Číslo 2/2015 • ZDARMA
Vydala obec Dolní Žandov v listopadu 2015

Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

které se koná v pátek

4. prosince 2015

na náměstíčku pod kostelem v Dolním Žandově

od 16:00
Vystoupí:
Mažoretky Magic Star
pod vedením p.Jaroslavy Novotné.
U betléma zazpívají
zpěváčci z MŠ a ZŠ Dolní Žandov
pod vedením p.uč. Masarovičových.

Na malé i velké děti bude čekat
Mikuláš, anděl a čert s balíčkem
pro každého!!!!
Těšit se můžete na ochutnávku
z vepřových hodů, medovinu,
svařák, cukrovinky, občerstvení,
prodej keramiky a šperků.
Děkujeme všem sponzorům za podporu

Obec Dolní Žandov

Všem občanům, známým a přátelům přejeme
příjemné a klidné prožití Vánočních svátků
a šťastný Nový rok 2016.
Kolektiv pracovníků
Obecního úřadu Dolní Žandov
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
e-mail: epodatelna@dolnizandov.cz
starosta@dolnizandov.cz
Oficiální webové stránky: www.dolnizandov.cz

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

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

Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2015

V uvedeném přehledu přinášíme pouze • Usnesení č. 65/03/2015
nejdůležitější závěry z jednání zastupitelů,
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
kompletní zápisy jsou k dispozici na obecním s Uvolněním finančních prostředků z rezervúřadě v Dolním Žandově nebo na webových ního fondu ve výši 100.000,-Kč pro ZŠ a MŠ
stránkách www.dolnizandov.cz.
Dolní Žandov, za účelem vybavení sborovny
• Usnesení ZO č. 3/2015 ze dne 25.06.2015 novým nábytkem.

• Usnesení č. 62/03/2015

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Výběrem zhotovitele vzešlé ze zaslané poptávky na akci „Obnova povrchů komunikací – u panelových domů čp. 333-336 Dolní
Žandov a v Podlesí u Dolního Žandova“.
Vybraným uchazečem se stala firma ALGON
a.s., Dopravní a inženýrské stavby, se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5,
provozovna Joštova 1, 350 02 Cheb, IČO:
28420403 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
1.389.679,-Kč s DPH.
ZO Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením
smlouvy o dílo s firmou ALGON a.s., Dopravní
a inženýrské stavby, se sídlem Ringhofferova
1/115, 155 21 Praha 5, provozovna Joštova
1, 350 02 Cheb, IČO: 28420403 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.389.679,-Kč
s DPH a pověřuje starostku obce Ing. Elišku
Stránskou k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 62/03/2015 bylo schváleno.

!!!

• Usnesení č. 76/04/2015

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu KK – „Podpora
jednotek SDH obcí KK“, mezi Karlovarským
krajem a Obcí Dolní Žandov, za účelem dotace na odbornou přípravu a zásahy mimo
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
území pro SDH Dolní Žandov, celkem ve výši
Usnesení č. 65/03/2015 bylo schváleno.
18.878,-Kč. ZO pověřuje starostku obce
• Usnesení č. 71/03/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhla- Ing. Elišku Stránskou k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
sí se Žádostí paní Lenky Kuvíkové o finančUsnesení č. 76/04/2015 bylo schváleno.
ní příspěvek ve výši 10.000,-Kč na podporu
dcery Kristýny Kuvíkové, která byla vybrána • Usnesení č. 78/04/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlado reprezentačního výběru U15. Zúčastní
se Mistrovství Evropy a je důležité, aby 2x sí s Uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
do měsíce absolvovala tréninky u FK Sparta. o zřízení VB – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IE-12-0005650 Dolní Žandov,
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
směr Cheb – kNN/VBP001, jejíž předmětem
Usnesení č. 71/03/2015 bylo schváleno.
• Usnesení ZO č. 4/2015 ze dne 01.10.2015 bude umístění, zřízení, provozování, opravy
distribuční soustavy zemního kabelového ve• Usnesení č. 75/04/2015
dení NN, betonového stožáru a rozpojovací
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlaskříně v pílíři na p.p.č. 2283/1 a p.p.č. 2189/9
sí s Uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
v rozsahu 195 m2 v k.ú. Dolní Žandov.
z rozpočtu KK mezi Karlovarským krajem
ZO Dolní Žandov pověřuje starostku obce
a Obcí Dolní Žandov, za účelem příspěvku
k podpisu smlouvy.
na věcné vybavení pro SDH Dolní Žandov, celHlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
kem ve výši 19.912,-Kč. ZO pověřuje starostku
Usnesení č. 78/04/2015 bylo schváleno.
obce Ing. Elišku Stránskou k podpisu smlouvy.
Za správnost vyhotovení:
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Gabriela Bělohradská
Usnesení č. 75/04/2015 bylo schváleno.

