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Úvodní slovo 
Milí obyvatelé mikroregionu Mariánskolázeňsko,  
vydáváme druhé číslo Informačního zpravodaje, ve kterém 
opět najdete užitečné informace o činnosti 
Mariánskolázeňska, ale i o dění v členských obcích.  
Jelikož se blíží Velikonoce, ráda bych vám popřála mnoho 
pohody a klidu, užívejte jara ve zdraví a spokojenosti!  
 

Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady  
a starostka obce Tři Sekery  

 
 

 
 
 

 

 

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 
aktivitou Svazu měst a obcí a do projektu je  
od 1. 7. 2016 zapojen 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. 
 
Kontakty na realizační tým: 

• manažer CSS Michaela Hlínová, e-mail: 
marianskolazensko.hlinova@se
znam.cz,  
tel. č. 725 052 310   

• specialista pro 
rozvoj 
mikroregionu 

Daniela Morávková, 
marianskolazensko. 
moravkova@seznam.cz,  
tel. č. 778 727 160 
 

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/projekty-
svazku-marianskolazensko/smo-cr/css/ jsou průběžně 
umisťovány informace o realizaci projektu. 
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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  
 
S čím CSS obcím za uplynulé období pomohlo? 
(říjen 2016 - únor 2017)  
Za uplynulé období jsme našim obcím pomohli s několika 
výběrovými řízeními (např. další etapa kanalizace ve Třech 
Sekerách, pořízení traktoru a přívěsu pro obecní s. r. o. 
Služby Dolní Žandov), zkonzultovali jsme se starosty 
mnoho projektových záměrů jednotlivých obcí,  
na základě kterých byly podány i žádosti o dotaci nebo je 
záměr připraven do budoucna, připravili jsme několik 
žádostí o dotaci (např. do Integrovaného operačního 
programu – Vzdělávací a komunitní centrum Drmoul;  
do Programu obnovy venkova Karlovarského kraje – 
Obnovu budovy čp. 15 ve Vlkovicích nebo obnovu pultu  
a zápultí v sále Kulturního domu v Drmoulu;  
do Dispozičního fondu Cíle EÚS Česko – Bavorsko – žádost 
nazvanou „Doteky společné historie“ pro Drmoul;  
do Operačního programu životní prostředí – zakoupení 
svozového vozu a kontejnerů na bioodpad pro Trstěnice;  
do dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy – výstavba nové montované sportovní haly 
v Lázních Kynžvart atd. 
Dalšími aktivitami byly např. vypracování monitorovacích 
zpráv v udržitelnosti ke 12 projektům realizovaných 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, 
vypracování tiskových zpráv pro obecní zpravodaje, 
příprava vyúčtování úspěšně zrealizovaných projektů, 
konzultace projektových záměrů, účast na jednáních 
s projektanty při vzniku projektové dokumentace, účast na 
kulatých stolech – jednáních zabývajících se cestovním 
ruchem, konzultace postupů obcí při poptávkách služeb  
a stavebních prací.  
 
Podařilo se nám začít i s tzv. „novou agendou“, která je 
zaměřena na činnost CSS v rámci servisu pro starosty  
při plnění zákonných povinností při výkonu samostatné 
působnosti. Pro bližší specifikaci se tato činnost týká 
poradenství v oblasti např. dodržování zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění - kontrola dodržování 
zákonných termínů pro svolávání jednání zastupitelstva  
a uveřejňování pozvánek dle zákonem stanovené lhůty, 
dále dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění - vyhotovování  
a uveřejňování výročních zpráv, zveřejnění souboru 
povinně zveřejňovaných informací, zpřístupnění seznamů 
hlavních dokumentů. Vykonáváním této agendy pomůže 
CSS obcím s řešením problémů i vnitřní kontrolou, díky 
kterým bude možné předcházet chybám a nedostatkům. 
 
 
 
 

 
Vzdělávací akce pro starosty a úředníky obcí  
V rámci činnosti CSS, kterou Mariánskolázeňsko realizuje, 
jsme dne 15. 11. 2016 v prostorách Obecní knihovny  
ve Velké Hleďsebi uspořádali pro naše obce školení  
na téma: Obecně závazné vyhlášky. Přednášející Mgr. 
Muchnová z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra ČR seznámila přítomné starosty 
s tvorbou a obsahem obecně závazných vyhlášek, 
procesem schvalování a představila i konkrétní vzory 
vyhlášek.    
Další vzdělávací akcí bylo školení uskutečněné dne 21. 2. 
2017 v Zasedací místnosti Obecního úřadu Drmoul  
na téma: Zákon o obcích. Lektorka Mgr. Svatava Štěrbová 
probrala zákon z pohledu praktických výstupů a postupů, 
zástupci obcí se dotazovali na konkrétní problematiku  
a probírali jsme běžné situace, které obce řeší.  
Na 28. 3. 2017 je naplánována další akce  
a to na téma Konflikt a komunikace.  
 
Další plány CSS, aneb co CSS připravuje? 
I v dalším období budeme pokračovat v naší práci. 
Plánujeme zajistit a uspořádat další vzdělávací akce  
pro starosty a úředníky obcí, chceme se soustředit  
na rozšíření aktivit v oblasti odborného poradenství – např. 
odborné konzultace v oblastech, které obce každodenně 
řeší (v oblastech tzv. „nové agendy“ – např. agenda 
související se zákonem o obcích nebo zákonem  
o poskytování informací a také se zaměříme na aktualizaci 
strategických rozvojových dokumentů obcí i svazku).  
 

