Číslo 3/2013 • ZDARMA
Vydal OÚ Dolní Žandov v listopadu 2013

Milí spoluobčané,

scházíme se nad naším
občasníkem v tomto roce naposledy. Konec roku 2013 se
kvapem blíží, je to až neskutečné, jak čas letí. Budou tu
nejkrásnější svátky - svátky
vánoční. Konec roku je ale
i dobou, kdy se hodnotí to, co
se povedlo i to co se povedlo méně, popřípadě vůbec.
Řada projektů se podařila. Ti, co je chtějí vidět, mi
dají za pravdu. Ti, kteří je vidět nechtějí, ty nepřesvědčím. Co se v letošním roce nepodařilo, je oprava
komunikací, a to před panelovým domem č. p. 333336 v Dolním Žandově, v obci Úbočí, obci Podlesí
a v obci Salajna. Je to vše o penězích, které jsme v letošním roce v rozpočtu nenašli. O plánech investic
pro příští rok rozhodne zastupitelstvo obce a to se
objeví v návrhu rozpočtu naší obce na rok 2014.
Chtěla bych poděkovat prostřednictvím našich
listů všem občanům, kteří se během roku zapojují
do dění v naší obci, společně s námi připravují kulturní a zábavné akce. Děkuji všem spolkům, které
reprezentují naši obec, protože díky nim se o nás
(o Dolním Žandově) mluví za hranicemi našeho katastru.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem, milí spoluobčané, popřála v novém roce hodně zdraví, štěstí,
pohody a radosti nejen z věcí velkých, ale i z maličkostí. Ať se umíme společně smát, společně si navzájem pomáhat, a ať nikoho z nás nepotká nic zlého.
Ještě jednou vám všem mnohokrát děkuji za spolupráci v roce 2013 a těšíme se spolu se zastupiteli
na rok 2014, třeba bude úspěšnější!?
starostka Ing. Eliška Stránská

Pov. MK ČR E-13717

Vážení a milí
spoluobčané,
rodiče, přátelé a známí
v dnešní uspěchané době novot,
technického šílenství a reklamních
kampaní se stále raději vracíme k zapomenutým
zvyklostem a tradicím, ke kterým patří i rozsvícení
vánočního stromu v Dolním Žandově po první adventní neděli
a ve svátku Sv. Mikuláše. Jsme rádi, že tuto akci pořádá Obec Dolní
Žandov bez přerušení každý rok – letos již potřinácté. Ovšem bez řady sponzorů
by žádné dětské oči nebyly tak rozzářené, když se ve tmě rozsvítí velký vánoční strom
a pod ním mu předá samotný Mikuláš, který přijede na koňském povoze s čerty, milý dárek.
Předvánoční
náladu navodí i krásné
koledy, které nám přednáší
a zpívají pod vedením svých učitelů.
Poklidnou pohodu předvánoční nálady doplní
i vystoupení mažoretek TS Magic Star Cheb pod vedením
zkušené cvičitelky Jaroslavy Novotné. Rodiče, prarodiče a známí
se mohou těšit na zabijačkové hody a teplý svařák. Celý podvečerní program
se koná před nově otevřenou prodejnou potravin v Dolním Žandově od 16.00 hodin
ve čtvrtek 5. prosince 2013. Organizační a fyzickou přípravu zabezpečení dárků, zabijačky
a všech vystoupení zajistí pracovníci Obce Dolní Žandov. Ovšem bez finanční podpory naše
malá obec vše zajistit nemůže, a proto si Vás dovolujeme poprosit o finanční příspěvek, byť
i nepatrný. Jsme rádi, že se toto
rozsvěcování vánočního stromu stalo v obci
tradicí, hlavně pro radost našich nejmenších. Uvítáme
i jakoukoliv Vaši pomoc při organizování této akce. Zároveň
Vás srdečně zveme v pátek 6. prosince 2013 ve 20.00 hodin na MIKULÁŠSKOU
ZÁBAVU, která se koná na sále kulturního domu v Dolním Žandově. K tanci a poslechu
hraje skupina Jenny z Tachova. Obracíme se na Vás s prosbou o peněžní nebo věcný sponzorský dar do tomboly. Finanční příspěvek na obě akce můžete poukázat na č. ú. 2427331/0100
u KB Cheb nebo složit do pokladny Obecního úřadu v Dolním Žandově nejpozději do 2.
prosince 2013.
Děkujeme Vám za Vaši
podporu a doufáme, že
těmito akcemi navodíme
příjemné svátky vánoční
pro všechny děti i dospělé.
……………………………………….……………….
Starostka Obce Dolní Žandov Ing. Eliška Stránská

Obecní úřad zve
všechny občany Dolního Žandova a přilehlých obcí, přátelé a známé na

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
na sále kulturního domu v Dolním Žandově

v pátek 6. prosince 2013 od 20.00 hodin

K poslechu a tanci hraje Jenny&company z Tachova
Bohatá tombola !!!

Vstupné 100 Kč

Obec Dolní Žandov je členem dobrovolného svazku obcí Marianskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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INFORMACE Z RADNICE
Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2013
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. 3/2013 ze dne 06.06.2013
• Usnesení č. 43/03/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Závěrečný účet obce Dolní Žandov za rok 2012,
jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2012 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 8
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení č. 44/03/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Účetní závěrku Obce Dolní Žandov za rok 2012.
Hlasování: pro 8
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení  č. 45/03/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí
Závěrečný účet (Hospodaření + přezkoumání hospodaření) Mariánskolázeňska DSO za rok 2012.
Hlasování: pro 8
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení  č. 47/03/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku Obce Dolní Žandov č.
1/2013, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Hlasování: pro 8
proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení ZO č. 4/2013 ze dne 01.08.2013
• Usnesení č. 65/04/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Čerpání
rozpočtu k 30. 6. 2013 Obce Dolní Žandov.
Hlasování: pro 5
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení č. 66/04/2012

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Pořadí
uchazečů vzešlé z průběhu výběrové řízení na akci
„Lanové hřiště u hasičské zbrojnice“, které schválila hodnotící komise. Vybraným uchazečem je
TR Antoš s.ro., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 490.780,00 Kč
s DPH. Protokol porovnání nabídek dodavatelů na
realizaci projektu je přílohou zápisu. ZO souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s TR Antoš s.ro., Na

Perchtě 1631, 511 01 Turnov a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy o dílo
Hlasování: pro 5
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení  č. 69/04/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Podáním žádosti na Zateplení ZŠ a MŠ Dolní
Žandov v rámci OPŽP.
Hlasování: pro 6
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení  č. 70a/04/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Předfinancování projektu „Společná výsadba
zeleně“ ve výši 28.080,00 Kč, jehož nositelem je
Mariánskolázeňsko, poskytovatelem dotace je
Euregio Egrensis, dotační titul: Dispoziční fond
euroregionů, Cíl 3 Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2007 – 2013. Po vyúčtování projektu bude obci vráceno 85 % uznatelných výdajů
z předfinancované částky.
Hlasování: pro 6
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení č. 84/04/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Přijetím účelové neinvestiční dotace od Krajského
úřadu Karlovarského kraje ve výši 10.072,- Kč, která je poskytnuta na pokrytí výdajů jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Dolní Žandov, a to na
odbornou přípravu ve výši 4.870,- Kč a na zásahy
mimo území ve výši 5.202,- Kč. ZO pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.
Hlasování: pro 6
proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení ZO č. 5/2013 ze dne 26.09.2013
• Usnesení č. 91/05/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Rozpočtové opatření Obce Dolní Žandov č. 2/2013.
Hlasování: pro 6
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení č. 92/05/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Pořadí
uchazečů vzešlé z průběhu výběrové řízení na akci
„Stavební obnova historicky významného domu
č.p. 40 III. – stavební práce“, které schválila hodnotící komise. Vybraným uchazečem se stal Václav

Heřmánek, IČO 74961942, se sídlem Chodovská
236/6, 362 25 Nová Role s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 76.835,-Kč s DPH. Protokol porovnání
nabídek dodavatelů na realizaci projektu je přílohou zápisu. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo s Václavem Heřmánkem, IČO 74961942, se
sídlem Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 6
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení č. 93/05/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Pořadí uchazečů vzešlé z průběhu výběrové řízení
na akci „Stavební obnova historicky významného
domu č.p. 40 III. – vrata a dveře“, které schválila
hodnotící komise. Vybraným uchazečem se stal
pan Štefan Kundrát, IČO: 12874965, se sídlem
Dolní Žandov 144, 354 93 Dolní Žandov s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 154.880,-Kč s DPH.
Protokol porovnání nabídek dodavatelů na realizaci projektu je přílohou zápisu.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se
Štefanem Kundrátem, IČO: 12874965, se sídlem
Dolní Žandov 144, 354 93 Dolní Žandov a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 6
proti: 0 zdržel se: 0