UPOZORNĚNÍ

!!!

Informujeme občany, kteří hradí poplatky za popelnice,
psy a pozemky, že Obecní úřad Dolní Žandov již

nerozesílá 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

PLÁNOVANÉ AKCE
V OBCI DOLNÍ ŽANDOV
V PROSINCI 2015

DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ SVOZU ODPADU,TŘÍDĚNÍ
A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
Částka dle příl. ke sml. - VS 3722 - SS číslo smlouvy

4.12.2015
od 16:00

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

POPLATEK ZA PSA:
Částka dle Sazebníku o místních poplatcích - VS 1341

5.12.2015
od 20:00

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA NA SÁLE
KD

NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA:
Částka dle smlouvy - VS 3632 - SS číslo smlouvy

18.12.2015
od 17:00

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZŠ
A MŠ V KOSTELE SV.MICHAELA

24.12.2015
od 21:30

PŮLNOČNÍ MŠE V KOSTELE
SV.MICHAELA

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 května 2015
do prosince 2015:

Nejstarší občan Dolního Žandova
oslavil 91. narozeniny!

JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Zedková Sieglinde 81 let Dolní Žandov
Skalická Jarmila 82 let Dolní Žandov
Rypl Jaroslav 81 let Dolní Žandov
Troják Karel 91 let Dolní Žandov
Barák Miroslav 70 let Dolní Žandov
Jirásková Marie 83 let Dolní Žandov
Pekoč František 75 let Dolní Žandov
Tunderová Justina 70 let Dolní Žandov
Hamsová Marie 82 let Dolní Žandov
Setničková Zdeňka 70 let Dolní Žandov
Matheislová Anna 87 let Úbočí
Novotná Eva 75 let Dolní Žandov
Pohořalá Věra 82 let Dolní Žandov
Benda Jaroslav 75 let Dolní Žandov
Juhászová Marie 70 let Salajna
Volfová Marie 83 let Dolní Žandov
Malá Jitka 83 let Dolní Žandov
Volfová Anna 85 let Dolní Žandov
Kasalová Ludmila 75 let Dolní Žandov
Krobová Marie 70 let Dolní Žandov
Przeczková Marie 70 let Dolní Žandov
Heřmanová Jaroslava 70 let Dolní Žandov
Drábková Jana 70 let Dolní Žandov
Kyznarová Zdenka 75 let Dolní Žandov
Karfusová Marie 80 let Dolní Žandov
Rolník Jan 75 let Dolní Žandov
Homolová Jitka 70 let Dolní Žandov
Šedivá Milena 83 let Úbočí
Zajacová Emilie 82 let Dolní Žandov
Jakubová Irena 81 let Dolní Žandov
Novotný Bohuslav 82 let Dolní Žandov
Horáčková Jaroslava 80 let Dolní Žandov
Kundrátová Anna 85 let Horní Žandov
Zajac Ján 88 let Dolní Žandov
Rolníková Vlasta 70 let Dolní Žandov
Polková Božena 70 let Dolní Žandov
Fialová Ludmila 86 let Dolní Žandov

Opustili nás:
Jiřík Rudolf z Dolního Žandova 56 let
Jakub Jiří z Dolního Žandova 89 let
Hrdonka Josef z Dolního Žandova 70 let
Kulík Evžen z Dolního Žandova 69 let
Zajac Miroslav z Dolního Žandova 57 let
Malichová Jaroslava z Dolního Žandova 63 let

Nejstarším občanem Dolního Žandova se stal pan Karel Troják.
Oslavil tento rok krásné výročí 91 let. Panu Trojákovi jsme přišli
popřát pevné zdraví a stále dobrou náladu.