 
 
Mariánskolázeňsko je registrovanou destinační 
společností místního významu 
Počátkem roku 2017 se Mariánskolázeňsko, dobrovolný 
svazek obcí, stalo registrovanou destinační společností 
místního významu. Registraci provedlo Ministerstvo  
pro místní rozvoj (MMR) na základě zhodnocení předchozí 
práce v území, existence strategických dokumentů  
a potenciálu území. S registrací výrazně pomohlo 
Infocentrum Mariánské Lázně, které poskytlo údaje  
za Město Mariánské Lázně, které v době registrace nebylo 
členem Mariánskolázeňska.  
Kromě Mariánskolázeňska byl vybrán také víceúčelový 
dobrovolný svazek obcí Sdružení Krušné Hory – Západ, 
První Krušnohorská o.p.s., starající se zejména o stezky 
v Krušných horách a Infocentrum města Karlovy Vary, 
o.p.s.  
Systémový přístup k destinacím prosazuje dlouhodobě 
Ministerstvo pro místní rozvoj ve snaze připravit  
a realizovat Národní program cestovního ruchu 
v regionech ČR, ve které vidí příležitost v rozvoji systémově 
budované organizace cestovního ruchu.  
I když nyní přesně nevíme, jaké příležitosti  
či nástrahy nám registrace přinese, těšíme se  
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na pozitivní spolupráci s krajskou destinační agenturou, 
Městem Mariánské Lázně a dalšími partnery v regionu. 
Jinak na příležitosti i nástrahy jsme již bohužel zvyklí  
- na registraci byly například celé čtyři pracovní dny… 
 
Josef Švajgl, vedoucí manažer Mariánskolázeňska 
 
 

Destinační společnost je organizace, která má za úkol 
zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů 
služeb cestovního ruchu na daném území (destinaci)  
za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se 
zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost  
na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci jednotlivých 
subjektů. Využívá k tomu nástrojů managementu. 
Zdroj: wikipedia.org 

 

 
 
V Drmoulu se konal kulatý stůl – setkání v rámci projektu 
„Život v pohraničí – společná setkávání“ 
Obec Drmoul realizuje projekt: „Život v pohraničí – 
společná setkávání“, na který se podařilo získat dotaci  
z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko, CÍL EÚS 2014-2020, Dispoziční 
fond.    
Ve středu 22. 2. 2017 se konalo první společné setkání 
formou kulatého stolu. Jednání bylo velmi přínosné, neslo 
se v přátelské atmosféře a velmi nás potěšil zájem z řad 
německého partnera, obce Mähring.  
Všechny přítomné hosty přivítala paní starostka Mgr. 
Vladislava Chalupková, která se ujala i představení 
projektu, jeho aktivit, výstupů i nastaveného časového 
harmonogramu. Po těchto základních informacích předala 
slovo paní Růženě Knedlíkové. Ta je v obci dlouholetou 
aktivní obyvatelkou zabývající se shromažďováním 
materiálů o všech oblastech dění v obci. Vede tzv. 
společenskou kroniku, do níž zaznamenává všechny 
důležité události v obci a mimo tuto činnost již více jak 20 
let shromažďuje fotografie, výstřižky, kopie dokumentů 
získané z archívů, od soukromých sběratelů, rodáků  
i původních obyvatel. Paní Knedlíková ukázala a blíže 
všechny seznámila s materiály, ze kterých bude vytvářena 
trvalá výstava. Dále zodpověděla dotazy kladené přímo 
účastníky na konkrétní události či místa v obci a jejím okolí. 
Pan starosta obce Mähring, Josef Schmidkonz, poděkoval 
za dosavadní spolupráci a uvedl, že se těší na další 
setkávání a společné akce. Ke slovu byly vyzvány  
i pracovnice historického parku v Bärnau, paní Beche  
a paní Pětioká, kterým se taktéž tento projekt líbí a vítají 
jakoukoli spolupráci v území. Více informovanosti  
o konkrétních akcích i další spolupráci nabídl i pan Horst 
Adler z Tirschenreuthu.    
Na duben připravujeme přednášku o historii obce od roku 
1945. O termínu konání budeme včas informovat.  
 

 
 
Těšíme se na další setkání při realizaci projektu.  
 
manažeři dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko 
 

 
 

Projekt: Život v pohraničí – společná setkávání, číslo 
projektu: DF/EÚS/EGR/0006, je spolufinancován  

z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020,  

Dispoziční fond 
 

   

                   
 
 

 
 
Hlavní činnost Mariánskolázeňska v roce 2017  
V současné době má svazek 5 manažerů a 1 externího 
spolupracovníka. V roce 2017 bude probíhat – pokračovat 
realizace těchto třech 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/projekty/proj
ekty-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/projekty/proj
ekty-svazku-marianskolazensko/evropska-
uzemni-spoluprace-eus-2014-2020/clara-iii/ 
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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 

 
 

Obec Trstěnice má schválen obecní znak 

 
Slavnostní předání znaku obci v Poslanecké sněmovně 
teprve obec čeká, ale oficiální schválení znaku již proběhlo 
začátkem února 2017. 
Obec obecní znak představí u příležitosti oslav 650. výročí 
od založení obce, které proběhnou v červnu 2017.  
Obec Trstěnice byla poslední obcí, které znak chyběl. Nyní 
již mají všechny členské obce Mariánskolázeňska znak 
vymyšlen a schválen.  
 
