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Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014
Milí spoluobčané,
nevím, jak vám, ale mně utekly
čtyři roky jako voda. Je na vás, aby
i vy jste zhodnotili, zda byly úspěšné. Podle mne obec Dolní Žandov
a všechny spádové obce, které spravujeme, prošly velkými a krásnými
změnami. Mnoho realizovaných
projektů a akcí se podařilo, za něž
jsme byli v letošním roce oceněni.
Většina z vás ví, ale pojďme si to připomenout. Dne 22. srpna
2014 na sále kulturního domu Obec Dolní Žandov převzala
na slavnostním vyhlášení soutěže Vesnice Karlovarského kraje roku 2014 Zlatou stuhu. Byla to v novodobé historii naší
obce největší a nejslavnostnější událost. Při této příležitosti
jsme u nás uvítali vyhlašovatele a spoluvyhlašovatele této
krásné soutěže, kterými jsou zástupci jednotlivých ministerstev. Uvítali jsme pana hejtmana Karlovarského kraje i s jeho
náměstky. Pozvání přijali i členi parlamentu a senátu ČR
a další významní hosté. Tento ročník byl jubilejní, již dvacátý,
kterého se v rámci České republiky zúčastnilo 306 obcí, z toho
15 obcí soutěžilo v Karlovarském kraji. A my jsme byli, dle
hodnotitelské komise, nejlepší!!!! O program slavnostního dopoledne se postaraly paní učitelky s dětmi ze Základní a mateřské školy a paní Novotná se svými mažoretkami z Chebu.
Přestože byl ještě čas prázdnin a bylo těžké dát dohromady
pedagogy a žáky, vystoupení bylo krásné a všem hostům, kteří
se slavnostního vyhlášení zúčastnili, se moc líbilo. Odpoledne
jsme v oslavách pokračovali a kdo zůstal až do pozdních hodin, musí souhlasit, že se zábava vydařila. K tomuto ohromnému úspěchu jste napomohli vy všichni. Ti, kterým není
lhostejno, kde bydlí a kde se chtějí cítit dobře. Jsou to naše aktivní sdružení, kluby, organizace a jednotlivci, kteří jsou vždy
tam, kde je jich potřeba bez nároku na honorář a na úkor
svého volného času. Vám patří velký dík – mílí dobrovolní
hasiči, kynologové, členky Klubu přátel Dolního Žandova,
pohraničníci, sportovci a jednotlivci, kteří pořádáte pro naše
občany kulturní akce – např. Salajna žije díky p. Neumanovi,
p. Hladkému a p. Drbalové. V Podlesí si organizují Den dětí,
Stavění máje atd. Gratulace a poděkování patří i manželům
Hermannovým a Dvořákovým z obce Salajna, kteří v letošním roce vyhráli v Karlovarském kraji Soutěž o zachráněnou kulturní památku. Jsem přesvědčena, že i díky jim jsme
obdrželi Zlatou stuhu. Nerada bych na něho zapomněla,
proto ještě jednou děkuji všem, kteří pečují o své zahrádky,
předzahrádky, veřejná prostranství, protože to jsou právě ty
malé střípky, které se poskládají v jeden krásný celek, kterou
je obec Dolní Žandov, vítěz soutěže Vesnice Karlovarského
kraje roku 2014.
(pokračování na str. 3)

Vesnice roku

Na sále kulturního domu v Dolním
Žandově se dne 22. srpna 2014 uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže
„Vesnice Karlovarského kraje roku
2014“, kterou se stala naše OBEC
DOLNÍ ŽANDOV. Letošního 20.
ročníku se zúčastnilo 306 obcí
z 13 krajů ČR, z toho 15 obcí
Karlovarského kraje.
Soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.
Slavnost proběhla ve dvou blocích, dopolední a odpolední. V dopoledním bloku byly předávány stuhy a ocenění, kterého se zúčastnili hejtman Karlovarského
kraje spolu se zástupci KÚ KK, vyhlašovatelé, spoluvyhlašovatelé, hodnotící komise, spolusoutěžící obce, zástupci Parlamentu ČR, Senátu PČR, manažeři DSO
Mariánkolázeňska, ředitel MAS 21, zástupci obcí Chebska a Mariánskolázeňska,
HZS Karlovarského kraje, SDH Dolní Žandov, starosta z partnerské obce Nagel,
sponzoři, spolky, kluby a organizace z Dolního Žandova, bývalí starostové aj.
Slavnostní vyhlášení moderoval David Petřík z rádia Egrensis Cheb a doprovodný program si pro pozvané připravila Základní škola a mateřská škola Dolní
Žandov a mažoretky pod vedením paní Novotné. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem zúčastněným dětem a paním učitelkám za krásné a podařené vystoupení,
přestože si ještě užívaly prázdnin. Taktéž moc děkujeme všem, kteří nám pomohli
s přípravou této velkolepé akce. Velice si toho vážíme!
Odpolední program odstartovalo vystoupení CK Švejkův Kabaret, poté následovaly vesnické mažoretky z Nového Kostela a nakonec k poslechu a tanci zahráli
paní Hana Drbalová a pan Václav Neumann. Po celý den bylo připraveno dostatek dobrých, sladkých i slaných pochutin, včetně zabijačkových. O naše spokojené
žaludky se postarali sponzoři: Hnatovo pekařství, Agro&Kombinát Dolní Žandov
s.r.o., Farma Vysoká, kterým patří velký dík.