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

MIKULÁŠSKOU
ZÁBAVU

NEZAPOMENEME

Informace pro občany

Na webových stránkách obce Dolní Žandov
www.dolnizandov.cz je nově k dispozici sekce „Nabídky
práce v regionu Dolní Žandov“, kde můžete najít aktuální
přehled plných i zkrácených úvazků a pracovních brigád.

V sobotu 5.prosince od 20.00 hodin
na sále kulturního domu v Dolním Žandově

K poslechu a tanci hraje POSPOLUBAND Cheb
Bohatá tombola !!!

Vstupné 120 Kč
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Obce Mariánskolázeňska dokončují projekty za téměř 77 mil. Kč

Šest členských obcí dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko
(Drmoul, Dolní Žandov, Valy, Velká Hleďsebe, Lázně Kynžvart a Stará
Voda) v letošním roce dokončuje celkem dvanáct projektů s podporou
Regionálního operačního programu Severozápad. Projekty jsou zaměřeny na obnovu místních komunikací a budování zařízení pro volný čas.
Obce Mariánskolázeňska využily poslední možnosti získání dotací
z Regionálního operačního programu zaměřeného na investice pro
zlepšení fyzické infrastruktury. Podmínky byly velice náročné a jen
díky tomu, že obce měly z minulosti tzv. „v šuplíku“ připraveny záměry a případně i projektové dokumentace, podařilo se během krátkého
času podat 12 žádostí o dotaci, které byly následně všechny schváleny.
Díky spolupráci v rámci svazku obcí se dva projekty realizovaly pod
jeho hlavičkou a podařilo se tak překonat minimální velikost projektu
(5 mil. Kč). I díky tomu se menší členské obce Svazku, které by samostatně nemohly žádat o dotaci, zapojily do aktivit projektu. Obec Stará
Voda má nyní zkvalitněný povrch fotbalového hřiště a upraveno okolí
kulturního domu a Valy mají obnoveno a doplněno víceúčelové hřiště
a rekonstruovány komunikace v obci.
V Dolním Žandově byl podél hlavní průjezdové komunikace v obci
obnoven chodník včetně obrubníků, přejezdy chodníku, byly vytvořeny plochy pro parkování a provedeno odvodnění. V lokalitě u hasičské zbrojnice byl obnoven prostor pro volnočasové aktivity, v centru obce byl obnoven povrch u Památníku padlých, opraveny schody
od potoka k náměstíčku pod kostelem, obnoven povrch na komunikaci od nemovitosti Snopků k Potravinám a zrekonstruovány nebytové prostory v č.p.40 v Dolním Žandově. Na veřejném prostranství byly
osazeny 2 fitness prvky.
V Drmoulu bylo vybudováno víceúčelové hřiště u základní a mateřské školy, upraven prostor na odpočinkovém místě Sekerská a osazeny fitness prvky v lokalitě rybníka Cihelna. V rámci projektu byla
provedena vestavba horního patra kulturního domu pro komunitní
život v obci, dále bylo provedeno zlepšení akustiky sálu a proběhla
obnova chodníku u blízké autobusové zastávky. V obci byly obnoveny
také tři komunikace – ulice Luční, Ke Studánce a K Cechu.
V rámci projektu ve Velké Hleďsebi se obnovily komunikace a parkovací místa v sídlišti Klimentov. V této lokalitě se také realizovalo
veřejné osvětlení s využitím technologie LED. Součástí projektu bylo