Popis znaku 
Zeleno-červeně polcený štít s modrým do poloviny 
sníženým hrotem, v něm zlatý pstruh. Vpravo, v zeleném 
poli dva zlaté vztyčené obilné klasy. Vlevo, v červeném 
poli stříbrná hlava psa se zlatým jazykem 
 
Popis vlajky 
List tvoří dva svislé pruhy zelený a červený,  
a jeden vodorovný modrý, široký polovinu šířky listu, 
v něm žlutý pstruh. V žerďovém zeleném pruhu širokém 
polovinu délky listu, dva žluté vztyčené obilné klasy, 
v červeném pruhu bílá hlava psa se žlutým jazykem. 
 
Zdůvodnění figur 
Ryba-pstruh 
Obec Trstěnice byla založena v pánvi rozkládající se mezi 
Českým lesem, Tepelskou vrchovinou, při důležité dálkové 
cestě od Stříbra a Plané na Cheb. Tato oblast je velmi 
bohatá na rybníky se zaměřením na chov ryb.  
 
Obilné klasy 
Zemědělsky významné centrum, kterým obec Trstěnice 
byla, umocňují dva obilné klasy. Plnost a často bohatá  
 

 
sklizeň i přes leckdy nepříznivé roky, byla pro tuto oblast 
typická. 
  
Hlava psa 
Představuje dva výrazné prvky obce. Farní kostel svatého 
Víta, jemuž je zasvěcen. Jedním z jeho atributů je pes. 
Druhý fakt, že v minulosti měla obec centrální postavení 
vůči okolním obcím, protože odtud byla řízena strážní 
chodská služba. Zde je pes symbolem strážců zemských 
hranic. 
 

 
 
Zádub–Závišín  
 
Představení obce  
Obec Zádub–Závišín je nejmladším členem Dobrovolného 
svazku obcí Mariánskolázeňsko. Do svazku obec přistoupila 
v polovině roku 2015. V obci žije trvale 359 obyvatel. 
S tímto počtem je druhou nejmenší obcí svazku (nejmenší 
jsou Vlkovice). Obecní úřad se nachází v místí části Zádub. 
 

 
 
Zádub–Závišín  se nachází 6 km východně  
od Mariánských Lázní a náleží do Chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les.  
Součástmi obce je původní obec Zádub (dříve též 
Hohendorf), obec Závišín (dříve též Abaschin)  
a osada Milhostov u Mariánských Lázní (dříve Milleschtau). 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273, kdy se 
všechny tři její dnešní části (Zadub, Zauissino, Milhoztouo) 
uvádějí v majetku tepelského kláštera. Této vrchnosti 
náležely až do zrušení poddanství roku 1848. 
Pýchou obcí je čisté ovzduší horského terénu, které plně 
celoročně využívají hosté domácí i zahraniční. Obec 
sousedí s královským golfovým hřištěm Royal Golf Clubu 
Mariánské Lázně, které je nejstarší v Evropě - založeno  
v roce 1905. Turisty láká znovu opravená lázeňská cesta 
vedoucí Slavkovským lesem přes obec a končící  
na Podhorním vrchu - dominantě okolních obcí. 
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Co se obci podařilo v letech 2015-2016?  
 

• Oprava silnice od křižovatky na Ovesné Kladruby až 
ke studni v Milhostově – obec získala dotaci ve výši 
170 000 Kč, celkové výdaje 1 361 879 Kč.  
 

 
 

• Montáž dvou dopravních zrcadel na křižovatce 
Milhostov a Ovesné Kladruby a na náměstíčku 
v Závišíně 

 

• Dokončení rekonstrukce prvního patra  
na obecním úřadě – prostory jsou využívány jako 
tělocvična, obec pořídila vybavení a každé pondělí 
zde paní Marcela Halamová pořádá kondiční 
posilovací cvičení na míčích pro veřejnost.  

 
 

 
 
 

• Oprava celého přízemí bývalé školy, která byla 
rozdělena na čtyři etapy:  

- Oprava sálu (v sálu obec pořádá např. Maškarní  
a Mikulášskou, zastupitelstva, veřejné schůze 
s občany). 

- Oprava chodby  
- Oprava hospody (hospoda zatím nefunguje,  

ale obec v současné době vybírá nájemce).  
- Rekonstrukce místnosti za sálem (prostory slouží 

jako zázemí k sálu).  
 
 

 
 

 
 

• Zbudování přístřešku u vstupu do budovy bývalé 
školy  

 

• Oprava silnice na náměstíčku v Závišíně – obec získala 
dotaci 170 000 Kč od Karlovarského kraje, celkové 
výdaje byly 393 250 Kč.  

 

 
 

• Vybudování a protažení zatrubnění odtoku dešťové 
vody z náměstíčka v Závišíně  

 

• Vyčištění a prohloubení příkopu z náměstíčka 
v Závišíně, okolo transformátoru ke Karlovarské ulici  

 

• Oprava kamenné zídky pod horním náměstíčkem 
v Závišíně  

 

• Nákup a umístění dalších tří laviček (alej, náměstíčko 
v Závišíně)  

 

• Rozšíření dlažby pod popelnicemi na tříděný odpad 
ve všech umístěných lokalitách (v obci je celkem 5 
lokalit, na kterých jsou umístěny kontejnery na sklo, 
papír a plasty. Na obecním úřadě je umístěna ještě  
i nádoba na plechovky).  
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• Výměna veřejného osvětlení ve všech pouličních 
lampách a osazení čtyř nových stožárů v Milhostově – 
akce celkem za 163 456 Kč.  