Obec Dolní Žandov je členem dobrovolného svazku obcí Marianskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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INFORMACE Z RADNICE
Adresa:

Obecní úřad Dolní Žandov
Dolní Žandov 36, 35002 Cheb
Kontakty: Tel.: 354 693 511, fax:  354 693 439
e-mail: epodatelna@dolnizandov.cz
starosta@dolnizandov.cz
Oficiální webové stránky: www.dolnizandov.cz
• Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2014
V uvedeném přehledu přinášíme pouze nejdůležitější závěry z jednání zastupitelů, kompletní zápisy jsou k dispozici na obecním úřadě
v Dolním Žandově nebo na webových stránkách www.dolnizandov.cz.

Usnesení ZO č. 1/2014
ze dne 27.02.2014

Úřední hodiny
Pondělí
08:00-11:00
Úterý
08:00-11:00
Středa
08:00-11:00
Čtvrtek
08:00-11:00
Pátek
08:00-12:00

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje příspěvky právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu obce na rok 2014 ve výši
2.230.092,-Kč, které jsou uvedené v příloze
originálu zápisu.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení ZO č. 3/2014
ze dne 26.06.2014

• Usnesení č. 62/03/2014
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Závěrečný účet obce Dolní Žandov za rok
2013, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.

• Usnesení č. 9/01/2014
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Převedením hospodářského výsledku
ZŠ a MŠ Dolní Žandov ve výši 10.838,44 Kč
do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
ZO Dolní Žandov souhlasí, aby ZŠ a MŠ Dolní
Žandov použila z fondu odměn a rezervního • Usnesení č. 63/03/2014
fondu ZŠ a MŠ Dolní Žandov, částku ve výši Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
264.606,89 Kč, na dofinancování projektu Účetní závěrku Obce Dolní Žandov za rok
OPVK Návrat k technickým oborům, tj. 10 % 2013 bez výhrad.
z výše projektu. Po ukončení a schválení proHlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
jektu bude částka ve výši 264.606,89 vrácena Usnesení ZO č. 4/2014
zpět na účet ZŠ a MŠ Dolní Žandov.
ze dne 18.08.2014
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

• Usnesení č. 25/01/2014
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Poskytnutím autobusu pro přípravné zápasy a mistrovská utkání „A“ mužstva TJ Sokol
Dolní Žandov, v sezóně 2013/2014 - jaro,
za cenu PHM + mýtné. ZO Dolní Žandov
souhlasí s bezplatným zapůjčením autobusu
pro mužstvo žáků TJ Sokol Dolní Žandov.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

• Usnesení č. 28/01/2014
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí Informaci o podaných žádostech na:
1. Komplexní řešení plochy veřejné zeleně
v obci Dolní Žandov - POV Karlovarský kraj
2. Zázemí pro volnočasové aktivity Dolní
Žandov - MMR
3. Zatraktivnění cyklostezky č. 2023 - Obor
regionálního rozvoje KK

• Usnesení č. 85/04/2014
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Pořadí uchazečů vzešlé z průběhu výběrové řízení na akci „Rekonstrukce klubovny – zateplení“ (kabiny TJ Sokol) v Dolním
Žandově, které schválila hodnotící komise.
Vybraným uchazečem se stala firma STAVBY
WESTMONT s.r.o., se sídlem Petra Bezruče
293, 353 01 Velká Hleďsebe, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 768.686,38 Kč bez DPH.
Protokol porovnání nabídek dodavatelů na realizaci projektu je přílohou zápisu.
ZO Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením smlouvy o dílo s firmou STAVBY WESTMONT
s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 293, 353 01 Velká
Hleďsebe a pověřuje starostku obce Ing. Elišku
Stránskou k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 6

proti 0 zdržel se 0

12:00-17:30
12.00-14.00
12:00-17:30
12:00-14:00

nižší nabídkovou cenou ve výši 1.978.000,-Kč
bez DPH. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na realizaci projektu je přílohou zápisu.
ZO Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením
smlouvy o dílo s firmou I-TEC Czech, spol.
s.r.o., adresa: Rudná 30/3, 70300 Ostrava –
Vítkovice, IČO: 26834634 a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 5

proti 0 zdržel se 0

• Usnesení č. 94/05/2014
Zastupitelstvo Obce Dolní Žandov schvaluje
Podání žádosti o dotaci do ROP SZ žadatelem
bude Mariánskolázeňsko, IČ: 712 03 354, název
projektu: „Vybudování a obnova zařízení pro
volný čas“, celkové výdaje projektu 7 430 000 Kč
s DPH, tj. 100% celkových výdajů projektu.
Hlasování: pro 5

proti 0 zdržel se 0

• Usnesení č. 95/05/2014
Zastupitelstvo Obce Dolní Žandov schvaluje Předfinancování projektu „Vybudování
a obnova zařízení pro volný čas“ obcí Dolní
Žandov ve výši max. 2 904 000 Kč s DPH,
což je 39,08 % dle míry zapojení obce Dolní
Žandov do projektu.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
• Usnesení č. 96/05/2014
Zastupitelstvo Obce Dolní Žandov schvaluje Zajištění spolufinancování projektu
„Vybudování a obnova zařízení pro volný čas“
žadatelem Mariánskolázeňsko, IČ: 712 03 354
ve výši min. 435 600 Kč s DPH, tj 15% podílu
celkových způsobilých výdajů projektu připadajících na jednotlivou obec a případných
nezpůsobilých výdajů.
Hlasování: pro 5

proti 0 zdržel se 0

• Usnesení č. 99/05/2014
Zastupitelstvo Obce Dolní Žandov schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci ROP SZ pro
projekt „Obnova chodníků v Dolním Žandově“
v oblasti podpory 2.2, výše celkových nákladů
projektu bude max. 7 500 000 Kč s DPH.
Hlasování: pro 5