také vybudování nového chodníku podél Klientovské ulice pro zajištění bezpečného pohybu chodců podél Klimentovské ulice od stávajícího ukončení chodníku k zastávce MHD u Křižovatky Klimentovská
s Plzeňskou. Na ulici Luční se vyřešil špatný stav komunikace se smíšeným provozem chodců a motorových vozidel včetně parkování se
zrealizovalo i veřejné osvětlení v technologii LED. V rámci obnovy ulice Pohraniční stráže byl dokončen chodník, který je součástí kompletní rekonstrukce hlavní komunikace v obci (spojnice měst Mariánské
Lázně a Cheb), dále se zrealizovalo veřejné osvětlení v technologii
LED a úprava trolejového vedení.
V Lázních Kynžvart byly zrealizovány čtyři projekty na obnovu
místních komunikací za účelem posílení bezpečnosti vybudováním
přechodů a chodníkových přejezdů. Na ulici Dlouhá a Krátká byla rekonstruována stávající parkovací místa a vytvořena byla i nová stání,
bylo provedeno odvodnění dešťovou kanalizací do blízkého potoka.
Na Polní ulici, která se nachází v zástavbě bytových domů, se navýšila kapacita parkovacích stání i s následným bezbariérovým vstupem
na stávající chodník a napojení na komunikaci směrem k ulici Luční.
Přínosem stavební akce bylo i odvodnění nového parkoviště pro
osobní vozidla a přilehlé komunikace.
V ulici Luční došlo k vybudování chodníku od silnice II/212, dále se
vybudovala bezpečná místa pro přecházení a chodníkových přejezdů
do postranních ulic. V ulici K Rybníku byla také obnovena místní komunikace, nahradil se nevyhovující kryt stávající vozovky a chodníku
a tím se vymezila parkovací místa a obnovily se sjezdy ke stávajícím
rodinným domům a sjezd k zadní části základní školy.
Je třeba poznamenat, že všechny obce i dobrovolný svazek obcí
Mariánskolázeňsko musely začít realizovat projekty ještě před rozhodnutím o poskytnutí dotace - tedy nést riziko případného nepřidělení dotace. Díky odvaze vedení obcí a vzájemné důvěře v rámci
spolupráce ve svazku obcí byly všechny projekty dokončeny s využitím dotace a věříme, že i nyní probíhající kontroly budou v pořádku.
manažeři dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

STRAŠNĚ
STRAŠIDELNÁ
CESTA

30. listopadu 2015 pořádal Obecní úřad
pro všechny statečné děti „Strašně strašidelnou cestu“.
Všechna objednaná strašidla, zombíci
a upíři dorazili do Dolního Žandova na čas
a připravili všem dětem opravdu strašidelnou procházku. Koho neodradilo chladnější
počasí, mohl si užít trochu napětí se zombie-hasičem nebo dřevorubcem, projít si labyrintem u strašidelného šaška a nakonec se
podepsat perem na pamětní listinu u dávno
mrtvé nevěsty a sáhnout si do truhličky pro
sladkého netopýrka nebo ducha.
Pro všechny nebojácné děti byly nakonec
připraveny špekáčky na opečení a teplý nápoj.
Obecní úřad děkuje všem strašidlům, SDH Dolní Žandov a členkám Klubu přátel Dolního Žandova za pomoc při organizaci celé akce.
P.S.: Všechna strašidla přijedou i příští rok a budou prý ještě strašidelnější………….
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Andrea Giňová s maminkou, babičkou a sourozenci

Jiří a Šarlota Valičkovi s rodiči, Jan Hák s rodiči

Eliška Setničková s rodiči, Matyáš Hnat s rodiči

Žaneta Marinčová s rodiči, Daniel Volf s rodiči

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 12.září 2015 jsme v obřadní síni v budově OÚ v Dolním
Žandově přivítali nové občánky:
•
Eliška Setničková
•
Matyáš Hnat
•
Žaneta Marinčová
•
Daniel Volf
•
Andrea Giňová
•
Jiří a Šarlota Valičkovi
•
Jan Hák
Slavnostní atmosféru obřadu pomohly vytvořit také malé zpěvačky z mateřské školy v Dolním Žandově s paní učitelkou Dagmar
Masarovičovou.