• Usnesení č. 94/05/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Pořadí
uchazečů vzešlé z průběhu výběrové řízení na akci
„Obnova veřejného prostranství v Úbočí“, které
schválila hodnotící komise. Vybraným uchazečem
se stala paní Miroslava Slepičková, IČO: 46824286,
se sídlem Kostelní 110, 353 01 Velká Hleďsebe s
nejnižší nabídkovou cenou ve výši 196.179,-Kč
s DPH. Protokol porovnání nabídek dodavatelů na
realizaci projektu je přílohou zápisu. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s paní Miroslavou
Slepičkovou, IČO: 46824286, se sídlem Kostelní
110, 353 01 Velká Hleďsebe a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 6
proti: 0 zdržel se: 0

PODĚKOVÁNÍ
Obec Dolní Žandov děkuje hasičům
Dolního Žandova a Lázní Kynžvartu,
za hbitou pomoc při bleskové povodni
ze dne 10.06.2013.
Velký dík také patří občanům,
kteří pomohli s plněním
a skládáním protipovodňových pytlů.
K poděkování se připojuje paní Jordáková
ze Salajny, kde snaha hasičů z Dolního
Žandova a Lázní Kynžvartu, zabránila vniknutí vody do domu.
Vážíme si vaší ochoty…….
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Novela vyhlášky o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení platná
od 15. 07. 2013

Novela vyhlášky o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení č.189/2013 Sb. přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení
dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nemusí
ve správním řízení žádat o povolení k pokácení dřevin, které se
nachází na jeho zahradě.
Zahrada je definována jako
pozemek u bytového nebo rodinného domu (definovaný podle
stavebního zákona) v zastavěném
území obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Tyto podmínky nesplňují například pozemky
v chatových osadách a pozemky oplocené živým plotem.
Povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje:
- pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
- pro dřeviny rostoucí v zahradách
Pamatujme na dřeviny, které jsou součástí významného krajinného
prvku, stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Tyto stromy nesmíme bez povolení pokácet.
Kácení probíhá v době vegetačního klidu, zpravidla na podzim a během zimy.
V případě jakýchkoliv pochybností, či nejasností doporučujeme před
realizací kácení kontaktovat Obecní úřad Dolní Žandov.
Raději se 2x optati, než za pokutu platiti.
Gabriela Bělohradská

!!!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:

Částka dle smlouvy - VS 2131 - SS číslo smlouvy

Dohoda o zaj. sv., tříd. a znešk. komunál. odp.:

Částka dle příl. č. 1 Sml. - VS 3722 - SS číslo smlouvy

Poplatek za psa:

Částka dle Sazebníku - o místních poplatcích - VS 1341
Nájem za hrob. místo:
Částka dle smlouvy - VS 3632 - SS číslo smlouvy
Novým poplatníkům budou tyto údaje přiděleny při přihlašování
na obecním úřadě.
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Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů
v období od srpna 2013 do prosince 2013:
Plašilová Jaroslava z Dolního Žandova 70 let
Pohořalá Věra z Dolního Žandova 80 let
Šťastný Karel z Dolního Žandova 75 let
Šrailová Kristýna z Dolního Žandova 70 let
Volfová Marie z Dolního Žandova 81 let
Skalická Marie z Dolního Žandova 70 let
Luhan Jiří z Úbočí 75 let
Malá Jitka z Dolního Žandova 81 let
Volfová Anna z Dolního Žandova 83 let
Chválová Marie z Dolní Žandova 75 let
Šedivá Milena z Úbočí 81 let
Zajacová Emilie z Dolního Žandova 80 let
Novotný Bohuslav z Dolního Žandova 80 let
Háková Vlasta z Dolního Žandova 83 let
Žídek Ladislav z Úbočí 70 let
Kundrátová Anna z Horního Žandova 83 let
Kolocová Růžena z Podlesí 81 let
Heřman Zdeněk z Dolního Žandova 70 let
Zajac Ján z Dolního Žandova 86 let
Fialová Ludmila z Dolního Žandova 84 let
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Opustili nás:
Jaroslav Hajný z Dolního Žandova
Jiří Švejda z Dolního Žandova roč. 1936
Milan Maule z Úbočí
Karel Malý z Dolního Žandova
Ludmila Snopková z Dolního Žandova roč. 1983
NEZAPOMENEME

Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal zájezd na výstavu

Zahrada Čech v Litoměřicích
obecním autobusem v pátek 13. září 2013 za 150,00 Kč tam i zpět
Nabízený sortiment
- ovoce, zelenina
- květiny, cibuloviny
- okrasné dřeviny, bonsaje
- ovocné stromky
- osivo
- hnojiva, postřiky
- služby pro zahrádkáře

- skleníky, pařeniště
- zahradní mechanizace
- zahradní nábytek
- zahrádkářské potřeby
- domácí potřeby
- stavební a průmyslové výrobky
- potraviny, přirodní léčiva
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Soutěž „O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (výrobek)“
Mariánskolázeňsko, o.p.s. realizuje projekt: „Vánoční tradice v pohraničí“ podpořený dotací
z Dispozičního fondu Cíle 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
(reg. č. projektu: DF/CIL3/EGR/0232). V rámci tohoto projektu vyhlašujeme Soutěž
o nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (např. vánoční ozdoby, betlémy, svícny atd.)
vytvořené jakoukoli technikou ručních prací.
Do soutěže se mohou zapojit obyvatelé těchto obcí: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart,
Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice a dále obyvatelé německé
partnerské obce Mähring a také spolupracující německé obce Neualbenreuth, které obě leží
v nedalekém Bavorsku.
Termín vyhlášení soutěže:

10. října 2013

Termín pro doručení výrobku:

do 18. listopadu 2013

Místo doručení výrobku:

Obecní úřady výše uvedených obcí
Kancelář Mariánskolázeňska, o.p.s. (Malá průmyslová
zóna, Tři Sekery 157, 353 01 Tři Sekery)

Kategorie soutěžících:

A: děti ve věku do 6 let
B: děti ve věku 7 - 8 let
C: děti ve věku 9 - 10 let
D: děti ve věku 11 – 14 let
E: osoby ve věku 15 let a více

Každá ozdoba nebo vánoční dekorace (výrobek) doručená na jedno z výše uvedených míst
musí být označena těmito údaji:
 jméno, příjmení účastníka
 kategorie soutěžícího (např. A, pokud je dítě ve věku do 6 let)
 adresa
 kontaktní e-mail nebo telefon
a musí být vložena do např. papírového obalu s označením:
Soutěž: „O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (výrobek)“
Doručené ozdoby a dekorace (výrobky) budou vyhodnoceny porotou sestavenou
ze zástupců a obyvatel výše uvedených obcí. Jednotlivé kategorie budou hodnoceny
samostatně a v každé kategorii budou odměněna první tři místa. Hodnocení bude probíhat
dle těchto pravidel, která jsou ke stažení na www.marianskolazensko.net.
Výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které se uskuteční v pátek
22. listopadu od 16:00 hodin v kostele Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi v obci Tři Sekery
a budou odměněni drobnými dárky.
Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude z obdržených ozdob a dekorací (výrobků)
vytvořena výstava, která bude putovat po obcích Svazku a bude přístupná veřejnosti.

Pravidla pro hodnocení soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu a dekoraci (výrobek)
Vyhlašovatel soutěže:

Mariánskolázeňsko, o.p.s.
IČ: 291 14 161

Spolupráce na soutěži:

Obec Mähring - Bavorsko
partnerská obec projektu

Název soutěže:

O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (výrobek)

Předmět soutěže:

soutěž spočívá ve výrobě a doručení vánoční ozdoby
vytvořené jakoukoli technikou (např. ozdoby kreslené,
slámové, patchworkové, paličkované, korálkové,
vyšívané, vytvořené pomocí koláže atd.) nebo vánoční
dekorace (výrobku) – např. betlémy, svícny atd.
Výrobky by měly mít maximální rozměry
30 x 30 x 30 cm.

Kontaktní osoba vyhlašovatele:

Jaroslava Peteříková
marianskolazensko.peterikova@seznam.cz,
tel.: 602 659 579
Michaela Jankovská
marianskolazensko.hlinova@seznam.cz, tel.: 725 052 310

Termín vyhlášení soutěže:

10. října 2013

Termín pro doručení výrobků:

do 18. listopadu 2013

Místo doručení výrobku:

obecní / městské úřady výše uvedených obcí,
kancelář Mariánskolázeňska, o.p.s.

