uznání za inovativní přístup a kreativitu 
projektu šetrného k životnímu prostředí.  
 
Velká Hleďsebe získala ocenění  
v Lize odpadů  
1. místo ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů 
v kategorii obec nad 1 000 obyvatel s max. 
celkovou výtěžností za rok 2015: 7,15 kg/obyv.  
3. místo v soutěži obcí ve sběru využitelných složek 
odpadů     
 
Obcím moc gratulujeme!  
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Vlkovice – přestavení obce  
 
Vlkovice se nachází cca 4 km severně  
od Mariánských Lázní. Nejbližšími sousedy jsou 
obce Zádub – Závišín, Ovesné Kladruby a Chodová 
Planá. Obec tvoří hranici okresů Cheb a Tachov  
a také krajů Karlovarského a Plzeňského. Obec má 
dvě katastrální území – Vlkovice a Martinov  
o celkové výměře 493 ha.  

Obec Vlkovice a Martinov patří mezi starobylé 
tepelské obce a existovaly již v době  okolo let 
1160 - 1217 a procházela jimi zemská stezka  
od Žandova. Obec Vlkovice leží v nadmořské výšce 
652 m n. m. Obec je položena na mírném svahu  
a má dosud stále patrnou okrouhlici. Správní území 
bylo určováno farností a zprvu patřily Vlkovice  
k farnosti Ovesné Kladruby a od 13. století  
pod farnost Pístov. Samotná obec byla vždy 
samostatnou katastrální a správní obcí.  
Pod Vlkovice patřily v různých obdobích obce 
Stanoviště, a Vysočany a od roku 1964 osada 
Martinov. V roce 1976 byly obce Stanoviště a 
Vysočany převedeny pod město Mariánské Lázně. 
Po roce 1990 se obec znovu osamostatnila. 
V současné době se počet obyvatel v obci pohybuje 
okolo 125 osob. 
 
Každoročně obec hospodaří s rozpočtem okolo 2 
mil. Kč. Není tedy snadné obnovovat a udržovat 
veškerou infrastrukturu, přesto se za posledních 10 
let obci pracovně dařilo.  
 
Mezi nejviditelnější úspěšně zrealizovaný projekt 
dosud patří obnova návsi. Projekt řešil základní 
atributy vzhledu dostupnosti návsi obce Vlkovice – 
opravu opěrné zdi, zkvalitnění a rekonstrukci 
komunikace, vybudování parkoviště, chodníků, 
pojížděných předlažeb a parkové úpravy. Projekt 
tak zásadním způsobem napomohl zlepšení 
vzhledu obce a její dostupnosti. 
Celkové výdaje za obnovu návsi činily cca 2 100 tis. 
Kč (dotace 1 700 tis. Kč a 400 tis. Kč vlastní podíl 
obce). 
   

 
 
 

 
 
 

    
      

       
 
 
Obnova plastiky Krista na kříži v Martinově - 
kamenný kříž na návsi v Martinově byl znovu 
osazen plastikou Krista, okolí bylo upraveno  
ke zlepšení přístupu a osázeno stálezelenými keři. 
Posléze byl obnoven i nápis na jeho podstavci  
a v blízkosti kříže byla natřena lavička. Celkové 
náklady 86 tis. Kč (60 tis. Kč dotace, 26 tis. Kč 
vlastní podíl obce).  
 
Obnova kamenného kříže a vybudování dřevěného 
altánku v Martinově - vybudováním dřevěného 
altánku došlo k zatraktivnění návsi v Martinově a 
vytvoření dosud chybějící dominanty této místní 
části obce Vlkovice. 
Kříž včetně podstavce byl očištěn a stavebně 
stabilizován. Litinový kříž byl natřen ochranným 
nátěrem. Byly obnoveny nápisy. Základ byl 
zabezpečen proti vodorovnému posunu. Celkové 
náklady 100 tis. Kč (50 tis. Kč dotace, 50 tis. Kč 
vlastní podíl obce).  
 