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bych Vám chtěla moc poděkovat za finanční
podporu mé dcery Kristýny Kuvíkové, která díky své píli, obrovské dávce talentu a výsledcích v zápasech, dostala nabídku
hrát za klub Sparta Praha U 15. Za rok a půl je Mistrovství
Evropy žen, kam bude nasazena. Veliké díky
patří i klubu TJ Sokol Dolní Žandov.
Tímto jste nám dokázali, že Vám
záleží na každém občanovi Dolního
Žandova.
Ze srdce Vám moc děkujeme.
Lenka a Tomáš Kuvíkovi

Zpěváčci pod vedením p.uč. Masarovičové z MŠ Dolní Žandov

Poděkování
občanům
Obecní
úřad
Dolní
Žandov
a Občanské sdružení Diakonie Broumov
děkují všem občanům Dolního Žandova
a přilehlých obcí za donesené věci do sbírky, která se konala
v Dolním Žandově ve dnech od 2.9.2015 do 30.9.2015. Dary
jsou pravidelně předávány sociálně potřebným.
Ještě jednou děkujeme za štědrost a ochotu pomoci lidem
v nouzi.
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ŽANDOVSKÉ SLÁMOVÁNÍ

V pátek 23.10.2015 proběhlo historicky první Žandovské slámování, které se uskutečnilo za budovou Základní a mateřské školy v Dolním Žandově.
Tématem letošního prvního slámování byla výroba postav do betlému, který bude stát před kostelem v Dolním Žandově v období vánočních svátků a také výroba ozdob na vánoční strom, který
se bude slavnostně rozsvěcet 4.12.2015 v 16:00 na náměstíčku pod kostelem. Sláma, seno, drát a provázky byly pro všechny připraveny a napjatě jsme čekali na to, kolik šikovných rukou se na prvním
slámování bude podílet.
Nejvíce se slámování líbilo dětem ze základní školy. Všechny nás překvapila jejich zručnost a fantazie, s provázky a slámou si po chvilce počínaly všechny velice obratně. Děti samy vytvořily např.
postavu velblouda nebo ovečky, kdy mezi sebou při tvoření spolupracovaly a navzájem si pomáhaly.
Některé děti se na slámování vracely i po skončení školní výuky a dodělávaly svoje výtvory pro betlém nebo třeba i srdíčko ze slámy pro maminku.
První Žandovské slámování mělo úspěch a my doufáme, že se tvoření ze slámy nebo sena stane
v naší obci tradiční akcí, na které v době počítačů, chytrých telefonů a tabletů si hlavně děti budou
moci vytvořit vlastníma rukama z přírodních materiálů výrobky dle vlastní představivosti.
Naše poděkování patří panu Pavlovi Sýkorovi z Farmy Dyleň – Vysoká za balíky slámy a sena
a SDH Dolní Žandov za technickou podporu.

Historie Dolního Žandova
VÁNOČNÍ ZVYKY V ŽANDOVĚ A OKOLÍ
Večer před sv. Mikulášem (6. prosince) očekávaly dříve děti se smíšenými pocity, na jedné straně s toužebným očekáváním, na druhé straně s obavami. K domu s vystrašenými dětmi přicházel „Zuřivec“,
nazývaný Zemba, Zempa nebo
Zemperer (jednalo se ale o stvoření ženského rodu, v převleku se
ale většinou ukrýval muž) - strašidlo se střapatou srstí (obrácená
ovčí kůže nebo sláma uvázaná