Kategorie soutěžících:

A: děti ve věku do 6 let
B: děti ve věku 7 - 8 let
C: děti ve věku 9 - 10 let
D: děti ve věku 11 – 14 let
E: osoby ve věku 15 let a více

Každá ozdoba nebo dekorace (výrobek) doručená na jedno z výše uvedených míst musí být
označena těmito údaji:
 jméno, příjmení účastníka
 kategorie soutěžícího (např. A, pokud je dítě ve věku do 6 let)
 adresa
 kontaktní telefon a/nebo e-mail
a musí být vložena do např. papírového obalu s označením:
Soutěž: O nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (výrobek)

Vyhodnocení:
Odborná porota bude sestavena ze zástupců obcí a občanů Mariánskolázeňska a ze zástupců
obce partnerské obce Mähring. Porota bude mít lichý počet členů, minimální počet členů je
stanoven na 5 členů.
Způsob hodnocení – obdržené výrobky budou rozděleny do kategorií podle věku.
Jednotlivé věkové kategorie budou hodnoceny samostatně. Ozdoby a
dekorace (výrobky) budou rozděleny dle jednotlivých kategorií a označeny
příslušným symbolem:
1. kategorie - děti do 6 let bude označena písmenem A a pořadovým číslem (tzn. např.
A1, A2 …)
2. kategorie – děti ve věku 7 - 8 let bude označena písmenem B a pořadovým číslem
(tzn. B1, B2 …)
3. kategorie – děti ve věku 9 -10 let bude označena písmenem C a pořadovým číslem
(tzn. C1, C2 …)
4. kategorie – děti ve věku 11 – 14 let a bude označena písmenem D a pořadovým číslem
(tzn. D1, D2 …)
5. kategorie – osoby ve věku 15 let a více a bude označena písmenem E a pořadovým
číslem (tzn. E1, E2 …)
Označené ozdoby a dekorace budou předloženy porotě. Ta do hodnotící tabulky zapíše,
jakou ozdobu či dekoraci (výrobek) vždy z dané kategorie navrhuje na obsazení 1. místa, 2.
místa a 3. místa. Po sečtení výsledků dojde k jejich zveřejnění a bude připraveno slavnostní
vyhlášení. Na tomto vyhlášení dojde k vyhlášení třech nejhezčích ozdob či dekorací
(výrobků) z každé kategorie a výherci obdrží drobné dárky.
Porota si vyhrazuje právo přidat další kategorie.

SOUTĚŽ
„O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU
A DEKORACI (VÝROBEK)“

Mariánskolázeňsko, o.p.s. realizuje projekt: „Vánoční tradice v pohraničí“ podpořený dotací
z Dispozičního fondu Cíle 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
(reg. č. projektu: DF/CIL3/EGR/0232). V rámci tohoto projektu vyhlašujeme Soutěž
o nejhezčí vánoční ozdobu či dekoraci (např. vánoční ozdoby, betlémy, svícny atd.)
vytvořené jakoukoli technikou ručních prací.
Do soutěže se mohou zapojit obyvatelé těchto obcí: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart,
Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice a dále obyvatelé německé
partnerské obce Mähring a také spolupracující německé obce Neualbenreuth, které obě leží
v nedalekém Bavorsku.

Hodnocení bude probíhat dle těchto pravidel, která jsou také ke stažení na:
www.marianskolazensko.net

Výrobky lze doručit do pondělí 18. 11. 2013 na obecní úřady výše uvedených obcí nebo
do kanceláře Mariánskolázeňska, o.p.s. na adresu: Malá průmyslová zóna, Tři Sekery 157,
354 73 Tři Sekery. Každá doručená vánoční ozdoba či dekorace musí být označena dle
pravidel soutěže. Obdržené výrobky budou podle věku výrobce rozděleny do kategorií
a vyhodnoceny "mezinárodní" komisí, která vybere nejlepší výrobky. Pravidla soutěže
obdržíte na obecním úřadě nebo si je můžete stáhnout z webových stránek viz. odkaz dole.

Výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které se uskuteční v pátek
22. 11. 2013 od 16:00 hodin v Kostele Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi v obci Tři Sekery,
prostřednictvím e-mailové pozvánky nebo telefonicky a prostřednictvím partnerů soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 22. 11. 2013 od 16:00 hodin
v kostele Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi v obci Tři Sekery a bude spojené s kulturním
programem a pohoštěním.

Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude z obdržených výrobků vytvořena výstava, která
bude putovat po obcích Svazku, bude umístěna také v obci Mähring a bude přístupná
veřejnosti.

Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude z obdržených ozdob a dekorací (výrobků)
vytvořena výstava, která bude v prosinci putovat po výše uvedených obcích a bude přístupná
veřejnosti.
Ve třetím týdnu v prosinci bude výstava slavnostně otevřena v obci Mähring
(Bavorsko) a zde bude přístupná veřejnosti po dobu vánoční.
Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.marianskolazensko.net

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Investition in Ihre Zukunft
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TISKOVÁ ZPRÁVA
č. 5 (30. 9. 2013)
SPOLEČNÁ VÝSADBA
ZELENĚ V OBCI DOLNÍ
ŽANDOV

V sobotu 28. 9. 2013 dopoledne se
sešli obyvatelé společně se zástupci
obce Dolní Žandov a hosty, kteří přijeli
z partnerské obce Mähring, dále se starostou obce Lázně Kynžvart a pracovníky Svazku, na dětském hřišti v Dolním
Žandově, aby pokračovali ve výsadbě
zeleně.
Obec Dolní Žandov vybrala pro tento
projekt dětské hřiště, které bylo nedávno vybudované vedle místní komunikace, nedaleko Šitbořského potoka, jehož koryto bylo upraveno a vyzdobeno dřevěnými prvky. Aby bylo dětské hřiště odcloněno od komunikace, rozhodla se obec pro vysazení vrbového plotu. Jedná se o novou
techniku, kdy jsou do země zasazeny hlavní výhony a mezi ně se proplétají výhony vedlejší. Po zakořenění a ozelenění plotu vznikne přírodní clona
velmi pěkného vzhledu. Výhodou této metody je, že si zákazník může
zvolit různé druhy vyplétání a tvarů – na tomto hřišti je plůtek v jednom
dílu vyšší a v něm jsou vytvarovaná okna.
Ke společné výsadbě, a v tomto případě i pletení plotu, pozváni především občané obce, děti z místní školy a školky. Dodavatelská odborná
firma připravila a zasadila hlavní výhony a hosté se s nadšením zapojili
do zaplétání. Ruku k dílu přiložili i hosté ze zahraničí, kde již s podobným druhem výsadby mají zkušenosti. Každý, kdo pomohl, si na svůj
zapletený proutek umístil visačku se svým jménem. Starostka obce přivítala hosty, krátce je seznámila s projektem a přivítala možnost zapojení
do tohoto projektu. Poděkovala za spolupráci s Dobrovolným svazkem
obcí Mariánskolázeňsko a všem přítomným za jejich účast a zájem o tento
projekt. Atmosféru výsadby obohatilo vystoupení dětí z mateřské školy,
které svými básničkami a písničkami „promluvili“ k vysazované zeleni.
I díky bohatému pohoštění, velký výběr moučníků, káva, čaj, na ohništi
se opékaly buřty, strávili všichni přítomní příjemné dopoledne při společném vyplétání plotu. Lidé navazovali nové kontakty, vedli rozhovory s německými kolegy, aktivně se zapojili do samotné výsadby. Vedle hřiště byla
umístěna výstava z fotografií zaslaných občany našeho regionu v rámci
vyhlášené výzvy: „Zeleň v obci, kde žijeme“. V závěru se všichni shodli
na tom, že strávili příjemné dopoledne, které si rádi zopakují při příštích
komunitních akcích.