proti 0 zdržel se 0

• Usnesení č. 86/04/2014
• Usnesení č. 100/05/2014
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Zastupitelstvo Obce Dolní Žandov schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2/2014 Obce Dolní Zajištění financování projektu „Obnova chodUsnesení ZO č. 2/2014
Žandov.
níků v Dolním Žandově“ dle podmínek ROP
ze dne 24.04.2014
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
SZ, a to:
• Usnesení č. 36a/02/2014
a) předfinancování projektu z prostředků
Usnesení
ZO
č.
5/2014
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluObce Dolní Žandov ve výši 100% celkoje Schodkový rozpočet Obce Dolní Žandov ze dne 08.09.2014
vých nákladů projektu, tj. max. 7 500 000 Kč
na rok 2014.
• Usnesení č. 92/05/2014
s DPH.
Příjmy
17.150.900,-Kč Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvalub)
finanční zajištění tohoto předfinancováFinanční prostředky z minulých let
je Pořadí uchazečů vzešlé z průběhu výběrové
ní bude kryté z vlastních prostředků Obce
1.001.000,-Kč řízení na akci „Zlepšení nakládání s odpaDolní Žandov
Příjmy celkem
18.151.900,-Kč dy v obci Žandov“, které schválila hodnotící
Výdaje celkem
18.151.900,-Kč komise. Vybraným uchazečem se stala firma c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 15% celkových způsobilých výdajů,
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
I-TEC Czech, spol. s.r.o., adresa: Rudná 30/3,
tj. 1 125 000 Kč s DPH.
• Usnesení č. 36b/02/2014
70300 Ostrava – Vítkovice, IČO: 26834634 s nejHlasování: pro 6 proti 0

zdržel se 0
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pokračování ze str. 1
A nyní ta malá rekapitulace úspěšných
projektů volebního období 2010-2014:

Rok 2011

1. Obnova hřbitova – obnova centrální pěšiny,
výměna oken a dveří na márnici, kolumbárium ve hřbitovní zdi a drobný mobiliář
2. Obnova střechy na budově Zdravotního
střediska
3. Vybudování cyklopřístřešku v obci Úbočí
4. Naučná stezka Úbočí -Podlesí
5. Obnova chodníku mezi kašnami pod kostelem sv. Michala

Rok 2012

1. Obnova veřejného prostranství
u Zdravotního střediska
2. Rekonstrukce v budově OÚ – chodba a sociální zařízení
3. Obnova veřejného prostranství u potoka
a garáží – směr Horní Žandov
4. Obnova Kaple panny Marie

Rok 2013

1. Obnova veřejného prostranství mezi budovou OÚ a kostelem sv.Michala
2. Obnova budovy č. p. 40 – postupně obnova
střechy, výměna oken, rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a prvním patře,
dlažba na chodbách.
3. Lanové centrum u Základní a mateřské
školy
4. Bylinné zahrady – u školy, u pekárny, pod
hřbitovem a u č. p. 40

7. Získaná dotace na projekt Nakládání s bioodpady – svozový vůz a 6 ks kontejnerů
na bioodpad
Byla realizována i řada menších, neméně významných projektů, na kterých jsme
spolupracovali s mikroregiony Chebsko
a Mariánskolázeňsko, které byly pro naši obec
také velmi prospěšné.
Přeji vám krásné babí léto, pohodu, klid
a šťastné zakončení roku 2014.
starostka Ing. Eliška Stránská

Rok 2014

1. Prostranství pod kostelem sv. Michala
2. Vybavení klubovny pro Klub přátel
Dolního Žandova
3. Obnova veřejného prostranství v Úbočí
u kapličky Sv. Kříže
4. Pořízení zametacího a uklízecího stroje
5. Zateplení budovy Základní a mateřské
školy
6. Zateplení Klubovny TJ Sokol

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Informujeme občany, kteří hradí poplatky za popelnice, psy a pozemky, že Obecní úřad Dolní Žandov již nebude rozesílat složenky pro
platby poplatků. Platby dle Smluv o nájmu pozemku, Dohod o zajištění svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu a způsobu
úhrady nákladů a Poplatky za psa provádějte bezhotovostně na účet 2427331/0100 KB Cheb:
NÁJEM POZEMKU:
POPLATEK ZA PSA:
Částka dle smlouvy - VS 2131 - SS číslo smlouvy
Částka dle Sazebníku o místních poplatcích - VS 1341
DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ SVOZU ODPADU, TŘÍDĚNÍ
NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA:
A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
Částka dle smlouvy - VS 3632 - SS číslo smlouvy
Částka dle příl. č. 1 Sml. - VS 3722 - SS číslo smlouvy
Novým poplatníkům budou tyto údaje přiděleny při přihlašování na obecním úřadě.

Začátek školního roku v Dolním Žandově

BAREVNÁ ŠKOLA

Během prázdnin se kolem žandovské školy stále něco dělo, stavělo
se lešení, zateplovalo se a na závěr škola dostala nový barevný kabát.
Nejen žáci, ale i všichni obyvatelé naší vesnice sledovali, jak práce probíhají a jak se šedivá zdi proměňují v barevné.
Svůj první školní den prožilo dvanáct nových prvňáčků a ostatní
žáci v podobě nové budovy základní a mateřské školy. Paní starostka
ing. Eliška Stránská přivítala žáky této školy společně s paní ředitelkou
Mgr. Ivanou Weinzettlovou symbolickým stříháním zlaté stuhy.