Vánoční zvyky
v Žandově
a okolí

kolem pasu), rohatou hlavou, chlupatou tváří (používal se len) a kopytem. Zemba před domem chrastil řetězy a brousil kosu a zatím, co se
vystrašené děti v domě usilovně modlily, prostrčil Zemba svůj dárek,
sestávající z kousků uhlí, oříšků, jablek, křížal a sušených švestek skrz
přiotevřené dveře do síně. Dospělý, aby mohli „ztělesněného“ Zembu
(kterému bylo samozřejmě zakázáno vejít do síně) vidět, museli před
jeho nohami zkrápět podlahu svěcenou vodou. Za postavou Zemby se
ale většinou ukrýval dobře naladěný soused nebo člen rodiny.
Na Štědrý den, který byl a je postní, se v některých žandovských rodinách k obědu podávaly knedlíky s houbovou omáčkou, hrách nebo
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čočka a dále se vařily brambory s máslem a solí. Ke kávě se upekl cop
z kynutého těsta (dnešní vánočka), který se při jídle namáčel do kořalky, která byla rozředěna převařenou vodou ze sušených švestek, aby
dospělým tak rychle „nestoupala do hlavy“. Do naředěné kořalky si
také dospělí namáčeli i vánoční perníčky.
Mezi stědrovečerní zvyky patřilo všem známé lití olova, kdy v odlitých „tvarech“ mohl člověk spatřit cokoliv dle vlastní fantazie. Dále
se házelo botou, kdy dotyčná osoba chytla „věšteckou“ botu do úst
mezi zuby a máchla hlavou dozadu směrem ke dveřím. Pokud bota
ukazovala špičkou směrem ven ze dveří, mohla svobodná osoba počítat do roka se svatbou. Jestliže směřovala špička boty do místnosti, musela dotyčná osoba upřít své naděje na další „čarovný večer“
v nadcházejícím roce. Pod ubrus se také dávali peníze, aby další rok
zůstaly peníze v domě a správná hospodyně nesměla mít na Štědrý
den pověšené prádlo.
Mezi oblíbené zvyky patřilo také krájení jablka, které bylo rozkrájeno na tolik kousků, kolik bylo osob u štědrovečerní večeře. Nesmělo
být přitom překrojeno žádné zrníčko, což by samozřejmě znamenalo
neštěstí. Aby se tedy zlému osudu předešlo, bylo jablko spíše rozlomeno než rozkrájeno. U krájení (lámání) jablka vyprávěla hlava rodiny
vždy příběh o čeledínovi, který se ztratil v lesích u Dyleně a nemohl
najít cestu domů. Až teprve, když začal myslet na štědrovečerní jablko,
pak našel tu správnou cestu. Tento příběh měl ale pro všechny daleko
hlubší význam – každý u stolu patřil k rodinnému kruhu a pokud by
někdo z nich během života sešel na scestí, myšlenky na štědrovečerní
jablko a rodinu mu vždy ukážou tu správnou cestu.
Na Štědrý večer se také ve zvyku „ Nošení jídla Zembovi“ vracel
i obávaný zuřivec Zemba. Tehdy se zbytky jídla ze štědrovečerní večeře (většinou rybí polévka, Ryba na černo s knedlíkem, vařené křížaly nebo švestky) svázaly do ubrusu a nejmladší čeledín je rozděloval
mezi ovocné stromy v zahradě, aby i další rok zůstaly plodné. Pokud
nesl Zembovi jídlo svobodný hoch či dívka, dávali přitom pozor,
z které strany zaštěká pes, z tohoto směru pak mohli očekávat svou
budoucí nevěstu či ženicha. Pokud před běsnícím Zembou utíkaly

vystrašené děti, nesměly se otočit, jinak by jim Zemba rozpáral břicho
a zašil do něj kameny, střeva by pak pověsil na nejbližší plot…….
AR
Čerpáno z Stimmen von Sandau