-7-

Žandovské listy 3/2013

TISKOVÁ ZPRÁVA
K PROJEKTU
(19. 6. 2013)

TISKOVÁ ZPRÁVA
K PROJEKTU
(16. 9. 2013)

SPOLEČNÉ CYKLOTRASY – PARTNERSTVÍ
V ČESKÉM A NĚMECKÉM POHRANIČÍ

SPOLEČNÉ CYKLOTRASY – PARTNERSTVÍ
V ČESKÉM A NĚMECKÉM POHRANIČÍ

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko realizuje projekt „Společné
cyklotrasy – partnerství v českém a německém pohraničí“, který podpořil Dispoziční fond Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko.
Projekt je zaměřen na posílení vzájemné spolupráce a partnerství při
rozvoji cyklotrasy na českém a německém území, a to prostřednictvím
vytvoření cyklomapy, která bude distribuována na českém i německém
území na obecních úřadech, uspořádáním kulatých stolů a cyklovýletů
za účasti zástupců Mariánskolázeňska, zástupců německé obce Mähring,
české a německé veřejnosti.
V sobotu 15. června 2013 se konal první cyklovýlet, na jehož programu
byla trasa vedoucí z obce Tři Sekery na bývalou rotu na Slatině, dále přes
hranice do bavorské obce Mähring a okruhem zpět do Tří Seker. Na startu se sešlo více jak 50 účastníků a s dobrým počasím v zádech se vydali
na kole na návštěvu minimuzea železné opony v budově bývalé roty na
Slatině. Zde se sešli se svými německými partnery, kteří přijeli na kolech
z obce Mähring. Po zajímavém výkladu o dění na naší západní hranici
před rokem 1989 (tlumočeném i do německého jazyka) bylo pro účastníky
připraveno pohoštění, aby se mohli vydat na další cestu. V obci Mähring
pozdravil cyklisty místostarosta obce pan Konrad Weis a pan Franz
Schöner, z nedalekého Neualbenreuthu přijel hosty pozdravit starosta
obce pan Albert Köstler. Účastníci byli pozváni na prohlídku soukromého
muzea minerálů a krystalů,
které provozuje jako své hobby kameník pan Ferdinand
Wagner. Poté byli účastníci
hosty sportovního klubu,
který připravil opět milé pohoštění.
Závěr cyklovýletu patřil
obci Tři Sekery, hosty přišla pozdravit paní starostka
Dagmar Strnadová, a společně všichni poseděli. V rámci
tohoto projektu probíhá intenzivní příprava tisku cyklomapy, která bude obsahovat
cyklostezky v blízkém území
hranice na české i německé
straně společně s vyznačením
cyklodostupných atraktivit.
Na září tohoto roku je
připravována další doprovodná akce, a sice cyklovýlet pro děti škol Tři Sekery a
Mähring i širokou veřejnost.
Podrobné informace, pozvánky a fotografie k projektu
najdete na stránkách www.
marianskolazensko.org

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko realizuje projekt „Společné
cyklotrasy – partnerství v českém a německém pohraničí“, který podpořil Dispoziční fond Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko.
Projekt je zaměřen na posílení vzájemné spolupráce a partnerství při
rozvoji cyklotrasy na českém a německém území, a to prostřednictvím
vytvoření cyklomapy, která bude distribuována na českém i německém
území na obecních úřadech, uspořádáním kulatých stolů a cyklovýletů
za účasti zástupců Mariánskolázeňska, zástupců německé obce Mähring,
české a německé veřejnosti.
V pátek 13. září 2013 se konal druhý cyklovýlet, připravený pro žáky škol
členských obcí Svazku a školy v partnerské obci Mähring a zájemce z řad
veřejnosti. Start cyklovýletu byl u školy ve Třech Sekerách a děti jely s doprovodem na bývalou rotu ve Slatině, z druhé strany hranice přijely děti
z Mähringu. Po přivítání v klubovně byly děti rozlosovány do mezinárodních družstev a začaly soutěže v šesti disciplínách. Zatímco rozhodčí po skončení soutěží vyhodnocovali výsledky, děti si prohlédly minimuzeum železné opony, kterým je provedl radioamatér Jan Müller, pro
německé děti bylo zajištěno tlumočení. Slavnostní vyhlášení výsledků
a sladké odměny předala starostka obce Tři Sekery společně se starostou
obce Mähring panem Josefem Schmidkonzem. Závěr patřil pohoštění
– na prostranství vedle roty byla připravena vatra a všichni účastníci si
opekli buřtíky na posilněnou před zpáteční cestou.
Po ukončení programu pro děti se v klubovně roty konal poslední kulatý stůl tohoto projektu, na kterém byl účastníkům prezentován pracovní výtisk cyklomapy - výstupu tohoto projektu. Na mapě intenzivně
spolupracovaly všechny členské obce Svazku a bavorské obce Mähring
a Neualbenreuth. Krátce byl zhodnocen průběh celého projektu – podařilo se realizovat v předpokládaném rozsahu všechny aktivity projektu – dva
cyklovýlety, které se setkaly s velmi příznivým ohlasem veřejnosti, a tisk
cyklomapy, která bude Svazku obcí předána ve třetím týdnu měsíce září.
Tato cyklomapa bude distribuována na obecní úřady a do informačních
center zmíněných obcí, kde bude zdarma k dispozici všem zájemcům.
Touto cestou chce Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, poděkovat všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci projektu – starostům všech
obcí, pracovníkům obecních úřadů, pedagogům škol, správci cykloportálu Karlovarského kraje, a především všem účastníkům – cyklistům a veřejnosti, kteří se projektu zúčastnili.
Vzájemná spolupráce a komunikace mezi obcemi a veřejností obou stran
hranice byla velmi intenzivní, přátelská a všichni se těší na další aktivity.
Podrobné informace, pozvánky a fotografie k projektu najdete na stránkách http://www.marianskolazensko.org/spolecne-cyklotrasy/.
manažeři Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