 

• Dosazení tří nových pouličních lamp v Závišíně – 
směrem k nové zástavbě.  

 

• Doupravení slepé uličky pod Závišínem – vyklizení, 
vykácení, odstranění černé skládky. Prostor je 
využíván dětmi při jízdě na kole apod.  
 

• Zafinancování oprav rybníka pod bývalou školou – 
oprava požeráku a znovunapuštění.  

 

• Doupravení cesty na Zádubskou výšinu – doupravení 
povrchu. Vycházková cesta, po které se dostaneme  
až na Krakonoš a k Miniaturparku. Hojně využívána 
místními obyvateli k procházkám.  

 

 
 

• Položení nového povrchu silnic frézovanou směsí 
v místech horního náměstíčka v Závišíně, ve slepé 
uličce na Závišíně, v uličce nad hřištěm na Zádubu  
a na cestě k vodárně.  

 

 
 
 

 

 

 
 
Od 10. 1. 2017 nemá obec usnášeníschopné zastupitelstvo. 
V zastupitelstvu zůstali pouze 4 členové (starostka, 
místostarosta a 2 zastupitelé).  
I přes tento nelichotivý stav musí obec fungovat dále – 
v zákonem stanovené lhůtě se konají zasedání 
zastupitelstva, poslední zasedání proběhlo 12. 1. 2017, 
vedení obce musí i nadále zajišťovat chod obce, i když 
v omezeném režimu.  
Obec nemá schválen rozpočet ani rozpočtové provizorium 
na rok 2017, tudíž je možné hradit pouze nutné provozní 
výdaje. Nelze tedy zrealizovat žádnou větší investiční  
či neinvestiční akci, hospodaří se striktně dle platné 
směrnice o rozpočtovém provizoriu. Dokonce i kulturní  
a společenské akce organizované obcí jsou v současné 
době řešeny – hrazeny ze sponzorských darů,  
aby nezatěžovaly obecní prostředky.  
Ministerstvo vnitra ČR vydalo vyjádření k poklesu 
zastupitelů a povolilo nové volby v termínu 19. 8. 2017. 
 
I přes omezený provoz obce se i nadále pracuje  
a do budoucna počítá s těmito připravenými projekty:  
 

- Projekt kanalizace: obec má vyjednanou dohodu 
s firmou Chevak, a. s., díky které existuje naděje, 
že pokud se v projektové dokumentaci dostanou 
výdaje potřebné k vybudování kanalizace  
pod 90 000 Kč/trvale žijícího obyvatele, převezme 
samotnou realizaci kanalizace firma Chevak, která 
zkusí získat dotaci a akci za přispění obce 
zrealizuje a vybudované zařízení bude i v rámci 
svého majetku provozovat.  
 

- Chodník mezi točnou a restaurací  
„U pejska a kočičky“ je také v řešení. Jeho 
realizace je zkomplikována situací, kdy hotová 
projektová dokumentace musela být  
dle požadavku Dopravního inspektorátu Policie ČR 
dopracována tak, aby řešila kompletní trasu 
chodníku a to od hotelu Morris, kolem točny 
autobusu až k uvedené restauraci.  
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- Prodloužení vodovodního řadu v části Zádub.  

Na prodloužení má obec od srpna 2016 vydáno 
stavení povolení a výstavba řadu, kterou v roce 
2016 odsouhlasilo i zastupitelstvo, byla plánována 
na začátek roku 2017. I tato akce bude moci být 
zahájena bohužel až po nových volbách, kdy nové 
zastupitelstvo odsouhlasí rozpočet. 

 

 
 

 
 

 
   

Internetové stránky obce: http://www.zadubzavisin.cz 

 
 

 
Představení Základní školy a Mateřské školy  
Tři Sekery   
Paní ředitelce Mgr. Ivě Zahálkové jsme položili  
5 otázek.  
 