Rozvoj části zeleně v obci Vlkovice - cílem projektu 
byla základní výsadba stromů a keřů v okolí 
přístupové komunikace k čističce odpadních vod 
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(ČOV), která je umístěna na okraji zastavěného 
území obce Vlkovice v CHKO Slavkovský les. 
Celkové náklady 549 tis. Kč (dotace 494 tis. Kč, 55 
tis. Kč vlastní podíl obce).  
 

   
             

 
 

Obnova budovy obecního úřadu (dříve obecní 
škola) - na budově obecního úřadu došlo k výměně 
26 kusů oken a 1 kusů vstupních dveří. Tvar  
i rozměr všech měněných oken a dveří byl 
zachován, nedošlo tudíž k narušení rázu budovy. 
Dále byla provedena úprava zádveří ve dvou 
vstupech do objektu s jejich zastřešením, osazení 
dvou oken do původních okenních otvorů, 
zastřešení balkónu, úprava přesahů střechy, 
osazení nové hromosvodové sestavy, osazení 
nových okapů a svodů na všech střechách a nová 
venkovní omítka. 
Celkové výdaje za výměnu oken 442 tis. Kč (220 tis. 
Kč dotace, 222 vlastní podíl obce), celkové výdaje 
za obnovu vnějších omítek 1 307 tis. Kč (celé 
hrazeno z prostředků obce).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
         

 
 
Obnova místních komunikací – obec postupně 
obnovuje místní komunikace. Několikrát poskytl 
přibližně 50% dotaci i Karlovarský kraj.  
I do budoucna jsou opravy naplánovány a budou 
prováděny podle finančních možností obce.  
 
Cyklozastávky – Vlkovice + Martinov – vybudování 
cyklozastávek na okraji obou místních částí.  
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Koupě bývalé hospody č. p. 15 ve Vlkovicích - 
začátkem roku 2015 dospěla obec k rozhodnutí,  
že odkoupí budovu bývalé hospody, aby získala 
vlastní prostory, kde by se mohly uskutečňovat 
různé společenské a kulturní akce. Než ovšem bude 
možné v tomto objektu pořádat první akci, čeká 
obec hodně práce. Objekt je potřeba kompletně 
zrekonstruovat, a proto bylo zadáno zpracování 
projektové dokumentace. Dalším krokem bude 
snaha získat finanční prostředky z vhodného 
dotačního titulu na kompletní rekonstrukci 
budovy.  
 
Výměna svítidel veřejného osvětlení  
ve Vlkovicích a Martinově - celkové náklady činily 
150 tisíc Kč. Vše bylo hrazeno z rozpočtu obce. 
 
Výměna technologie ČOV. Došlo ke kompletní 
výměně všech rozvodů, osazení měření a záložního 
dmychadla. Celá akce stála téměř 500 tis. Kč 
(dotace 253 tis. Kč, 247 tis. Kč vlastní prostředky 
obce).  
 
Úprava okolí rybníka ve Vlkovicích, 1. etapa - 
vyčištění, vysypání stěn hrubým štěrkem a následná 
úprava břehů, osazení mola. Dokončení této akce 
proběhne v letošním roce.  
 
Oprava místní komunikace k bytovkám – oprava 
probíhala v letošním roce, jedná se o obnovu 
asfaltového povrchu. Celkové výdaje 769 tis. Kč 
(dotace 400 tis. Kč, 369 tis. Kč vlastní podíl obce).    
 
Obec plánuje posílení zdroje pitné vody, aby 
předešla možnému nedostatku z důvodu suchých  
a horkých období.  
 
Ač počtem obyvatel patří Vlkovice k nejmenší obci 
našeho svazku, může se pyšnit krásnou okolní 
přírodou Slavkovského lesa a nádhernými výhledy 
kolem obce. 
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Internetové stránky obce: http://www.vlkovice.cz 
 
 
Představení Základní školy a Mateřské školy Lázně 
Kynžvart  
Paní ředitelce Mgr. Haně Pelikánové jsme položili  
5 otázek.  
 