manažeři
Dobrovolného svazku obcí
Mariánskolázeňsko
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jak mnozí z vás už vědí, máme čtyřletého syna Jindříška, který trpí
poruchou chůze, rovnováhy a koordinace pohybu, šilhavostí a lehkou
mentální retardací.
Koncem září jsme se vrátili s Jindříškem z léčebného pobytu
v Klimkovicích. Jindříšek zde absolvoval speciální léčebnou terapii
ve stabilizačním oblečku Therasuit. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na sbírce, ze které byla tato léčba hrazena. Pobyt Jindříškovi prospěl, celkově zesílil a naučil se nové dovednosti. Při lezení umí střídat
nohy, při vstávání u překážky dokáže nakročit nohou a opřít se o ni,
je celkově pevnější v trupu, také postavení nohou je lepší, zlepšila se
i opora o ruce. To vše jsou pohybové vzorce, které mají vztah i ke správné chůzi, protože motorika člověka je propojený celek, kde vše souvisí.
Správná chůze je však až na vrcholku pomyslné pyramidy. Aby Jindříšek
chodil dobře, je potřeba začít od základních stavebních kamenů a stále
cvičit.
Vzhledem k tomu, že léčba Jindříškovi pomohla, chtěli bychom
do Klimkovic odjet po novém roce znovu. Na konci léčby dokázal už
Jindříšek v oblečku Therasuit velmi pěkně chodit. Obleček narovná dítě
do správného postavení a nutí ho zapojovat správné svalové skupiny při
chůzi. Už loni jsem se zajímala o možnost oblek Therasuit pro Jindříška
koupit a ta možnost tu je. Také fyzioterapeutka v Klimkovicích potvrdila, že by to v jeho případě mělo smysl. Oblek stojí 2500,- dolarů, a pokud
se nám podaří na něj sehnat peníze, tak ho necháme objednat. Lednový
léčebný pobyt vyjde na 46 000 Kč. My máme na léčbu nějaké peníze
připravené, ale není to celá částka. Pokud se rozhodnete touto cestou
Jindříškovi pomoci, budeme velmi vděční za byť i malou částku. Farní
Dary můžete dávat osobně na Kontaktním místě Farnosti a Charity, poukázkou pro Farní charita Cheb, Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb, č. účtu
220 699 597 / 0300, VS 2800, či převodem na na tentýž účet (do zprávy
pro příjemce uveďte: JINDŘÍŠEK).
Pošlete-li na e-mail farní charity příslušné údaje, můžeme poslat potvrzení o daru k odečtu od základu daně. Léčba pomocí obleku Therasuit
není nějakým zázrakem na počkání, jak to někdy v médiích vyzní. Je to
tvrdá dřina pro dítě, rodiče i fyzioterapeuty. V přímé úměře k odcvičeným hodinám jsou i výsledky. Je to těžké, ale výsledky tam jsou, takže
jsme rozhodnutí vytěžit z této metody maximum pro Jindříškovo zlepšení. Děkujeme všem, kteří nám pomáháte a myslíte na nás.
Na jaře letošního roku jsme také pojali podezření, že Jindříšek se nenarodil s vrozenou vývojovou vadou, jak nám tvrdili neurologové. Je
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zde určitá možnost, že poškození mozku mohlo zapříčinit očkování.
Jindříšek dlouhou dobu, minimálně do jednoho roku, nejevil žádnou
ze známek poškození mozku. V pořádku byl jeho psychomotorický vývoj, reflexy, nešilhal. Zjevně patrný začal být problém až po očkování
Priorixem a čtvrtou dávkou hexavakcíny. To dokládají i naše fotografie.
Jistotu nemáme, ale tuto možnost nám potvrdilo i několik nezávislých
lékařů. Dali jsme se touto cestou, zavedli jsme nová opatření, kterými se
snažíme dát do pořádku narušené fungování imunity, které problém zapříčinilo. Udělali jsme změny ve výživě, používáme několik výživových
doplňků a antioxidanty. Docházíme k MUDr. Ludmile Elekové, která má
bohaté zkušenosti s léčbou dětí poškozených očkováním. Naší velkou
nadějí je i lékař tibetské medicíny Chimit Dorzhe Dugarov z Burjatska,
od kterého máme pro Jindříška léky na zastavení autoimunitního zánětu
v mozku, který nezvládnutá vakcinace vyvolává. Zde musím poděkovat
i člověku, který nám léky přes půl planety dovezl a děkuji mu i za ostatní nemocné, kterým tímto způsobem pomáhá. Jak jsem napsala, touto
cestou jdeme od jara a poměrně brzy se začaly objevovat výsledky. Dnes
Jindříšek mnohem více mluví, lépe vnímá svět kolem sebe, rozvíjí se mu
sebepojetí, dokáže projevovat nesouhlas, mluví o sobě v 1.osobě, apod..
V srpnu se poprvé začal ptát otázkou ,,co to je?“, v září se poprvé zeptal otázkou ,,proč?“. Vše nasvědčuje tomu, že zastavený mentální vývoj
se opět rozběhl. I přes to, že poškození očkováním nemáme v oficiální
diagnóze, jsou pro mě tyto výsledky jasným potvrzením toho, že jsme
na dobré stopě.
Píšu to celé ne proto, abych odradila od očkování úplně, tak radikální nejsem. Buďte však opatrní a dávejte pozor na jakýkoliv příznak nesprávného fungování imunity u svého malého dítěte. Pokud pozorujete
častou nemocnost (jako to bylo u mého syna), záněty středouší, alergii,
atopický exém, nebo i slabou rýmu, dohodněte se se svým dětským lékařem na odložení očkování až do doby, kdy imunita dítěte bude silnější.
V opačném případě riskujete, že dítě očkování nezvládne a dojde k poškození mozku. Pohybuji se mezi rodiči postižených dětí, další jsem teď
potkala v lázních, a je až zarážející, kolik z nich má podezření (někdy
hraničící s jistotou), že jejich dítě ochrnulo po vakcíně. Já nemám v ruce
vědeckou studii, přesto cítím povinnost o této věci mluvit a varovat.
Na druhou stranu neočkované dítě se vystavuje riziku nákazy nějakou
děsnou chorobou. Otázka je, jak vysoké toto riziko je. V posledku jsou
to rodiče, kteří si z těchto dvou rizik musí vybrat, ale měli by být informováni.
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Dolní Žandov před 50 lety
Přečetl jsem si se zájmem článek „Ze Žandova na střed Evropy“, a
proto mne napadlo napsat, jak vypadal Dolní Žandov v šedesátých letech, nejen pro ty, kteří to pamatují, ale hlavně pro ty, kteří žijí v Žandově
v současnosti. Třeba zde někdo najde i jména svých rodičů nebo prarodičů a bude se na co ptát. Jsem rád, že se v článcích nebo zprávách
začínají objevovat i jména obyvatel naší vesnice, protože každý obyvatel
nějakým způsobem přispěl v průběhu života k historii Žandova. Je pouze na škodu, že nebyla průběžně vedena kronika obce a proto některé
události a hlavně jména nezachycená v archiváliích odejdou společně
s nositelem vzpomínek. Velice osobně lituji, že jsem se rodičů neptal
téměř na nic týkající se obce, byl bych nyní chytřejší. Osobní zkušenost
má vždy větší váhu než údaje z archivu. Velice dobrá stať o poválečném
Dolním Žandově je uvedena na: www.muzeumcheb.cz/sbornik/obsah/
pdf/2007/rehacek.pdf .
Ale vrátím se zpátky do let 1960 - 65 v Dolním Žandově. V té době
žila naše vesnice stejným životem jako další obce v pohraničí. V obci
postupně dožívalo JZD pod vedením tuším p. Boháčka a nastupoval
Státní statek, na nádraží byl manipulační dřevosklad (p. Pekárek) a to
byly v podstatě veškeré pracovní příležitosti. Polesí vedl p. Marvan a
několik žandovských pracovalo v lese pod vedením p. Prokeše. Proto
většina pracujících dojížděla převážně vlakem do Chebu nebo Mar.
Lázní, případně do sklárny ve St. Vodě nebo Uranových dolů v Zadním
Chodově.
V Žandově v té době byly dostupné i základní služby: obchod s potravinami v č. p. 42 (p. Červák a Háhnová), drogerie, tabák a knihy
v č. p. 198 (p. Vašíčková), masna v č. p. 46 (p. Nyklová), obuv a textil
v č. p. 1 (p. Lásková a Urbanová) a Kovomat v č. p. 240 (p. Pokorná).
Pro nádraží sloužila prodejna u kasáren Arma (p. Šrailová). Obchody
sloužily až do doby vybudování nákupního střediska Jednoty v proluce
po hotelu Schwarz Adler a prodejna průmyslového zboží, kam nastoupila p. Vašíčková. Obchod s potravinami byl i v Horním Žandově (p.
Štorchová), v Úbočí a Salajně (p. Filipová).

Na národním výboru byl tajemník p. Marek a úřednice p. Fialová, na
poště p. Poláková a p. Háková, doručovatelka p. Čejková. Ředitelkou ve
škole byla p. Mrázová (poté p. Kovaříková), vedoucí ve školní jídelně p.
Sutrová, školníci p. Pekočová a p. Dvořák. Farář byl p. Konečný, okrskář
VB p. Kepka, cestář p. Šmikniar, přednosta stanice p. Zajíček (Hák?),
doktor p. Hloucha, zubař p. Šácha a dojíždějící gynekolog p. Vainer,
sběrna železa a papíru (p. Pokora).
V obci bylo sklenářství (p. Pohořalý), krejčovství (Junkovi), sedlář (p.
Horváth), sběrna a čistírna prádla (p. Horváthová), řezník p. Boura a
kovář p. Rys a kadeřnice. Obec byla vyhlášená v okrese činností dobrovolných požárníků (děda Prokeš, p. Mráz, Stejskal, Malina, Zajac,
Kundrát a další), ukázkovým kinem pod vedením p. Caldy a pokladní p. Pohořalá a Nouzovská; ale i knihovnou, kterou udržoval p. Fiala.
Mládež měla klubovnu a činnost vykazoval i ochotnický divadelní kroužek. Tradičně se pořádaly plesy organizované hasiči, myslivci, pohraničníky, sdružením přátel školy, zahrádkáři a svazem žen.
My jako děti jsme měly hodně příležitostí vyřádit se v bouračkách,
kterých tady byl bezpočet až do roku 1961, v kopání bunkrů a hraní si
na vojáky. V době prázdnin jsme věděly, u koho co uzrává a podnikaly jsme noční výpravy za kořistí. Úplně nejlepší byly hrušky máslovky
na zahradě u Hahnů a okurky na školní zahradě. V létě jsme se chodily koupat na „Úbočák“, který byl krásně čistý, a kde byla pouze jedna
chata na skále, na „Koupaliště“ nebo na „Čerňák“, v zimě se bruslilo na
„Koupališti“, “Poslušňáku“ nebo kluzišti u kasáren, lyžovalo a sáňkovalo
se na „Stejskaláku“, “Fletráku“ a „Sanderáku“ nebo se chodilo do lágru
nebo na „Hůrku“ a „Stezku“ pod mysliveckou střelnicí.
Přesto, že někteří považovali pohraničí za zapomenutý kraj, nám zde
bylo opravdu hezky a rád na to vzpomínám.
PS. Pokud bych se mýlil ve jménech nebo funkcích, předem se omlouvám.
Ing. Petr Novák
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Vzpomínky na Dolní Žandov