Jaké zařízení jste a jak dlouho už fungujete? 
Otevření původní budovy základní školy v obci Tři Sekery 
umístěné do středu obce sahá do roku 1898. S výjimkou let 
druhé světové války byl její provoz nepřetržitý. 
V roce 1998 oslavila škola sté výročí svého vzniku a o jejím 
nesporném významu pro rozvoj a dobré jméno obce není 
pochyb. Organizace základní školy ve Třech Sekerách 
prošla ve své historii mnoha změnami. Posledních více než 
třicet let se soustřeďuje pouze na první stupeň základního 
školství.   
Od roku 1972 byla součástí areálu školy také dvoutřídní 
mateřská škola.  
Školní rok 1991 – 1992 zahajovala mateřská škola již jako 
jednotřídní. Z uvolněných prostorů v přízemní části budovy 
byla postupem času vybudována cvičebna s úložným 
prostorem pro cvičební nářadí. Cvičebnu využívají žáci 
základní i mateřské školy. 
1. ledna 2003 se mateřská škola stala součástí jednoho 
právního subjektu sloučeného zařízení Základní škola  
a mateřská škola Tři Sekery. 
V současnosti jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 
30 dětí a obsazením nejvýše 28 dětí, zpravidla ve věku od 3 
– 6 let. Budova mateřské školy je jednopatrová s půdním 
prostorem. S budovou základní školy je propojena průchozí 
chodbou. V přízemí mateřské školy se nachází šatna dětí  
a cvičebna. Součástí je také prádelna, úložné prostory  
a kancelář.  V prvním patře je prostorná třída, malá 
ložnice, umývárna a kancelář vedoucí učitelky. Je zde také 
kuchyňka, která slouží ke konečné úpravě a výdeji stravy  
pro děti. Hlavní kuchyň, která v roce 2015 prošla celkovou 
rekonstrukcí, se nachází v budově základní školy.  
Škola má v bezprostřední blízkosti své školní hřiště  
a zahradu mateřské školy. Zahrada mateřské školy 
prochází postupnou rekonstrukcí. V rámci projektu 
„Malotřídní škola nově a kvalitně“ byly zabudovány 
vertikální lezecí stěny a dvojpružinové houpadlo.  
Ve školním roce 2014/2015 jsme vyměnili pískoviště. 
Výměnu herních prvků realizujeme se společností Tomovy 
parky. Vše je vyrobeno z akátového a dubového 
broušeného dřeva. Síť v lezecí stěně je vyrobena  
ze speciálních PAD lan s ocelovým jádrem. Bezpečnost 
výrobků a záruku vysoké kvality pro ochranu zdraví dětí  
při jejich hře dokazují certifikáty, které společnost Tomovy 
parky vlastní. Na zahradě je dětem k dispozici také sociální 
zařízení a sklad s hračkami. K posezení jsou dětem 
připraveny dětské lavičky a stolečky se židličkami.  
Školní hřiště obec v roce 2015 doplnila novými herními 
prvky společnosti Tomovy parky.  
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Čím jste výjimeční, čím byste nalákala děti  
a rodiče? 
Jaké máte vybavení?  
Co se vám v poslední době povedlo?  
Co byste rádi zlepšili?  
Školní vzdělávací programy (ŠVP) je zpracovány na základě 
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání (RVP PV) a RVP pro základní vzdělávání (RVP 
ZV). Jedná se o vlastní vzdělávací program. Je materiálem 
otevřeným. To znamená, že přijímáme a dále 
zpracováváme nové podněty vycházející z našich 
zkušeností.  
Naší prioritou je umožnit prožít aktivní chvíle v prostředí, 
do kterého děti rády vstupují, ale i spokojené odcházejí. 
Snažíme se vytvářet pohodové a přátelské klima, kde je 
místo pro uplatnění každého jedince. Chceme, aby se děti 
učily tolerantnosti, žít ve skupině svých vrstevníků  
a navazovat kamarádské vztahy.  
Škola velmi úspěšně plní své poslání v oblasti inkluzivního 
vzdělávání. Mateřská i základní škola je otevřena také 
handicapovaným dětem a dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Systematicky se zaměřujeme  
na kvalitní integraci žáků vyžadujících podpůrná opatření. 
Naším partnerem je rodina dítěte.  Cílem předškolního  
a základního vzdělávání je tedy doplňovat rodinnou 
výchovu. Prioritou jsou otevřené dveře rodinným 
příslušníkům do prostorů školy i třídy, podávání kvalitních 
informací, vzájemná komunikace a pořádání společných 
akcí pro rodiče a jejich děti. 
Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na harmonický 
rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické  
i sociální na základě schopností a individuálních potřeb 
každého dítěte. Vzdělávání je založeno zpravidla  
na přímých zážitcích dítěte a na podnětném prostředí. 
Vytváříme a prohlubujeme citové vazby k blízké přírodě, 
napomáháme udržovat lidové tradice a místní zvyky, což 
dokazují již tradiční odpolední akce pro děti a jejich rodiče.  
Naším cílem je, aby děti i žáci získali vzhledem ke svému 
věku, ale i svým schopnostem přiměřenou fyzickou, 
psychickou i sociální samostatnost pro svou další životní  
i vzdělávací cestu. 
Škola pravidelně organizuje pro děti a žáky mnoho školních 
i mimoškolních aktivit a akcí. Mezi nejoblíbenější patřila  
již tradičně Sekyrácká tretra, Drakiáda, Staročeské Vánoce, 
Masopust, Velikonoce, Velikonoční desetiboj, Rej 
čarodějnic, Den Země, Kapka vody, Školička nanečisto, 
Pampeliškománie, Den dětí, Loučení s předškoláky  
a páťáky – školní akademie či školní a poznávací výlety 
a jiná kulturní a divadelní vystoupení. Pravidelně 
zařazujeme návštěvy divadelních představení v divadle  
v Mariánských Lázních a Chebu. Některá představení 
probíhají i přímo ve škole. Nově mohli žáci nahlédnout  
do tajů podmořského světa prostřednictvím sférického 
kina. Škola se pravidelně zapojuje do soutěží s vynikajícím 
umístěním. Jedná se o například o soutěže „Hravě žij 
zdravě“, „Recyklohraní“, „Veselé zoubky“, projekty  