1) Jaké zařízení jste a jak dlouho už fungujete? 
Česká škola v Lázních Kynžvartu byla otevřená  
po 2. světové válce v září 1945. Ve stávající budově 
začala výuka 1. 9. 1976 – v letošním roce škola 
oslavila své 40. výročí. Od 1. 1. 2003 škola funguje 
jako samostatný právní subjekt – příspěvková 
organizace. 1. 9. 2004 byla základní škola sloučená 
s mateřskou školou, která se v té době nacházela 
v budově, které již nevyhovovala hygienickým 
předpisům. Jsme škola úplná – výuka probíhá  
v 9 ročnících, školní družina má 1 oddělení, 
mateřská škola 2 třídy. Součástí školy je ještě školní 
jídelna. Činnost školy probíhá ve třech budovách – 
hlavní, tělocvičně a přístavbě. Pro výuku a další 
sportovní činnost využíváme nové venkovní 
multifunkční hřiště, mateřská škola využívá 
venkovní zahradu s herními prvky. Škola je 
obklopena rozsáhlým pozemkem, který je náročný 
na údržbu. Škola od roku 2007 vyučuje podle 
školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. 
 
2) Čím jste výjimeční, čím byste nalákala děti  
a rodiče? 
Škola má velmi pěkné umístění v lázeňském městě 
s čistým ovzduším. Jsme školou rodinného typu. 
Díky nepříznivému demografickému vývoji se škola 
potýká s poměrně nízkým počtem žáků (v letošním 
školním roce 2016/17 máme 119 žáků ZŠ a 47 dětí 
MŠ), což ale umožňuje maximální individuální 
přístup k dětem. Můžeme se více věnovat žákům 
prospěchově slabším, ale i nadaným. 
Kvalifikovanost pedagogů se neustále zvyšuje. 
Máme pedagogy, kteří kvalitně vedou nápravu 
vývojových poruch učení. Jako hlavní cizí jazyk 
vyučujeme od 3. třídy německý jazyk, od 7. třídy je 
druhým cizím jazykem angličtina. V současné době 

 
 
je na trhu práce velmi preferována právě němčina. 
Žáci mají možnost zapojovat se dle svého zájmu  
do různých zájmových kroužků (pěvecký, 
dramatický, výtvarný, myslivecký, aerobic apod.). 
Pořádáme pro žáky spoustu různých zajímavých 
akcí během roku – projektové dny, exkurze, 
kulturní představení, přednášky, besedy, poznávací 
školní výlety. Jsme zapojeni do různých projektů – 
např. Školní mléko, Ovoce do škol, Obědy pro děti, 
Zdravé zuby, Recyklohraní a další. Vyučujeme 
zdravý životní styl. Věnujeme se environmentální 
výchově (ekologický den, branný den, úklid města), 
spolupracujeme s CHKO Slavkovský les. Máme 
velmi úzkou spolupráci s partnerskou německou 
školou z Mantelu – děti se několikrát ročně 
navštěvují a pořádají společné výlety a mají tak 
možnost upevňovat své jazykové dovednosti. 
Výuku na hudební nástroj zajišťuje Základní 
umělecká škola z Mariánských Lázní. Předností také 
je, že děti z MŠ bezproblémově přecházejí  
ve známém prostředí do ZŠ.  Škola je také 
v popředí zájmu u svého zřizovatele – Města Lázně 
Kynžvart a nachází podporu i u zastupitelů. 
 