Tříkráloví koledníci v žandovské čtvrti „Winkel“,
dřevoryt Rudolfa Zubera

JAHNŮV VRŠEK
V DOLNÍM ŽANDOVĚ

„Sandavia“ se dříve nazývala skupina skal, později pojmenovaná „Jahnův vršek“,
která se nachází nad budovou hasičské zbrojnice u lanového centra.
Pojmenování Jahnův vršek vzniklo poté, kdy v říjnu 1928 zde byla slavnostně
odhalena pamětní tabule (přesněji řečeno plochý reliéf s bustou „otce gymnastiky“) u příležitosti výročí 150 let od narození Fridriecha Wilhelma Jahna. Malé
umělecké dílo vytvořil žandovský sochař Andreas Gangl a do 1. světové války
měl v péči toto romantické místo s krásným výhledem místní Zkrášlovací spolek,
který zde vysadil stromky jeřabin a bříz.
Po roce 1945 místo upadlo v zapomnění, busta ve skále byla poškozena a skupinka skal téměř zarostla náletovými dřevinami.

V letošním roce se v rámci projektu Společná cesta - Cíl
3 podařilo najít prostředky na obnovení tohoto zapomenutého místa. Původní busta byla bohužel již natolik poškozena, že nebylo možné ji zrestaurovat a proto byla vytvořena
uměleckým sochařem p.Junkem dle historické předlohy
busta nová a na rovné plošině před skalami byla usazena
kamenná lavice s erbem obce Dolní Žandov, také z dílny
Kamenosochařství Junek.
Zároveň byla poblíž umístěna informační tabule s popisem historie místa v českém a německém jazyce.
Alena Rolfová
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COUNTRY FESTIVAL „SALAJNSKÝ ŽEBŘIŇÁK“
6. ČERVNA 2015

Letošní ročník se konal za krásného počasí, kdy dorazilo na festival
přes 300 návštěvníků. Své udělal dobrý výběr interpretů jako Wabi
Daněk a Miloš Dvořáček, Gladly SW z Kladna a v neposlední řadě vynikající Roháči z Lokte. Také Potokap či Plachťáci ze Slaného zanechali
velmi dobrý dojem. Díky sponzorům, dárcům i obci Dolní Žandov se
podařilo uskutečnit XII. ročník naprosto nejlepší ze všech. Vynikající
obecenstvo, které si zaslouží poklonu za bezproblémový průběh,

TJ SOKOL DOLNÍ ŽANDOV

Je tomu rovných deset let, co fotbalisté oddílu TJ Sokol Dolní
Žandov v ročníku 2005-2OO6 okusili poprvé náročnost krajské
soutěže jakou je 1.A třída. Po minulé sezoně, ve které skončili
na čtvrté příčce v 1.B třídě se i díky štěstí a odmítnutí postupu hráčů Habartova zpět do této soutěže dostali. Rozdíl v kvalitě obou
soutěží si po polovině odehraného ročníku všichni fandové fotbalu uvědomují. Žandovští fotbalisté jsou po třinácti odehraných
kolech s bilancí tří výher, jedné remízy a devíti proher na průběžném dvanáctém místě se ziskem deseti bodů. I přes náročnost
a úzký hráčský kolektiv je tým rozhodnutý se o udržení v 1.A třídě
pokusit a k tomu by měli přispět i vyhlédnuté posily během zimní
přestávky. Nejdůležitějším faktorem je ovšem proměňování šancí,
díky čemuž se v řadě utkání vyšlo bodově naprázdno. Po několika
slabších ročnících jsou v Dolním Žandově opět dvě mládežnické
kategorie a to mužstva přípravek. Mladší, která se hraje na chebsku turnajově a momentálně vede svou skupinu a starší která se
hraje na sokolovsku normálním způsobem doma-venku. Ti jsou
zatím v premiérové sezoně na osmém místě. Dalším sportovním
oddílem, který se zde utvořil, jsou hráči florbalu, kteří věkem spadají mezi dorostence. Zatím trénují a připravují se na přihlášení
do soutěže v nadcházejícím ročníku 2016-2017.
Posledním sportovním týmem reprezentujícím Dolní Žandov
jsou místní senioři, kteří hrají soutěž pod tachovským okresem
a pohybují se na třetím místě průběžného pořadí. Oddíl TJ Sokol
Dolní Žandov má tedy momentálně pět sportovních družstev
a i ti nejstarší pamětníci by asi marně pátrali v paměti, kdy to
tak naposledy bylo. Závěrem patří poděkování všem sponzorům,
fanouškům a Obecnímu Úřadu v Dolním Žandově za jejich podporu a přínos.