 
společnosti „Laktea“ a „Fit konto“. Účast nikdy nechybí 
v soutěžích, které vyhlašuje právě Mariánskolázeňsko nebo 
chebské muzeum. Ve školní družině se žáci aktivně zapojují  
do soutěží, které nabízejí dětské časopisy. Pravidelně se 
účastníme testování „Stonožka“ ve 3. a 5. ročníku, 
testování „Kvalita pro školy“. V rámci těchto testování 
pravidelně získáváme certifikát „Aktivní škola“ a certifikát 
společnosti Scio „Pečujeme o vzdělání“. Nabídli jsme 
rodičům a žákům netradiční formu setkávání. Místo 
klasických třídních schůzek společně diskutujeme ve trojici 
– učitel, žák, rodič. Prostředí je daleko komornější  
a příjemnější. Tento způsob byl velmi pozitivně přijat. 
Získali jsme certifikát „Rodiče vítáni“. Velmi intenzivně se 
věnujeme etické výchově. Škola byla oceněna bronzovým 
stupněm. 
Škola využívá své prezentace v místním  
i regionálním tisku a také využívá vlastních webových 
stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. Škola 
úspěšně pokračuje v příhraniční spolupráci s partnerskou 
školou v Groβkonreuthu. Proběhly společné aktivity žáků 
jak v německé škole, tak i u nás. Škola úspěšně  
zrealizovala  projekt v rámci „Programu na podporu aktivit 
v oblasti primární prevence rizikového chování“, projekt 
„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“ 
i projekt „Asistent pedagoga pro děti se sociálním 
znevýhodněním v MŠ.“ 9 pedagogů se zúčastnilo 
workshopu „Děti na startu“ a získali tak certifikát 
instruktora tohoto programu. Tento program je zaměřený 
na rozvoj pohybových dovedností žáků a je bohatě 
využíván. Škola je velkým příznivcem a realizátorem 
zdravého životního stylu. Kromě pohybových aktivit, 
nejrůznějších zájmových kroužků a aktivit, mají naši žáci 
možnost velmi zdravě se stravovat  
a odebírat i dopolední svačiny v ZŠ. Troufneme si říct,  
že naše škola má nadstandartní vybavení technikou  
i pomůckami. Jako škola jsme srovnatelní s velkými 
městskými školami.  Navíc nabízíme velmi kvalitní 
individuální přístup k žákům. Vynikající je naše spolupráce 
se zřizovatelem. Za to patří paní starostce i všem 
zastupitelům velké poděkování.  
Mezi nepříjemné okamžiky patřilo bohužel velmi 
komplikované jednání s několika zákonnými zástupci žáků.  
Jejich hrubé a arogantní vystupování vůči některým 
pedagogickým pracovníkům i vedení školy, soustavné 
znevažování pedagogické práce a trvalá nespokojenost se 
vším, co škola podnikla, mělo vliv na odchod velmi 
kvalitního a aprobovaného pedagoga. Hluboce nás také 
zasáhla smrt naší dlouholeté a kvalitní paní vychovatelky. 
 
Webové stránky základní a mateřské školy: 
http://www.zstrisekery.cz/  
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7. ročník velikonoční soutěže „O nejhezčí velikonoční 
výrobek“  
Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí 
Mariánskolázeňsko vyhlásili 30. 1. 2017  
již 7. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“ 
vytvořený jakoukoli technikou (např. kreslení, slámová 
technika, patchwork, paličkování, vyšívání, koláž, 
fotografie atd.), může se jednat např., o kraslice, pomlázky, 
velikonoční ozdoby, ubrusy atd. Výrobky můžete 
doručovat do 7. 4. 2017 do kanceláře Mariánskolázeňska 
nebo na kterýkoli obecní či městský úřad v obcích, které 
patří do Mariánskolázeňska.   
Ve středu 12. 4. 2017 proběhne v sále Kulturního domu  
ve Třech Sekerách slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, 
na kterém bude k vidění výstava ze všech soutěžních 
výrobků. Slavnostní atmosféru doplní i vystoupení dětí  
ze Základní školy a mateřské školy Tři Sekery.    
 
Více informací o soutěži naleznete zde: 
http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-
o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-vii-rocnik/  
 
Foto z loňského slavnostního vyhlášení výsledků soutěže 
uspořádané v jídelně ZŠ Lázně Kynžvart:  
 

 
 

 
 

 

 
 
Partnerství pro individuální cestovní ruch 
Mariánskolázeňska  
Mariánskolázeňsko, o. p. s. podalo koncem roku 2015 
žádost o dotaci do programu: Udržitelný rozvoj regionů, 
měst a obcí vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Naše žádost byla schválena a v květnu 2016 jsme  
od poskytovatele dotace obdrželi kladné rozhodnutí.  
  
Realizace projektu Partnerství pro individuální cestovní 
ruch Mariánskolázeňska probíhala do prosince 2016  
a aktivitami zařazenými do projektu byly např.:  vytvoření 
fóra partnerství, uspořádání konference, vytvoření letáků 
na místní veřejně dostupné atraktivity, uspořádání soutěže  
pro děti, ze které vzešly turistické trasy a další.  
Všechny vytvořené letáky jsou postupně distribuovány  
na obecní úřady obcí Mariánskolázeňska, infocentra 
v Mariánských Lázních, na zámku Kynžvart atd.  
 