Obec Dolní Žandov a Základní a mateřská škola v Dolním
Žandově Vás zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 26. září 2014

Předání a prohlídka zrekonstruované budovy
Základní a mateřské školy v Dolním Žandově
od 16ti hodin.
Program:
taneční kroužek p. Veverkové
		
taneční kroužek p. Hylmarové
		
pěvecký kroužek p. Kudláčové

-4Volby do Zastupitelstev obcí a také Volby
do Senátu parlamentu ČR se uskuteční
ve dnech 10. a 11. října 2014. Budeme Vás
očekávat ve volební místnosti Sálu kulturního
domu obecního úřadu Dolní Žandov – vstup
přes přísálí. Hlasovací lístky a informace k volbám dostanete do poštovních schránek. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů
v období od června 2014 do října 2014:

JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Plašil Antonín 75 let Dolní Žandov
Duba Bedřich 70 let Podlesí
Hamsová Marie 81 let Dolní Žandov
Matheislová Anna 86 let Úbočí
Pohořalá Věra 81 let Dolní Žandov
Volfová Marie 82 let Dolní Žandov
Roub Václav 70 let Dolní Žandov
Malá Jitka 82 let Dolní Žandov
Volfová Anna 84 let Dolní Žandov
Kašparová Helena 75 let Dolní Žandov
Ferling Josef 75 let Úbočí
Tůma Vladimír 70 let Dolní Žandov
Opustili nás:
Dubová Helena z Podlesí 67 let

NEZAPOMENEME
Obecní úřad v Dolním Žandově pořádá

21. ŽANDOVSKOU POUT
SV. MICHALA
v sobotu 27. září 2014 na hřišti od 11.00 hodin

Vyhlášení soutěže „O nejkrásnější okno“
s předáním cen sponzora p. Miroslavy Slepičkové – Údržba zeleně,
úpravy zahrad a pozemků Mariánské Lázně
Jízda na koni
Malování na obličej
TRAICONT:
dynamická ukázka * AIRsoftová střelnice * ukázka ČČK
Pro všechny je připraven stánkový prodej cukrovinek, šperků,
občerstvení, pouťové atrakce, DISKOTÉKA
V neděli 28. září v 16 hodin

POUTNÍ MŠE

v kostele Sv. Michaela v Dolním Žandově
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Zprávy z klubu přátel DŽ

Mnozí z vás si možná myslí, že náš
klub už dávno neexistuje, protože
jsme se na dlouho odmlčeli a nepodali jsme žádné zprávy v žandovském zpravodaji o své činnosti.
Tak to není. Scházíme se stále již
sedmým rokem a naši činnost jsme
za tu dobu docela rozvinuli.
Minulé roky jsme měli střechu nad hlavou u našich hasičů, kteří nás vlídně přijali pod svá křídla a mohli jsme se scházet v jejich klubovně. I když
nám vymezili dost prostoru, přece jen jsme museli brát ohled na to, že
jsme tam hosté a tak nebylo možné rozjet větší projekty.
Vše se změnilo v letošním roce, kdy jsme v únoru převzali rekonstruované prostory na starém úřadě i s vybavením. Nakonec, kdo jste chtěli, mohli
jste nás navštívit v rámci oslav udělení Zlaté stuhy. Zde je třeba poděkovat
starostce obce a zastupitelstvu, že našli přeshraniční program s naším družebním městem Nagel v sousedním Německu a z těchto dotací se podařilo
vybudovat naši klubovnu a zároveň se zrekonstruoval další kus chátrající
budovy. Také ještě jednou děkujeme našim žandovským hasičům za ty
roky, kdy jsme mohli využívat jejich klubovnu.
Smysl našeho klubu je – setkávání. To je základní myšlenka. A aby se nám
nezkrátily žíly, tak kdo má zájem, může se realizovat i jinak. V současnosti
jsme jen samé ženy, ale přivítaly bychom rády i muže. Také nám letos
přibyly čtyři bylinné zahrádky a tak bychom uvítaly nějakého nadšence
pro bylinky, protože letos se toho ještě nedá moc sklidit, byliny se musí
pořádně zakořenit, ale od příštího roku je budeme určitě sklízet ve větším
množství a je třeba vymyslet, jak je dobře zužitkovat. Také přivítáme jakékoliv nové aktivity, jen je třeba přijít a začít.
Teď nás naplno ovládl patchwork.
A co všechno se u nás můžete naučit?
Na všechno, co teď vyjmenuji, máme odbornice a jsme kdykoliv ochotné předat své zkušenosti. Můžete se naučit šít na šicím stroji,
plést, háčkovat, vyšívat jakoukoliv technikou, základy paličkování, patchwork. Máme
rozsáhlý recyklační program, zpracováváme
telefonní seznamy (papírový pedig), stará bavlněná trička (háčkované sedáky na plastové
židle), letáky (skládané papírové taštičky),
zpracování starých igelitových tašek (háčkováním), zpracování starých džínsů (kabely,
kabelky, taštičky), máme zkušenou perníkářku (pečení a zdobení perníčků). A pak, cokoliv nového objevíme na internetu, tak zkoušíme. Máme dost dobře vybavenou knihovničku odborných časopisů. Snad jsem na nic
nezapomněla. Ale co je hlavní, také nemusíte
dělat vůbec nic. Jen si posedět, dát si kávu
nebo čaj, máme i jiné tekutiny, ale hlavně se
odreagovat a popovídat si.
Takže vás všechny srdečně zveme, mladé, staré, muže, ženy, mladé maminky, přijďte mezi
nás a vyberte si, co je vám libo. Naše klubovna je v domě č. p. 40 v Dolním Žandově - pro
pamětníky stará obec a pro ty mladé – je to
budova pod kostelem u schodů, které vedou
dolů do vsi. Zavřete své televizory a počítače
a udělejte si pár hodin duševního odpočinku. Internet vám neuteče. Nakonec, byla bych
ráda i za někoho, kdo by se ujal našich internetových stránek a kreativně je rozvíjel.
Scházíme se každé úterý od 16.00 do 20.00
hod. Kontakty najdete na naších stránkách –
www.klubpratel.estranky.cz
Trepková Miroslava
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VOŘÍŠKIÁDA