Co se dělo v Dolním Žandově po válce v roce 1945 již si málo občanů pamatuje. Pamětníci odcházejí a ti mladí si nepamatují. Kronika
obce těchto let se ztratila, zůstaly kroniky školy na dráze, SNB a Okresní
výbor Národní fronty. Tyto kroniky jsou různě uloženy v Okresním archivu v Chebu, Státním oblastním výboru v Plzni, pracoviště Klášter
u Nepomuku. Fond bezpečnostních instrukcí kraje Karlovy Vary OO –
VB Mariánské Lázně. Jedná se o písemnosti vzniklé z činnosti bezpečnostních orgánů, bezpečnostních orgánů znovuobnoveného Československa
stanice SNB v Dolním Žandově z období 20. 08. 1945 do 24. 12. 1948.
K obci Dolní Žandov patřila Brtná, Horní Žandov, Ždírnice, Salajna,
Poustka a Manský Dvůr, který patřil českému majiteli a krátce po válce
i Úbočí (Amonsgrün).
První Čech, který přišel do Dolního Žandova 24. května 1945 byl Karel
Dolejš, který jako vládní komisař ve spolupráci s německým starostou
navázal styk s americkým velitelstvím na Manském Dvoře a alespoň formálně se ujal obecní správy. Počátkem června přicházeli další dosídlenci – rodiny Klímova, Urbanova, Kinkalova, Pitnerova, Laube, Zajícova,
Pokorova, Štádlerova, Prokešova, Slavíkova a dalších 18 rolníků.
První schůze dolnožandovských Čechů se uskutečnila 12. července 1945
za účasti 13 osob. Odsuny Němců probíhaly ve 3 etapách. Když se započala
stahovat americká armáda do Bavorska, a to počátkem listopadu 1945, tak
Němci začali využívat toho, že hranice byla nedostatečně střežena a začaly
přechody přes hranice a pašování jak dobytka, tak přenášení svého majetku. V této době v Dolním Žandově vyhořelo několik usedlostí. Dalším
rizikem bylo řádění různých nebezpečných skupin, ilegální převádění
lidí, nejen Němců, ale i jiných ……... Do Bavorska přecházeli Němci ze
Žluticka od Karlových Varů, z Pramenů, Lazů, Dolního Žandova, Paliče,
Mýtiny, Nového Hrozňatova nebo Dyleně. Tyto potíže byly odstraněny až
19. března 1946, kdy přišla do Dolního Žandova posádka vojenského útvaru 4515 pod vedením kpt. Trnky a bylo zřízeno přímé telefonní spojení
mezi stanicí SNB a velitelstvím útvaru.
Do Dolního Žandova se přistěhovali dosídlenci hlavně z okresů
Benešov a Tábor. Podle stavu ze 04. 04. 1946 bylo v Dolním Žandově,
Horním Žandově a Brtné celkem 475 Čechů a 1 900 Němců. Na konci
roku 1947 žilo v obvodu obce 615 Čechů, 240 Slováků, 68 Němců (antifašisté a pracující ve Sklárně ve Staré Vodě), 18 Rusínů, 12 Bulharů. Ke konci roku 1948 žilo v obvodu obce již 1 301 obyvatel – nejvíce Čechů 883,
Slováků 334 a zbytek různých národností.
Místní správní komise krátce po svém ustanovení zajišťovala německý majetek, do něhož dosazovala národní správce. K 11. říjnu 1945 byla
zavedena národní správa do hostince s ubytováním Kristy Vintrové
u nádraží, elektroobchodu Aolise Slavíka, hostince a řeznictví Josefa
Čuříka, smíšeného zboží Marie Malafové (p. Vašíčková), konzumního
družstva Práce, papírnictví a trafiky Josefa Boubala, truhlářství Aloise

Drábka, pekařství Karla Holého, drogerie Oldřicha Veselého, mlýna
ve správě Josefa Kubíka č. p. 25, který byl následně zrušen a již nebyl obnoven, truhlářství Jaroslava Čečka, dřevařského podniku Karla Dolejše,
později Stanislava Kmoníčka, autodopravy Jaroslava Štěcha, kovářství
Josefa Slavětinského, národní správy mlékárny Josefa Jíši, Národního
domu Oldřicha Kinkala č. p. 3, pekařství Josefa Kyznara, mlékařství
Josefa Kubíka, zahradnictví Miloslava Povondry, holičství Roberta
Repka, obchodu uhlím Karla Štěcha, řeznictví a hostince č. p. 37, místní
organizace lidové strany, textilního obchodu Anny Marušínové, textilního obchodu a galanterie Anny Pokorné, truhlářství a parketářství Josefa
Petra, truhlářství u nádraží Václava Vosky, hospody Antonína Maušera
č. p. 100, hospody Brtná Antonína Franka.
Dolní Žandov a Brtná měli 6 pohostinství, z toho 3 s ubytováním.
V dubnu 1946 bylo v obci hlášeno Místní správní komisí 131 zemědělských usedlostí, v národní správě jich skončilo 51 o celkové výměře 845
ha. Mánský Dvůr – největší zemědělská usedlost o výměře 157,9 ha,
z toho 104,9 ha zemědělské půdy a 53 ha lesa. Po válce převzal Mánský
Dvůr původní majitel Dr. Ing. Milan Babuška, správy se ujal 6. 8. 1945.
A jestlipak víte, že MSK (místní správní komise) v listopadu 1945 se
snažila přejmenovat Dolní Žandov na DRTINOV? Nikdo však později
nevěděl, jak a proč k takovému názvu došlo. Proto MNV (místní národní
výbor) navrhl v dubnu 1947 tuto žádost zrušit.
Potuď z různých archivů zpracoval Karel Řeháček. Jedná se o některé
výňatky z jeho zpracování.
A nyní z pamětí starousedlíků, kteří přišli do Dolního Žandova jako
mládež s rodiči v roce 1945.
V roce 1947 byl předsedou MSK zvolen Alois Slavík. Za jeho činnosti bylo v říjnu 1947 zasazeno 6 lip (dříve pod Zálabovými, nyní pod
Pochopinovými) dříve pod hlavní silnicí, která vedla jen přes Žandov.
Tyto lípy byly zasazeny jako lípy k ukončení druhé světové války, která
trvala 6 let. Jedná se o „Lípy svobody“. Při této příležitosti žandovská mládež tancovala besedu.
Dále 28. 10. 1948 byl postaven svépomocí Pomník osvobození na prostranství, kde dříve byl dům, který vyhořel, jak je výše uvedeno. Po odsunu Němců zůstali v Dolním Žandově 2 lékaři. MUDr. Josef Hackenberg
a MUDr. Josef Bachtrog. Za MUDr. Hackenbergem jezdilo z širokého
okolí spoustu lidí, byl vyhlášen jako „zázračný“ lékař. Od vlaků chodívaly průvody, což se do čekárny ani nevešlo. MUDr. Josef Bachtrog zemřel
a posléze i jeho manželka a jsou pochováni v Dolním Žandově v rodinné
hrobce na hřbitově. MUDr. Josef Hackenberg se vystěhoval do Německa
v roce 1958. Doklad k vystěhování mu prý podepsal prezident Antonín
Zápotocký, který se údajně u MUDr. Hackenberga léčil.

Tolik ze vzpomínek osadníků a pamětníků Dolního Žandova.

Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal zájezd na výstavu

ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích
obecním autobusem v pátek 30. srpna 2013 za 200,00 Kč tam i zpět

I když je tato výstava spíše technického zaměření pro zemědělce, je každoročně zajímavá i pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí, kteří
si zde v rozmanité nabídce všech prodejců a stánkařů najdou výrobky
a výpěstky, kterými si mohou udělat radost ve svých domovech a zahrádkách.
ZEMĚ ŽIVITELKA, 40. ročník
Datum konání: 29. 8. - 3. 9. 2013
Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví
a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní

Žandovské listy 3/2013

- 11 -

Mezinárodní den dětí v Dolním Žandově

V sobotu 15. června 2013 pořádala Obec Dolní Žandov za přispění mnoha sponzorů MDD
na hřišti TJ Sokol v Dolním Žandově od 13ti hodin. Týden před dětským dnem postihly
Českou republiky rozsáhlé povodně, které se výrazně dotkly i Dolního Žandova a přilehlých
obcí. Přesto, že mnoho rodičů a prarodičů zažilo v týdnu mnoho problémů a starostí, přišli
na oslavu svátku MDD v sobotu se svými dětmi a vnoučaty. V úvodu nás přivítali Klauni s veselými soutěžemi a ukázkami, aby rozveselili děti před náročnou Pohádkovou cestou. Na soutěžící čekala stanoviště s pohádkovými postavami, které jim pomáhaly v jednotlivých soutěžích
plnit políčka Karty účastníka. Víc než stovka dětí mohla soutěžit v chytání rybiček s mořskou
vílou, v trefě zrcadla pro Sněhurku, chytat Krtečka v tunelu, krmit zvířátka s Mikimausem,
vyhrát v turnaji s rytířem a pážaty a dalších disciplínách. Za každou splněnou soutěž obdržely
na své kartě razítko pohádkové postavičky. Děti i rodiče byly překvapeny po odevzdání vyplněné Karty účastníka obsahem dárkové tašky – hračky, sladkosti a dárky sponzorů. Našly se i děti,
ba i rodiče, kteří chtěli soutěžit podruhé. Tak moc se jim pohádková cesta líbila. Na všechny
znavené soutěžící ještě čekala ukázka zásahu a kynologie Vězeňské služby Kynšperk nad Ohří,
motocyklový trenažer a ukázky Autoškoly FICTUM s. r. o. Mariánské Lázně, střelba ze vzduchovky, hudební doprovod a samozřejmě pěna našich hasičů, kterou děti milují a jsou schopny
užít si ji – občas i k nelibosti některých rodičů – za každého počasí. Naštěstí červnová obloha
nám chtěla vynahradit předešlé deště, a tak už od rána svítilo sluníčko až do chvíle tradičního
opékání buřtů, kdy se svátek dětského dne blížil ke konci. Děkujeme všem sponzorům, kteří se
podíleli na zdaru dětského dne dárky pro děti i úžasnou pomocí při soutěžích pro děti.