Ukázka letáku: 
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Bližší informace o projektu naleznete zde:  
http://www.marianskolazensko.net/nase-
projekty/partnerstvi-pro-individualni-cestovni-ruch-
marianskolazenska/  
 
Letáky k volnému stažení jsou k dispozici zde: 
http://www.marianskolazensko.info/  
 

 
 

4. ročník Slatinského běhu  
Na konec září 2017 plánujeme další ročník Slatinského 
běhu. Tato akce se rok od roku stává oblíbenější a počet 
účastníků stoupá.  
V loňském roce trasu v délce 5 km se třemi zastávkami – 
disciplínami zdolalo 15 žen a 14 mužů. Na trasu pro děti 
dlouhou 2,5 km se s chutí pustilo i úspěšně zdolalo 12 dětí.  
Startovat budeme tradičně od altánu u Janovského 
pramene na Slatině (cca 300 metrů za bývalou vojenskou 
rotou Slatina). O přesném termínu akce budeme 
informovat na webových stránkách.  
Těšíme se na setkání se všemi ☺  
 
Několik fotografií ze 3. ročníku:  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Názor 
Složitostí veřejné správy do průšvihu? 
 
Loni se zástupci naší poslanecké sněmovny pochlubili,  
že přijali nejvíce zákonů ve své historii. Osobně v tom 
žádný důvod k radosti nevidím, naopak tento dlouhodobý 
trend je velkým nebezpečím pro demokratické fungování 
celé společnosti. 
Složitost systému, nové zákony, vyhlášky, nařízení, 
regulace, rozhodnutí… a jejich permanentní změny 
způsobují, že v podstatě nikdo není schopen předem 
odhadnout jejich dopad do již tak složitého systému 
veřejné správy a lidského života. Na úrovni každého 
jednotlivce je tato skutečnost významným zdrojem stresu, 
který vede k nárůstu popularity stran a hnutí, která 
nabízejí snadná a zjednodušená řešení nebo na absolutní 
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rezignaci zájmu občanů o veřejné věci. Jedním  
z populistických řešení je vytváření iluze různých jistot  
a stability, která je často doplněna vzpomínkami před rok 
1989. V úvodu zmíněný rekordní počet zákonů jasně vidím 
jako další negativní zprávu, která přispívá ke složitosti  
a neříká nic o kvalitě práce či kultivaci prostředí,  
ve kterém žijeme. V oblasti veřejné správy jsou vytvářeny 
stále nové vrstvy složitosti, pod kterými zůstává mnoho 
rozpracovaného, nedotaženého a třeba i správného, místo 
aby se pracovalo co nejkvalitněji, aby systém naší veřejné 
správy byl pro člověka pochopitelný, předvídatelný  
a stabilní.  V roce 2007 měla Česká republika v rámci 
Evropy rekordní počet zákonů na obyvatele.  
 
Jak by tomu bylo asi dnes?  
 
P.S. V minulosti “složitost” snižovaly války, revoluce  
či přírodní katastrofy – to si snad nikdo nepřeje… 
 
Josef Švajgl 
 
 
 

 
 
 

 

 
Na závěr trocha vtipu o úřednících ☺☺☺☺ 
 
Proč úředníci nespěchají? Úředník nemůže spěchat ze tří 
důvodů: 
1. Obvykle než dokončí zadání, zruší mu to jeho vedení. 
2. Pokud zadání není zrušeno nebo změněno, dojde  
ke změně vedení a jeho priorit a je nutné je zpracovat  
s jinými předpokládanými výsledky. 
3. Nejdřív je třeba vypít kafe. 
 
Co mají společného český úředník a Robinson Crusoe?  
Oba netrpělivě vyhlíží, kdy už přijde pátek. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kalendář kulturních akcí na období duben – září 2017 
 
 

 
 
 
 
 

Termín Název akce Obec, ve které se akce koná 

4.6.2017 Den dětí Dolní Žandov 

1.9.2017 Rozloužení s prázdninami Dolní Žandov 

léto Soutěž o nejkrásnější okno Dolní Žandov 

30.9.2017 Pouť Dolní Žandov 

7.4.2017 Velikonoční výstava Drmoul

21.5.2017 Jarní otevření rozhledny na Panském vrchu Drmoul

květen/červen Dětský den Drmoul

26.8.2017 19. Drmoulské slavnosti Drmoul

13.4.2017 Konzert - Vojta Kiďák Tomáško

Lázně Kynžvart, Kulturní sál v 

Léčebných Lázních

14.4.2017 Velikonoční tvoření 

Lázně Kynžvart, Kulturní sál v 

Léčebných Lázních

27.5.2017 Svěcení pramenů a Dětský den 

Lázně Kynžvart, areál Léčebných 

lázní u Balnea 

15.7.2017 Pouť sv. Markéty Lázně Kynžvart, fotbalové hřiště 

5.8.2017 360° Challenge a Káza Cup Lázně Kynžvart, fotbalové hřiště  

26.8.2017 Pohádková cesta na hrad 

Lázně Kynžvart, areál Léčebných 

lázní u Balnea 
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22.4.2017 Traktůrkářský ples Stará Voda