V sobotu 6. září 2014 se konal za přispění sponzorů
na cvičišti ZKO v Dolním Žandově šestý ročník dětské „voříškiády“ Žandovská packa. V hezkém slunečném počasí se voříškiády zúčastnilo 27 soutěžících. Během soutěže
byl vyhlášen diváky zvolený „NEJHEZČÍ VOŘÍŠEK“ - ÁJA Daniela
Sutra z Dolního Žandova a „PES BOREC“ – DIXI Katky Setničkové
z Dolního Žandova. K sobotní pohodě přispěla pro děti jízda na koních od Solařů z Manského Dvora, střelba z pistole a pro všechny
zajištěné občerstvení.

V měsíci květnu tohoto roku se v Salajně uskutečnil tradiční letos
10. ročník hudebního festivalu Salajnský žebřiňák.
Takzvaný ‚Salajnský Žebřiňák‘ je totiž velice oblíbený mezi posluchači country a bluegrass hudby. Letošní jubilejní desátý ročník si nenechaly ujít stovky lidí.

Obecní úřad v Dolním Žandově pořádá

zájezd pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí
obecním autobusem za 30 Kč/os. tam i zpět
na divadelní představení

PROKLETÍ
RODU
BASKERVILLŮ
aneb Pozor, zlý pes!
v režii Šimona Dominika
do Západočeského divadla
v Chebu ve čtvrtek 9. října 2014
Vstupenky si rezervujte na Obecním úřadě v Dolním Žandově
nebo na tel. 354 693 178.
Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes!
Jiří Janků, Petr Svojtka
Naposledy se největší detektiv všech dob objevil na chebském jevišti ve slavné éře režiséra Jana Grossmana v 70. letech. Nyní se vrací
v té nejlepší formě, aby vyřešil záhadu krvelačné bestie na baskervillském panství. Nechybí přitom nezbytné rekvizity jako housle
a lulka, ani důmyslné převleky, a především situační a slovní humor
– jde totiž o dokonalou parodii!
Režie Šimon Dominik | Dramaturgie Markéta Machačíková | Scéna
Karel Čapek | Kostýmy Tereza Vašíčková | Hudba Matěj Kroupa
Délka představení: 65 + 45 minut.
Sherlock Holmes Michal Švarc | Dr. Watson David Beneš | Henry
Baskerville Jan Jedlinský | Barrymore Jarmila Šimčíková, Pavel
Marek | Dr. Mortimerová Eva Navrátilová | Stapleton Jindřich
Skopec | Dolores Stapletonová Daniela Šišková | Tajemný muž
Libor Stach |

V sobotu dne 18. října 2014

přivítáme nové občánky Dolního Žandova
v obřadní síni Obce Dolní Žandov
Anna Gážiová
Nicolas Rusin
Kateřina Janovská
Roman Le
Jan Zajac

Gratulujeme

rodině Dvořákových a Hermanových k získání titulu v kategorii
„Zachráněná památka“ v letošním regionálním XIV. ročníku
soutěže Stavby Karlovarského kraje stavbě zemědělské usedlosti č. p. 9 a č.p. 12 v Salajně.
Cílem kategorie „Zachráněná památka“ bylo představit obyvatelům Karlovarského kraje a dalším zájemcům památky regionu, které
byly zchátralé, zničené, ale podařilo se je zachránit.

ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI

V sobotu 30. srpna od 14ti hodin proběhlo v salajnské sklárně
„ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“ pro děti i dospělé. Pro děti si
připravili krásnou pohádku – O volkovi a volovi – herci chebského
divadla, další vystoupení předvedl FLAŠKYNET, dále si mohli všichni užít tvůrčí dílničky, malování – tetovačky na tělo, jízdu na koni –
Radovi ze Salajny a shlédnout ukázku práce p. Sulana s dravci – orel
skalní a orel křiklavý. Pro děti bylo připraveno i minizoo a při soutěžích pro děti i dospělé bylo zvláště veselo. Večer byl zakončen taneční
zábavou pro dospělé.
Všem účinkujícím a sponzorům děkuje Ludvík Hladký alias Pavouk

LETNÍ CELOSTÁTNÍ
SETKÁNÍ

Klub českého pohraničí Dolní Žandov uspořádal v sobotu 12.7
2014 již II. celostátní setkání bývalých pohraničníků, všech ochránců
SH a jejich příznivců. Po úvodním přivítání a zahájení na sále kulturního domu v Dolním Žandově se program přesunul do obce Palič,
kde jsme u pomníku strž. Kysilky uctili všechny padlé ochránce hranic. Pietním aktem jsme si připomněli 63. výročí vzniku pohraničí
stráže. Po ukončení oficiální části v Paliči jsme se všichni přesunuli na Dyleňskou věž, kde jsme pokračovali v celodenním programu.
V odpoledních hodinách se většina zúčastněných přesunula na bývalou rotu Mohelno, kde jsme položili pamětní desku prvnímu veliteli roty PS mjr. Hruškovi. Po ukončení následně pokračoval program
za přítomnosti živé hudby na hoře Dyleň. Celodenní akce se zúčastnilo více jak 350 návštěvníků z celé bývalé československé republiky.
Jen nás mrzí, že se této akce zúčastnilo málo lidí z Dolního Žandova
a přilehlých obcí. Poděkování patří všem sponzorům a přátelům, kteří
se na této akci podíleli.
Výbor KČP Dolní Žandov
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Obecní úřad v Dolním Žandově

pořádal zájezd pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí
obecním autobusem za150 Kč/os. tam i zpět na výstavu