DĚKUJEME SPONZORŮM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agro&Kombinát Dolní Žandov spol. s r. o.
D-PRODUKT s. r. o., Lázně Kynžvart
Hnatovo pekařství Dolní Žandov
Klempířství Zabloudil, Dolní Žandov 238
Le Quang Chung, Dolní Žandov 150
Mašková Jana, Dolní Žandov 231
Sbor učitelů ZŠ a MŠ Dolní Žandov
SDH Dolní Žandov
SKYEpress-TISKÁRNA Cheb, Antonín Halla
Restaurace Pod kostelem, Vojtaššák R., D. Žandov 3
Žákovský parlament ZŠ v Dolním Žandově

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ
POZVÁNKA
Klub českého pohraničí (KČP) pořádá v sobotu dne 14. 12. 2013
slavnostní setkání na sále KD v Dolním Žandově od 18.00 hodin,
kde slavnostně vyhodnotí činnost za rok 2013 a poděkuje všem, kteří jim během letošního roku pomáhali a vyšli vstříc. Hudba a občerstvení je zajištěno. Vstupné činí 80,00 Kč.

- 12 -

Žandovské listy 3/2013

20. Michalská pouť v Dolním Žandově

Konec měsíce září je každoročně plný svátků – 28.
září Den české státnosti, Svátek Sv. Václava, Den železnice; 29. září – Sv. Michal – patron kostela v Dolním
Žandově. Mnoho návštěvníků stojí před volbou, které
akce se zúčastnit a jak co nejlépe strávit drahocenné
víkendové volno. Jsme rádi, když na naši každoroční
tradiční Michalskou pouť, přijdou a přijedou naši obyvatelé Dolního Žandova a přilehlých obcí, ale i přátelé,
známí a návštěvníci z jiných měst či vesnic. Snažíme se
pro všechny připravit bohatý program a „zařídit“ příjemné počasí.
Letos v neděli 29. září od 13ti hodin na 20. Žandovské pouti Sv. Michala na hřišti TJ Sokol v Dolním
Žandově mohli návštěvníci za slunečného počasí využít paintballovou střelnici, lanový traverz, malování na obličej, stánkový prodej šperků, cukrovinek, trdelníků, medoviny, svařáku, masného občerstvení a pouťových atrakcí. Příjemným zážitkem bylo i šermířské představení „O černé paní a princi Janovi“ chebské skupiny NON-MULTI, které se moc líbilo malým i velkým. Daní za slunečný
den byl vítr, který byl místy dost silný a díky němuž přišli účastníci oslav u nás v Dolním Žandově
a v Mariánských Lázních o ukázku policejní letecké akrobacie s ukázkou policejního zásahu, na které
jsme se moc těšili. Náplastí za nevydařenou policejní akci bylo tradiční vyhlášení soutěže „O nejkrásnější okno“, které se každoročně účastní obyvatelé nejen Dolního Žandova, ale i našich přilehlých
obcí. Nejen každodenní práce na zahrádkách, pergolách, oknech, skalkách a v okolí domů pro malebnější „obraz“ svého okolí, ale i krásné a hodnotné ceny sponzora p. Miroslavy Slepičkové – Údržba
zeleně, úpravy zahrad a pozemků Mariánské Lázně, motivují občany Dolního Žandova a přilehlých
obcí k zvelebování vesnic, kde žijí. Nástěnky soutěžících „O nejkrásnější okno“ na Michalské pouti
byly plné krásných fotografií, z kterých nezávislá komise vybírala bez jmen a adres tři nejlepší. I ostatní soutěžící obdrželi krásné a hodnotné ceny pro svou další obdivuhodnou práci. V závěru Michalské
pouti byla připravena i diskotéka pro mladší a starší.
V kostele Sv. Michaela v Dolním Žandově se konala i poutní mše od 15ti hodin.
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Vítání občánků

V sobotu 12. října 2013 jsme v obřadní síni Obce Dolní Žandov
přivítali nové občánky:

zde je volné místo, něco doplňte

Vítka Hanuše, Michala Horkého, Emu Kuvíkovou,
Renátu Beatris Liptákovou a Jiřího Švejdu

- 14 -
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Loni hasiči během topné sezóny (od 1. října 2012 do 30. dubna 2013) evidují celkem 436 požárů od komínů. Nejvíce z těchto požárů bylo způsobeno vznícením sazí v komíně, které v tomto období způsobily
331 požárů, a jejich celková výše škody se vyšplhala na 13,6 milionů korun.
Od loňského roku hasiči nově do svých statistik zanesli i požáry, které byly způsobeny vznícením sazí
v komíně, ale požár se nerozšířil mimo komín. Hasiči přijeli na místo, požár v komíně uhasili, komín
vyčistili a nic dalšího nebylo potřeba hasit. Takových požárů je každoročně více než 600.

Základní pravidla užívání topidel a komínů
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit
kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen
ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.
U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů
tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to,
když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda
není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.
Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly
stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých
typů tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů můžete
leccos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování
pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných
spotřebičů na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi.
Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte
a topte méně intenzivně. Při samotném užívání topidel bychom neměli
zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zásad.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku.
V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením” nebo
úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin.
Neobsahuje-li návod použití bližší údaje, lze za bezpečnou vzdálenost
považovat u spotřebičů na tuhá paliva 80 cm ve směru hlavního sání
a 20 cm v ostatních směrech. U spotřebičů na kapalná a plynná paliva
a u spotřebičů na elektřinu je to 50 milimetrů a 10 cm. Pokud není možné bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou
izolaci.
Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném
případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé
předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky!Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem, které
znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také
žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty.
Ochranná podložka by u všech spotřebičů na tuhá paliva měla přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného
spotřebiče k vaření se jedná o 60krát 30 cm. U krbu jsou zásady ještě
přísnější (izolační podložka o 80 a 40 centimetrů)
Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí
zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě.
Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu.
U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání větrání otrava oxidem uhelnatým.

Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho
používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva
na druhý (např. z plynového vytápění na topení dřevem), vždy si nechte
u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.
Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. biologický
či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). To má nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje to riziko poškození kotle,
kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste i nebezpečí vzniku požáru.
Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší
větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru.
Kamna na tuhá paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné
zranění.V případě topidel na tuhá paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý
popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot.
Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se
totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela
každoročně dochází k požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz
a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

Komíny a kouřovody

Nesmí se však zapomínat ani na k tepelným spotřebičům připojené
komíny (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, které
slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a kouřovody (roura spojující kamna se spalinovou cestou, respektive komínem).
Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry
často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé
zejména u starších staveb). Kouřovod vedoucí z topidla do komínového
tělesa musí být správě izolován.
Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.
I v případě komína může mít zanedbání neblahé následky.
Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může
díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví. Neudržovaný komín rovněž zvyšuje riziko výbuchu kamen.
Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo
otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí
v komíně a vybírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně
jako kontrola jeho technického stavu.
Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny
a po jejím skončení.
Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím
kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami.

Žandovské listy 3/2013

- 15 -

Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést
revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv
spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení čištění vydá
kominík doklad.
K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály.
Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě.
Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.
Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně
1 metr – riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky
(jako konstrukce rovu, stropu, obložení apod.).
Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce
nebo majitel objektu, ne kominík.
Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad
bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty.

Co dělat, pokud v komíně začne hořet?

V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý
hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by
dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.
Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze
všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody
u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele.
Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná
preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš
majetek před požáry.

Uskladnění uhlí a dalších topných látek

Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m).
Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení.
Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou navážku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor také na manipulaci se
zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva.
Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva.
Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho
uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm a nechte
ho vychladnout.
Předpis č. 91/2010 Sb.Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů palivOd 1. ledna 2011 vstoupilo v účinnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které upravuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Povinností každého
majitele objektu je udržovat komín v dobrém technickém a provozuschopném stavu.
Čištění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem
na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to
třikrát ročně. Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba odborně
způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně.
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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu
se do přírody nedostává velké množství
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton),
které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
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Kolektivní systém ELEKTROWIN
Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení
povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako
provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.

O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů
z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci
více než 150 000 tun vysloužilců.
Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů.
Hmotnost chladniček má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000 tun
vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440
tun, zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice.

Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun.
Nejméně - 721 tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg
elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahovalo
4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele
hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek
Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených
elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících
zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto
systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to,
co se z takto vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního
prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách www.elektrowin.cz.

- 18 -

Žandovské listy 3/2013

Základní a mateřská škola
Internetové stránky: http://zsdolnizandov.unas.cz
2. třída – volba zástupců do žákovského
parlamentu

Žákovský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd od 2. do 9.
ročníku. Zastupitelé jsou voleni hlasováním žáků daných tříd. Proto
bylo nutné ve 2. třídě v průběhu září uskutečnit volbu dvou zástupců.
Zájemců bylo devět: Daniel Černý, Tereza Eckertová, Radek Gábor,

Karolína Gáborová, Jakub Halla, Valentýna Liptáková, Adriana
Lukáčová, Štěpán Přibyl a Tereza Radová. V prvním kole dostal nejvíce hlasů Jakub. Do druhého kola postoupili se stejným počtem hlasů
Daniel, Karolína a Tereza E. Nejvíce hlasů ve 2. kole získala Karolína.
A tak se našimi nejmladšími Čápaty stali Jakub Halla a Karolína
Gáborová.
Daniela Hylmarová, tř. uč.

Odpoledne s Čápaty

Druhý ročník zábavného odpoledne pro rodiče s dětmi – Odpoledne
s Čápaty – letos proběhl netradičně v září.
Počasí se bohužel nevydařilo, proto celá akci proběhla v prostorách školy. Zájemci si již od 15.30 mohli prohlédnout školu a přesvědčit se na vlastní oči, co se za minulý školní rok u nás
změnilo (nové žaluzie, nové interaktivní tabule, nové lavice na
druhém stupni, fungující rozhlas nebo vymalování VII.třídy).
Po 16.00 hodině bylo v tělocvičně připraveno 10 netradičních aktivit,
do nichž se zapojila vždy dvojice – dítě a rodič. Někde jako soupeři,
jinde zase partneři. Největší úspěch u dětí mělo asi „Foukání mouky“,
dospělým se líbila disciplína „Dřevorubecké puzzle“. Za splnění všichni
obdrželi žabí žetonky, které po ukončení soutěží vyměnili za pěkné ceny.
Tři ceny se opět dražily. Po „divokém přihazování“ se jejich konečné
ceny vyšplhaly pěkně vysoko.
Nakonec došlo také na slíbené buřtíky. Však při soutěžích mnohým
notně vyhládlo.
M. Fictumová

DOPOLEDNE NA KLADSKÉ

Ve středu 25. září strávili žáci 4. a 5. ročníku v doprovodu čtyř šesťáků dopoledne v lokalitě Mýtský rybník
na Kladské. Program s názvem Den s Lesy České republiky, s. p., LZ Kladská si pro děti připravili lesní pedagogové, dřevorubci a další.
Děti z Dolního Žandova, Lázní
Kynžvartu a německého Nagelu se rozdělily do 7 skupin. Každá skupina se
svým pedagogickým doprovodem obešla postupně celkem 7 stanovišť.
Velkým zážitkem bylo už samotné
zahájení akce s troubením loveckých
signálů a ukázkou ulovené zvěře – jelena. Viděli jsme kácení stromů, sázeli
jsme malé jedličky, pokoušeli jsme se
vyloudit alespoň nějaký zvuk na lovecký roh, měřili jsme stromy, zkoumali
jejich stáří. Pro děti bylo připraveno občerstvení a na rozloučenou dostali
všichni drobné dárky. Kromě spousty zážitků si naši žáci odvezli do školy
také 3 lavičky, které ve skupinách společnými silami vyrobili.
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Žandovské schody

Dne 4. 10. 2013 byla po třinácti letech obnovena tradice běhu „Žandovské schody“. Zájemci
z 1. – 9. třídy byli rozděleni do 5 kategorií- nejmladší žáci a žákyně (1. a 2. třída), mladší žákyně (3.-5. třída), mladší žáci ( 3.- 5. třída), starší
žákyně ( 6.-9. třída) a starší žáci ( 6.-9. třída).
Zvláštní kategorii tvořili „Borci“ – zaměstnanci
školy. Všichni běželi jako o život a nejlepší byli
oceněni medailí, diplomem a drobnou cenou.

Nejlépe se umístili:

I. kategorie -Halla Jakub
II. kategorie -Buštová Tereza
III. kategorie – Šarm Jakub
IV. kategorie- Kuvíková Kristýna
V. kategorie – Kudláč Martin
VI . kategorie -Jerman Patrik
M. Poláková

Konference Rodiče vítáni v Praze

Naše škola již třetím rokem získala certifikát Rodiče vítáni. Toto
sdružení pořádalo dne 17. 10. 2013 konferenci v Praze, na které se mluvilo především o vzdělání, o komunikující škole, o 1. ročníku programu
Extra třída. Mgr. Ivana Weinzettlová a Mgr. Vlasta Hrbková vystoupili
na této konferenci s tématem – Prezentace školy aneb, aby se o nás vědělo. Představily projekt Babičko, nauč mě… a akce nejen žákovského
parlamentu, ale školy vůbec. Hovořily především o tom, jak seznámit
občany obce i blízkého okolí s akcemi ve škole v tisku, na webu, na nástěnkách, rozhlasem.

Návštěva divadla

Balónky nebudou

Všem příznivcům naší předvánoční akce musím s politováním
oznámit, že se tento rok neuskuteční. Pořadateli akce – „Českému
Ježíškovi“ – se v letošním roce nepodařilo najít společnost, která by
finančně vypomohla s uspořádáním Vypouštění balónků s přáním k
Ježíškovi – Pokus o rekord 2013.
M. Fictumová

V pondělí 4. listopadu navštívili žáci 2. – 4. ročníku Západočeské divadlo v Chebu. Shlédli loutkovou revui Na zeleném paloučku v podání
loutkoherecké skupiny „LOUDADLO“, která spolupracuje s Českou televizí Praha na pořadech pro děti: „Hřiště 7“, „Studio kamarád“ a další.
Zajímavostí této loutkové revue jsou černo-divadelní scény a loutky v nadživotní
velikosti. Všechny diváky zaujaly nejen tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak,
„šoumen“ myšák Kiko, pohádkové rybičky,
papíroví draci, a hlavně JŮ a HELE.
V tomto představení se střídaly komické
dialogy, písničky, pohádky a soutěže. Líbilo
se a uvedlo v úžas nejen děti, ale i dospělé.
Daniela Hylmarová
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Arabský svět – jiná planeta?

V úterý 22. 10. se několik žáků naší školy zúčastnilo besedy s Khidayer Emíre autorkou knihy Arabský svět – jiná planeta? v Karlových Varech v Alžbětiných lázních.
Žáci se v průběhu úterního večera dozvěděli mnoho zajímavostí ze života Arabů,
o kastování jejich společnosti, vztazích mezi muži a ženami, muslimech i o tom, co
v koránu nenajdeme. Akce byla zakončena autogramiádou, někteří z nás si odváželi
domů knihu s podpisem autorky.
Děkujeme OÚ za poskytnutí autobusu.

„Velká malá“ návštěva v první třídě

Dnes, 8. listopadu, měli prváčci i jejich mladší kamarádi ze školky moc
hezké dopoledne! Druhou vyučovací hodinu se do první třídy přišly podívat děti z mateřské školky, a to předškoláci. Počítali jsme, psali, zazpívali jsme si a zacvičili, protáhli prstíčky. Také jsme si ukázali Bedřicha
Chytrého a práci v matematice. Prváčci Mráčkům vyrobili malý dáreček
a předškoláčči je za to obdarovali sladkůstkou. Všichni byli moc hodní,
je vidět, že už jsou šikulové a veliké děti! Děkujeme Vám za návštěvu
a doufáme, že nás zase brzy navštívíte!!!
M. Masarovičová

Stolní tenis

Dne 24.10. 2013 jsme se zúčastnili sportovního turnaje ve stolním
tenisu, který se konal v Mariánských Lázní. Chlapci ve složení (Kudláč
Martin, Tunder Daniel, Dvořák Daniel) obsadili 3.místo. Děvčata ve
složení (Biberčičová Sára, Himmelová Sandra, Kohoutová Kristýna)
zvítězila a postoupila do dalšího kola. Okresní kolo proběhne 1.11.2013
v Lubech. Poděkování všem zúčastněným za reprezentaci školy a hodně
štěstí v dalším sportovním klání.

Okresní přebor – stolní tenis

Okresní přebor ve stolním tenisu se konal 1.11. 2013 v Lubech.
Děvčata Sára Biberčičová a Sandra Himmelová obsadila v těžké konkurenci krásné 3. místo. Postup do krajského kola jim unikl o jednu
příčku. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu.
Ziemnioková I
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