3) Jaké máte vybavení?  
Škola má světlé prostorné třídy s pěknou výzdobou 
a novým nábytkem, máme počítačovou učebnu, 
laboratoř, školní kuchyňku, učebnu výtvarné 
výchovy a žákovskou knihovnu. Vybavení 
pomůckami a výukovým softwarem je na dobré 
úrovni. K výuce škola také využívá 4 interaktivní 
tabule a keramickou pec. Pěkné prostory má také 
školní družina. Prosluněná jídelna školy se využívá  
i k různým vystoupením a kulturním akcím. 
Mateřská škola má obě třídy vybavené kvalitním  
a účelným nábytkem. Výhodou v posledním roce  
je samostatná lehárna. Dobré vybavení má  
i ve výtvarné a pracovní oblasti. 
 
4) Co se vám v poslední době povedlo?  
V poslední době se nám daří zlepšovat vnitřní 
atmosféru školy – vztahy mezi žáky i dospělými. 
Daří se nám zvyšovat kvalifikovanost 
pedagogických pracovníků a snad i stabilitu 
pedagogického sboru. Vedení školy podporuje 
další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Věnujeme se dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětem se zdravotním znevýhodněním 
– máme 3 asistenty pedagoga. Máme minimální 
projevy šikany, záškoláctví a vůbec kázeňských 
postihů (v loňském školním roce jsme měli pouze 
jeden snížený stupeň z chování). Pořádáme spoustu 
společných akcí a projektů ZŠ s MŠ. Předškoláci půl 
roku navštěvují tzv. „školičku“, kde se připravují  
na vstup do 1. třídy. Máme velmi dobré výsledky  
ve sportovních soutěžích – ač máme málo žáků, 
máme výborné jedince. Už řadu let vyhráváme 
Olympiádu mikroregionu Mariánskolázeňska.  
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Na 1. stupni vyučujeme plavání, na 2. stupni mají 
žáci možnost zúčastnit se lyžařského výcviku. 
Zapojujeme se do akcí našeho města, na kterých 
vystupuje náš pěvecký sbor. Pro rodiče 
připravujeme Vánoční koncert tří generací a Školní 
akademii. Úzce spolupracujeme s městskou 
knihovnou. I mateřská škola pořádá pro děti řadu 
zajímavých akcí, do kterých se snaží zapojit  
i rodiče. 
 
5) Co byste rádi zlepšili?  
To, co bychom chtěli zlepšit, se týká jednak budov 
– zrekonstruovat rozvody vody a odpadů a s tím  
i spojené toalety, vybudovat výtah na dopravu jídla 
ze školní kuchyně do MŠ, zrekonstruovat podlahu 
v tělocvičně, opravit chodníky v areálu školy, 
dovybavit zahradu pro MŠ, rozšířit internetové 
připojení do všech prostor školy.  
Dlouhodobým cílem školy je kvalitní výuka a s tím 
spojená úplná kvalifikovanost pedagogického 
sboru a jeho stabilita, větší zapojení rodičů  
do života školy – prohlubovat vzájemné chápání 
problémů, u žáků - rozvíjet mravní stránku 
osobnosti, nést zodpovědnost za své chování, 
budovat vztah žáků k učení a podporovat 
kamarádské vztahy. 
 
Webové stránky základní a mateřské školy: 
http://www.zslk.cz/  
 
40. výročí otevření základní školy  
V pátek 23. září 2016 proběhly oslavy otevření 
školy. V prostorách školní jídelny vystoupily děti  
ze ZŠ a MŠ, paní ředitelka školy představila školu, 
ke zhlédnutí byla výstava kronik školy a mnoho 
fotografií.  
Oslav se zúčastnila i partnerská základní škola 
z německého města Mantel. Její zástupci přivezli 
škole dar – soupravu hudebních nástrojů.  
Na vystavených fotografiích se poznala i současná 
ředitelka partnerské školy, která zde byla již v roce 
1993 na přátelské návštěvě.  
 
Děkujeme škole za pozvání na oslavu 40. výročí  
a přejeme jí mnoho spokojených žáků, rodičů  
i učitelů.   
 