soustředěnost a ukázněnost si pochvalovali interpreti i pořadatelé, za
které patří velký dík. Vždyť přidáním 30ti minutovým vystoupením
Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka svědčí o vyspělosti našeho návštěvníka. Po skončení pořadu pak trempská kapela,, Plachťáci“ hráli do
ranního kuropění. Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního festivalu, Neuman Václav, pořadatel.
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Základní a mateřská škola

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

Škola ,,brána do života“

Prvňáčci do naší školy poprvé vstoupili 1.9. 2015 v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Tento slavnostní den je v 1. třídě
přivítaly paní starostka obce Ing. Eliška Stránská, ředitelka školy
Mgr. Ivana Weinzettlová a třídní učitelka Mgr. Jitka Krejčíková
a obdarovaly je upomínkovými předměty. Celkem nastoupilo 16
dětí. Dnes už mají prvňáčci za sebou 2 měsíce, kdy si pomalu
zvykali na nové prostředí, na školní lavice, pravidla a povinnosti. Už se mohou pochlubit, že umí číst první slova ze slabikáře,
hravě počítat do 5 a pěkně psát perem. A hlavně už nikdo neutírá své slzičky. Zjistili totiž, že ve škole mají kamarády a užijí tu
spousty legrace.

ZASAĎ SI TULIPÁN

V rámci celostátního projektu 72 hodin se Čápata rozhodla zkrášlit okolí naší školy.
Po dohodě s paní starostkou jsme v areálu nově zbudovaného prostoru pro děti za školní
budovou, hned vedle altánu, zřídili nový záhon. S jeho zakládáním nám pomohli žáci 8. ročníku. Do záhonu si teď na podzim mohli zasadit cibulku tulipánu všichni zájemci z řad žáků i
zaměstnanců školy. Už se těšíme na jaro, až nám na záhonu rozkvetou červené a žluté tulipány.
Touto cestou prosíme všechny návštěvníky altánu a jeho okolí, aby nám do záhonu nešlapali.
Děkujeme.

HALLOWEENSKÁ DÍLNA

Ve čtvrtek 23.10. si žákovský parlament připravil pro děti a jejich rodiče dílnu, na které si všichni mohli vyrobit halloweenské
dekorace. Odpoledne se ve škole kreslilo, okreslovalo, střihalo,
lepilo, natíralo, zdobilo, řezalo, dlabalo – zkrátka vše, co k takovému halloweenskému vyrábění patří. Všude se to hemžilo dýněmi, duchy, strašidly, netopýry – a to nejen těmi vyráběnými,
ale i v podobě velmi povedených masek, ve kterých děti přišly.

Čte celá škola
Naše škola se zapojila do operačního programu OPVK, výzvy 56.
Do konce školního roku proběhne deset čtenářských dílen ve 2. až 9.
třídě. Zavedení těchto dílen je jedním z prostředků ke zvýšení zájmu
o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, čtenářské dílny budou
podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v této oblasti.
Celkem je rozpočet projektu 227 024,- Kč. Za tyto finance nakoupíme
do každé třídy minimálně 50 knih a do školy pořídíme 25 čteček. Po
skončení projektu budou všechny knihy k dispozici ve školní knihovně.
První týden v listopadu proběhly první čtenářské dílny. Žáci jsou
nadšeni nejen výběrem knih, ale užívají si i vlastní čtení.

Příspěvky do dalšího čísla Žandovských listů zaneste na obecní úřad
nebo zašlete poštou či e-mailem
nejpozději do 30.4.2016
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