Zahrada Čech v Litoměřicích

v pátek 12. září 2014.
Plný počet účastníků zájezdu shlédl výstavu výpěstků našich zemědělců a soukromníků, mohl vybírat z bohatého sortimentu potřeb pro
zahrádky a chalupaření, bytových doplňků a domácích potřeb.

Dle rozpočtu proběhne v závěru roku 2014 v Dolním Žandově

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
VÁNOČNÍ PÁSMO V KOSTELE SV. MICHAELA

Termíny těchto akcí budou včas upřesněny ve vývěskách v Dolním
Žandově a přilehlých obcích

Oslavy 140 let založení hasičů v Dolním Žandově

V sobotu 28. června 2014 se u nás v Dolním
Žandově konaly oslavy u příležitosti: 140 let založení našeho SDH v Dolním Žandově.
Naše oslavy byly zahájeny slavnostním nástupem
všech zúčastněných a proslovem starostky obce
Dolní Žandov Ing. Elišky Stránské, která zhodnotila práci našeho sboru a po té předala pamětní
listy, které měla připravené pro všechny současné
i bývalé členy našeho SDH včetně dětí.
Dále následoval proslov bývalé starostky obce
Dolní Žandov, našeho sboru a dokonce první
čestné členky našeho SDH Miroslavy Trepkové,
která stručně zhodnotila předchozích 140 let naši
existence.
Jako další bod našich oslav bylo předání vozidel.
Naší jednotce byla předána „nová“ CAS 24 S3T
/3200/400 T815 TERRNo 1 (2002), od které předal symbolický klíč od vozidla ředitel územního
odboru Cheb plk. Ing. Jan Doubrava do rukou starostky naší obce, a ta jej následně předala veliteli
naší jednotky a následně byla předána naše CAS
25 Š706 RTHP, od které byl předán symbolický
klíč naší starostkou do rukou starostky obce Tři
Sekery, kde bude náš MATES i nadále sloužit a pomáhat tam, kde bude potřeba.
Po tomto předání vozidel následovala spanilá jízda naší obcí, které se zúčastnilo všech 22 vozidel
včetně dopravní Policie i sanitka Asociace dobrovolných záchranářů z Prahy. Jen škoda, že se jí nemohla zúčastnit také nádherná a stále plně funkční parní stříkačka z roku 1912, se kterou se na naše
oslavy dostavili kamarádi z SDH Tachov.
Pro tuto akci byla ze strany dvou členů našeho
SDH Dolní Žandov pořízena polní kuchyně PK
60 z vlastních prostředků na uvaření občerstvení,
o které se postaral náš gulášový mág Luděk Mora
a nezbývá, než dodat že, že jeho gulášek z polní
kuchyně byl opět vynikající.
Jako další občerstvení jsme měli k večeři připravené selátko, které se motalo od dopoledních hodin
v otevřeném grilu, a každý se mohl na přípravu
této dobroty koukat.
V průběhu celého dne bylo na co koukat.
Byly vystaveny zásahové prostředky (přilby, opas-

ky, ochranné pomůcky i dýchací technika) ze současného i minulého století.
Z historické techniky byly k vidění koněspřežné
stříkačky, berlové stříkačky, zmíněná parní stříkačka a stříkačka PS 8.
Z vozidel, která se dostavila na místo, byl nejstarší
Mercedes Benz z roku 1960, se kterým přijeli kolegové z SDH Krásno.
V průběhu celého dne byl připraven pro všechny
přítomné bohatý program v podobě ukázek zásahů.
Ještě před obědem byla ukázka výcviku poslušnosti a zadržení pachatele v podání místního
Kynologického klubu 747.
Po té předal medaile Sv. Floriána krajský starosta
Krajského sdružení hasičů Richard Kejmar starším členům a zároveň bylo předáno i několik čestných členství v našem sboru.
Dále už následovaly ukázky z vyprošťování osob
z havarovaných vozidel v podání JSDH Plesná,
a Asociace dobrovolných záchranářů, hašení balíku slámy v podání JSDH Lázně Kynžvart a místní
jednotky, potlačení vězeňské vzpoury, kterou nám
ukázali příslušníci vězeňské služby z Kolové a hašení jedlého oleje vodou v podání místní jednotky
a i pyrotechnik měl svůj vlastní stánek. Všichni
přítomní si mohli prohlédnout to, s čím se mohou
setkat na procházce – např. bomba z II. svět. války
- v lese a potěžkat si pyrotechnický oblek.
V průběhu odpoledne a kvečeru byly připraveny
soutěže pro tříčlenná družstva soutěže, a to jak
pro děti, tak i pro dospělé v podobě koulení rezervy-pneumatiky, hodu startérem, zapojování
hadic, jízdu zručnosti na čtyřkoláku a soutěže se
zdravotnickou tématikou, o které se nám postarala
Asociace dobrovolných záchranářů z Prahy a děti
po absolvování všech připravených úkolech obdržely průkazku malého záchranáře.
Od 20:00 h. byla pro hasiče a občany obce připravena zábava pod širým nebem, na které nám
k tanci a poslechu zahrála Barevná Hudba z Lázní
Kynžvartu
Ve 22:30 h. pak proběhla poslední ukázka na závěr
celého dne a to vodní fontána, kterou si pro všechny místní připravili děti z SDH Plesná.
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„Oslavy byly vynikající, počasí se klukům podařilo. Jediné co mohu vytknout je to, že ostatní sbory odjely ještě dříve, než začaly soutěže
a přišly tak o zábavu.“ řekl člen SDH Herink
Michal Kolář.
Na závěr bychom chtěli poděkovat VŠEM, kteří se na přípravě této akce podíleli. Materiálně,
finančně, časově a manželkám za jejich trpělivost s námi.
Ze sponzorů, bez kterých by se tato akce nepodařila uspořádat, to byly tyto firmy: Agro
& Kombinát Dolní Žandov, Farma Vysoká