 
Publikace Okolí Mariánských Lázní na starých 
pohlednicích  
 
Před časem jsme vydali obrazovou publikaci se 
starými pohlednicemi z obcí na území 
Mariánskolázeňska. Tato kniha je stále ještě 
k zakoupení. 
 
4. 10. 2016 byla v Městském muzeu Mariánské 
Lázně zahájena výstava pohlednic, která vychází 
z této publikace. 
 

 
Děkujeme Městskému muzeu Mariánské Lázně  
za nainstalování výstavy v prostorách muzea  
a panu řediteli Mgr. Ing. Jaromíru Bartošovi  
i za dlouholetou spolupráci a poskytnutí mnoha 
materiálů, které jsou zastoupeny jak v knize, tak  
i v ostatních materiálech propagujících náš region. 
 

 
 

Více informací o knize 
zde: http://www.marianskolazensko.org/news/okoli

-marianskych-lazni-na-starych-pohlednicich1/ 
 
3. ročník Slatinského běhu  
 
V sobotu 23. 9. 2016 se uskutečnil 3. ročník 
slatinského běhu, opět na hranici České republiky  
a Bavorska, na území zaniklé obce Slatina  
a na území obce Mähring. 
Do závodu se přihlásilo celkem 41 běžců - 12 dětí, 
15 žen a 14 mužů a běželo se v uvedených třech 
kategoriích. Trasa dospělých měřila cca 5 km  
a obsahovala tři disciplíny - hod granátem, střelbu 
ze vzduchovky a plazení. Dětská trasa měřila cca 
2,5 km a obsahovala také všechny tři disciplíny. 
Obě trasy překračovaly státní hranici. 
 
Výsledky závodu: 
Kategorie: děti 
1. místo  Luka Kočárek  
2. místo  Adéla Hrdonková  
3. místo   Gabriela Farářová  
  
Kategorie: ženy  
1. místo  Lubomíra Hrdonková   
2. místo  Dana Kočárková  
3. místo   Karin Achatz 
 
Kategorie: muži  
1. místo  Michal Štefec 
2. místo Petr Placek 
3. místo   Marek Musil  
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Paní starostka Eva Procházková, starostka obce 
Stará Voda, představila všem účastníkům trasu  

a seznámila je s organizací běhu 
 

 
Závodníci vybíhali na trať ve dvouminutovém 

intervalu 
 

 
Radek Musil, nejmladší účastník závodu, hrdě 

přebírá medaili a diplom  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Všichni závodníci podali výborné výkony 

 

 
Akci opět navštívila novinářka z německých novin  

„Der Neue Tag“ 
 
Moc děkujeme všem běžcům za jejich obdivuhodný 
výkon (nejmladšímu účastníkovi byly 3 roky  
a nejstaršímu skoro 60 let) i fandícím účastníkům, 
kteří v cíli závodníky vítali velkým potleskem. Velké 
poděkování patří také Záchranné službě Royal 
Rangers, která zajišťovala zdravotní dohled na trati 
a také obci Stará Voda za pomoc  
se zajištěním akce.  
Těšíme se na setkání při dalším ročníku! 
http://www.marianskolazensko.net/nase-
projekty/slatinsky-beh/ 
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Kalendář kulturních akcí  
 

 
 
 