20.5.2017 Sekersko - Chalupské bloudění Stará Voda - Sekerské Chalupy

27.5.2017 Zahájení motorkářské sezóny Stará Voda - Vysoká 

22.7.2017 Anenská letní slavnost Stará Voda

12.8.2017 Žehnání bylin v kostele sv. Jana Křtitele Stará Voda - Vysoká 

26.8.2017 Muzikál zní Vysokou Stará Voda - Vysoká 

začátek dubna Maškarní ples pro děti Trstěnice

30.4.2017 Stavění májky Trstěnice

11.6.2017 Den dětí na Cechu Trstěnice 

17.6.2017 Oslavy 650. výročí obce Trstěnice Trstěnice 

konec srpna Hrané Člověče nezlob se Trstěnice 

3.6.2017 Dětský retro den 

okolí školy a kostela ve Třech 

Sekerách

5.8.2017 Zahradní slavnost 

u minimuzea Bouda ve Třech 

Sekerách

8.4.2017 Velikonoční rukodělné odpoledne Valy, OÚ 

30.4.2017 Stavění máje Valy, dětské hřiště

3.6.2017 Dětský den Valy, dětské hřiště

3.6.2017 Kácení máje Valy, dětské hřiště

24.6.2017 Na prázdniny s pohádkou Valy, start na dětském hřišti

24.6.2017 O pohár starosty – turnaj v nohejbalu Valy, víceúčelové hřiště

24.6.2017 Bigbít pro Libora Laffara Valy, klubovna

30.6.2017 Noc pokladu Valy, dětské hřiště

8.7.2017 Struny na terase Valy, klubovna

9.9.2017 Valský Klátilák Valy, start na dětském hřišti

8.4.2017 Velikonoční dílna Velká Hleďsebe 

21.4.2017 Country zábava Velká Hleďsebe 

30.4.2017 Stavění májky, čarodějnice Velká Hleďsebe 

3.6.2017 Dětský den - kácení májky Velká Hleďsebe 

24.6.2017 Proti proudu času Velká Hleďsebe 

29.7.2017 Koncert v kostele sv. Anny Velká Hleďsebe 

29.7.2017 Anenská zábava Velká Hleďsebe 

12.8.2017 Letní Fest Velká Hleďsebe 

3.9.2017 Loučení s prázdninami Velká Hleďsebe 

30.9.2017 Václavská zábava Velká Hleďsebe 

15.4.2017 10. ročník Vlkovické letky Vlkovice

30.4.2017 Stavění máje Vlkovice

3.6.2017 Dětský den Vlkovice

30.4.2017 Stavění májky Zádub - Závišín 

červen 2017 Dětský den Zádub - Závišín 

duben 2017

7. ročník velikonoční soutěže "O nejhezčí velikonoční 

výrobek" 

Mariánskolázeňsko (slavnostní 

vyhlášení ve Třech Sekerách) 

květen 2017 Výstup na Grossglockner Mariánskolázeňsko, Tři Sekery 

červen 2017 Turnaj v petanque Mariánskolázeňska, Valy

září 2017 Turnaj ve vybíjené Mariánskolázeňsko, Drmoul

září 2017 4. ročník Slatinského běhu Mariánskolázeňsko, Slatina 
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Tisková zpráva (21. 3. 2017) 

Mariánské Lázně jsou jedenáctou obcí dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko 

Dne 20. 3. 2017 proběhlo jednání valné hromady Mariánskolázeňska, jehož nejdůležitějším bodem bylo přijetí 

Města Mariánské Lázně do svazku obcí Mariánskolázeňsko. 

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko doposud sdružoval deset obcí v okolí Mariánských Lázní: Dolní Žandov, 

Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice a Zádub - Závišín. Byl 

založen již v roce 2003, původně jako sdružení pouze sedmi obcí. 

Předmětem činnosti a cílem Svazku je spolupráce obcí, ochrana a prosazování společných zájmů obcí v rámci 

všestranného rozvoje oblasti Mariánskolázeňska přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých 

členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů. V současné době svazek realizuje tři velké společné 

projekty. 

Prvním velkým projektem je tzv. MAP, neboli místní akční plány rozvoje vzdělávání, jehož přínosem je vybudování 

udržitelného systému komunikace mezi všemi subjekty, které se podílejí na předškolním a školním vzdělávání  

na Mariánskolázeňsku. 

Druhým projektem je přeshraniční projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

v česko-bavorském regionu“, kde je Mariánskolázeňsko na české straně partnerem Karlovarského kraje, Města 

Cheb, na Bavorské straně hranice je partnerem Mariánskolázeňska zemský okres Wunsiedel. Zvoleným tématem 

spolupráce je rozvoj turismu a cyklodopravy. 

V loňském roce se Mariánskolázeňsko stalo partnerem Svazu města obcí ČR v projektu Centra společných služeb, 

který je zaměřen na podporu kvalitního fungování malých obcí prostřednictvím svazků obcí. Zapojení 

Mariánskolázeňska do tohoto projektu je prestižní záležitostí, protože v rámci ČR byl vybrán přibližně každý pátý 

svazek obcí. 

Zapojením Mariánských Lázní – obce s tzv. rozšířenou působností představuje příležitost nejen z hlediska naposledy 

zmíněného společného projektu, ale i v dalších oblastech, jako je například cyklodoprava, podpora cestovního 

ruchu či společné plánování sociálních služeb. 

Další činností svazku je realizace komunitních akcí v regionu, nyní se například připravuje již 7. ročník soutěže  

„O nejhezčí velikonoční výrobek“. 

Jsme rádi, že Město Mariánské Lázně, které je přirozeným spádovým centrem regionu, se stává jedenáctým členem 

našeho svazku obcí. 

 

Ing. Josef Švajgl 

vedoucí manažer svazku 

marianskolazensko@seznam.cz 

 
 
 
 

Vydáno dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko v březnu 2017 v elektronické podobě. Na vydání se podíleli kromě 
manažerů také starostové a starostky dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko a další dopisovatelé. E-mail: 

marianskolazensko@seznam.cz, http://www.marianskolazensko.org  
Další číslo zpravodaje budeme chystat v srpnu 2017, svoje příspěvky nám můžete doručovat do 17. 8. 2017.  