Pavel Sýkora, Pekárna Penam Velká Hleďsebe,
Marius Pedersen Mariánské Lázně, Auto Musil
Stará Voda, EUTIT Stará Voda, Farní pension
Dolní Žandov, Obec Dolní Žandov, Krajské
sdružení hasičů Karlovarského kraje, Rádio
EGRENSIS, které bylo mediálním partnerem
celé akce a vůbec Všem zúčastněným.
Děkujeme.
Vice fotografii z našich oslav můžete najít
na našich webových stránkách – sdhdolnizandov.estranky.cz

Závěrem jednoduché krátké desatero správného užívání spotřebiče paliv:

1. Umístění Podle druhu prostoru je nutné
správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý
spotřebič může být umístěn v jakémkoliv
prostoru, např. v garážích nebo autodílnách
je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto
prostory vhodná.
2. Připojení Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení
k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá
v převážné většině i předmětem výchozích
zkoušek nebo revizí.
3. Dostatečný přívod vzduchu Většina
spotřebičů potřebuje ke své správné funkci
i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení
tohoto požadavku, popř. stanovení
dalších případných opatření, bývá
součástí příslušné technické, či projektové
dokumentace.
4. Odvod spalin Spaliny je třeba bezpečně
odvést od spotřebiče do volného prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.

5. Používání předepsaného paliva Každý
spotřebič je konstruován na určitý druh
paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva
bývá tato zásada často porušována.
6. Dodržování bezpečných vzdáleností
Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých
předmětů. Jejich dodržování je důležité pro
zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla.
7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé
podlahy Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru
od vypadlých hořících částí paliva.
8. Dodržování návodů k obsluze Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba
se seznámit a při používání spotřebiče tyto
zásady správného používání a manipulace
i respektovat.
9. Používat schválená topidla Výrobce je
povinen garantovat správnou a bezpečnou
funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny

žádné „domácí“ úpravy a vylepšení
spotřebičů. Mohly by být opět příčinou
vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.
10. Pravidelné čištění, kontroly a revize
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele
v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem
o požární ochraně.

Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné
umístění či instalace topidla, dále zazděný
trám v komíně, častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí.

Základní a mateřská škola

Internetové stránky: http://zsdolnizandov.unas.cz

Reportáž o projektu “Tenkrát na západě”
V loňském roce realizovali deváťáci v programu Extra třída projekt “Tenkrát na západě”. V měsících květnu a červnu měli možnost obyvatelé Dolního Žandova zúčastnit
se po čtyři páteční večery promítání českých filmů v provizorním žandovském „letním
kině“. První promítací večer se uskutečnila vernisáž výstavy o historii žandovského kina.
Náš projekt byl vybrán mezi šestici nejlepších, z jejichž realizace byla natočena
reportáž. Natáčení v Dolním Žandově probíhalo v pátek 13.6. , reportáž je nyní
ke zhlédnutí na stránkách školy nebo Extra třídy. Tenkrát na západě je také součástí
spotu pro 3. ročník programu Extra třída.
Na každém z promítacích večerů bylo možné zakoupit si pamětní kartičku s podpisem některého z hlavních hrdinů.
Majitelé všech čtyř kartiček byli slosováni poslední promítací večer 27.6. o 13 zajímavých cen – vstupenek do Divadla J. K. Tyla v Plzni, Divadla PLUTO v Plzni,
Divadla Boženy Němcové Františkovy Lázně, Karlovarského městského divadla,
o.p.s. a Západočeského divadla v Chebu, příspěvková organizace. Všechna uvedená
divadla nám poskytla do slosování vstupenky zdarma jako sponzorský dar.
Prodejem jsme získali 6600 Kč, které jsme předali 2.7. rodičům Radka Neuschla
z obce Křižovatka. Radeček trpí nemocí motýlích křídel.
Věříme, že žáci školy budou v promítání filmů pokračovat i následujících letech. Už
se těšíme na 2. ročník Tenkrát na západě.