Termín Název akce Obec, ve které se akce koná 

4.11.2016 Strašně strašidelná cesta (prostranství za hasičskou zbrojnicí a ZŠ) Dolní Žandov

2.12.2016 Rozsvícení vánočního stromu (náměstí pod kostelem) Dolní Žandov 

3.12.2016 Mikulášská zábava (kulturní dům) Dolní Žandov 

9.12.2016 Posezení seniorů (kulturní dům, pro seniory z Dolního Žandova) Dolní Žandov 

29.10.2016 Strašidelný bál (Klub maminek) Drmoul

24.-27.11.2016 Vánoční výstava (Klub žen) Drmoul

27.11.2016 Rozsvícení vánočního stromu Drmoul

3.12.2016 Předvánoční posezení se seniory Drmoul

28.1.2017 Hasičský ples (SDH Drmoul) Drmoul

11.2.2017 Myslivecký ples Drmoul

18.2.2017 Pytlácká noc (SDH Drmoul) Drmoul

25.2.2017 Maškarní bál (Klub žen) Drmoul

18.3.2017 Dětský karneval (Klub maminek) Drmoul

27.10.2016 Strašidelná cesta (areál Léčebných lázní) Lázně Kynžvart

26.11.2016 Adventní trhy a Rozsvícení vánočního stromečku (náměstí Republiky) Lázně Kynžvart 

8.12.2016 Mikulášská besídka (jídelna ZŠ) - pro děti z Lázní Kynžvart Lázně Kynžvart 

12.12.2016 Předvánoční setkání seniorů (jídelna ZŠ) - pro seniory z Lázní Kynžvart Lázně Kynžvart 

31.12.2016 Silvestrovský přípitek (nám. Republiky) Lázně Kynžvart 

26.11.2016 Večírek pro starší a pokročilé Stará Voda

2.12.2016 Rozsvěcení ván. Stromu a Míkulášská nadílka Stará Voda

24.12.2016 Setkání v kapli sv. Anny Stará Voda

27.12.2016 Žehnání vína v kostele ve Vysoké Stará Voda, místní část Vysoká 

18.12.2016 Vánoční koncert v kostele sv. Víta Trstěnice

19.12.2016 Vánoční posezení se seniory (pro seniory z Trstěnic) Trstěnice

prosinec Vypouštění balónků s přáním pro Ježíška Trstěnice 

10.12.2016 Vánoční koncert (kostel Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi) Tři Sekery 

26.11.2016 Adventní věnce Valy

27.11.2016 Rozsvěcení vánočního stromu Valy

10.12.2016 Mikulášská pro děti Valy

27.12.2016 Vánoční turnaj ve stolním tenisu Valy

31.12.2016 Silvestr Valy

4.2.2017 Maškarní pro děti Valy

4.2.2017 Maškarní pro dospělé Valy

5.11.2016 Martinská husička a posezení s harmonikou - La Panne Velká Hleďsebe 

17.11.2016 Lampionový průvod a oslava na hřišti Velká Hleďsebe 

19.11.2016 Country - La Panne Velká Hleďsebe 

26.11.2016 1. Vánoční dílny - moštárna Velká Hleďsebe 

27.11.2016 1. Adventní koncert v kostele sv. Anny Velká Hleďsebe 

27.11.2016 Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu Velká Hleďsebe 

4.12.2016 2. Adventní koncert v kostele sv. Anny Velká Hleďsebe 

6.12.2016 Vánoční posezení se seniory a harmonikou v La Panne Velká Hleďsebe 

10.12.2016 2. Vánoční dílny - moštárna Velká Hleďsebe 

11.12.2016 3. vánoční koncert kostel sv. Anny Velká Hleďsebe 

16.12.2016 Předsilvestr v La Panne (maškarní) Velká Hleďsebe 

18.12.2016 Betlémské světlo kostel sv. Anny Velká Hleďsebe 

24.12.2016 Zpívání koled u kostela sv. Anny Velká Hleďsebe 

25.12.2016 Vánoční fotbalový turnaj o pohár starostky - TJ Sokol Velká Hleďsebe 

26.12.2016 Vánoční turnaj o pohár starostky ve stolním tenise tělocvična (velká) Velká Hleďsebe 

3.12.2016 Nasvícení vánočního stromu Vlkovice

5.12.2016 Mikulášská nadílka (návštěva mikuláše, čerta, anděla v rodinách) Vlkovice 

prosinec 2016 Mikulášska nadílka pro děti Zádub - Závišín 

únor 2017 Dětský maškarní karneval pro děti Zádub - Závišín 

Vydáno dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko v říjnu 2016 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. 