Školička

V průběhu května a června probíhala v učebnách 1. a 2. třídy ZŠ Školička pro
budoucí školáky. Konala se dvakrát týdně
a vedly ji p. učitelky Mirka Masarovičová
a Daniela Hylmarová.
Předškoláčci, kteří v září nastoupí do 1.
třídy, se blíže seznámili s prostředím školy
a hravou formou se učili, jak se mají ve škole chovat. Zdokonalovali se v grafomotorice, trénovali správný úchop psacího náčiní,
zkoušeli počítat nebo vytleskávat rytmus.
Zábavnou formou procvičovali zrakové
a sluchové rozlišování další důležité dovednosti potřebné pro výuku.
D. Hylmarová

První školní den

1. září 2014 bylo velkým dnem
pro 12 nových žáčků žandovské
základní školy. Do lavic jich ale bohužel zasedlo pouze 11 – nemoc si
někdy dokáže vybrat opravdu ten
„správný čas“. Prvňáčky do školy
doprovodili nejen rodiče a prarodiče, ale i tetičky a strýčci. Účast byla
opravdu hojná a atmosféra velmi příjemná a veselá. Sem tam ovšem
ukápla i slzička dojetí.
Malé studentíky nejprve přivítala třídní učitelka Bc. Dana Kraislová.
Poté se slova ujala paní starostka, která děti obdarovala knihou a pamětním listem. Jako poslední k žáčkům promluvila paní ředitelka, jež
je do role školáků pasovala připnutím pamětní „placky“.
Poté už byla řada na dětech, aby ukázaly, jak jsou šikovné a snaživé. Všechny úkoly splnily na výbornou! Jako třídní učitelka bych jim
ještě jednou ráda popřála hodně štěstí, píle a pevné vůle, kterou budou na své cestě za vzděláním potřebovat. Rodičům přeji pevné nervy
a dostatek trpělivosti. Té je v první třídě potřeba opravdu hodně.
tř. učitelka Bc. Dana Kraislová

Akademie 2014

Školní akademie se konala v pátek 20. června na sále kulturního
domu. Také v letos si žáci základní školy a předškoláci z mateřské školy připravili pěkná vystoupení.
V úvodu vystoupili předškoláci a zatančily taneček na píseň
Malé kotě. Následovalo vyhlášení nejlepších žáků školního roku, kterým paní I. Kohoutová předala pamětní list.
Slavnostnímu rozloučení s žáky 9. ročníku předcházel projev zastupitele obce pana J. Jadlovského a ředitelky školy paní I. Weinzettlové.
Deváťáci se následně zvěčnili svým podpisem do obecní kroniky
a od zástupců obce přijali pamětní list a věcný dar. Než odešli z pódia,
přednesli svoji rozlučkovou řeč, při které poděkovali nejen všem vyučujícím, ale také své třídní učitelce V. Hrbkové.
Ve druhé části programu se předvedli žáci 1., 3., 5. a 7. ročníku. Letos
se zejména tančilo, ale i hrálo divadlo. Děti se velmi snažily. Celý program vyvrcholil závěrečným tancem v podání žáků 9. ročníku.		
Hylmarová

EXPEDICE
MOUNT
EVEREST
14. - 16. 6. 2014
V červnu vyrazila
Čápata na prožitkový kurz
nazvaný „Expedice Mount
Everest“. Během víkendu se připravovala na pondělní výstup a zdolání
vrcholu. Učila se vzájemně komunikovat, spoléhat jeden na druhého,
držet své slovo, řešit různé situace. V pondělí po velmi brzkém odchodu ze „základního tábora“ překonávala Čápata různé překážky – jištění mladších členů expedice v nebezpečných úsecích, sněžnou slepotu
dvou účastníků, dokonce i zapomenutí vlajky expedice, a v 7:52(SELČ)
vrchol zdolala.
Cílem prožitkového kurzu bylo připomenout členům žákovského
parlamentu i jeho koordinátorů, jak je důležité dokázat vyslovit svůj
názor i vyslechnout názor ostatních, hledat a nalézat cesty a řešení.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli akci zrealizovat - zejména sponzorům Algon Cheb, Agro&kombinát Dolní Žandov a Janu Benkovi,
kteří poskytli finanční prostředky na realizaci kurzu, a také Obci Dolní
Žandov - za bezplatné poskytnutí autobusu.
M. Fictumová

ODPOLEDNE S ČÁPATY

Na páteční odpoledne 6. června 2014
si Čápata připravila pro rodiče i děti již
známé soutěžní disciplíny– lovení žabek, krájení mouky, pavučinu, stavění
věže… Soutěží se účastnily dvoučlenné
rodinné týmy a opět se soutěžilo, dražilo, opékalo, sbíraly se „čapí korunky“,
nakupovalo se. Ceny za účast v soutěžích poskytla občanská sdružení
Rodiče dětem – Dolní Žandov a Kvas – koncerty, výstavy, akce, soutěže. Velké poděkování patří též těm, kteří se postarali o malé občerstvení. Moučníky byly výborné!

Olympiáda mikroregionu
Mariánskolázeňsko

17. 6. hostila základní škola již osmý ročník sportovní olympiády mikroregionu
Mariánskolázeňsko. Olympiády se účastnili žáci základních škol v Dolním Žandově,
Velké Hleďsebi a Lázních Kynžvart.
Celou olympiádu zahájil zapálením olympijského ohně český reprezentant ve sledge hokeji Miroslav Hrbek.
Vybraní žáci z jednotlivých škol závodili
v různých disciplínách, jako běh na 60 m, slalomový běh, skok z místa a další. Tradičně nechyběla ani kopaná, kde se mezi sebou utkala
družstva nejen chlapců, ale i dívek v různých věkových kategoriích.
Za své sportovní výkony nebyli hodnoceni pouze jednotliví závodníci. Na konci sportovního byly zhodnoceny výsledky jednotlivých škol.
Pořadí škol:
2. místo ZŠ Dolní Žandov
1. místo ZŠ Lázně Kynžvart
3. místo ZŠ Velká Hleď sebe
Odměny sportovcům věnovala obec Dolní Žandov, sdružení KVAS
a Občanské sdružení Rodičem dětem.
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