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Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Víte, že…

v Dolním Žandově bývalo ochotnické divadlo, které patřilo k významným společenským událostem
v životě místních obyvatel?
Můžete se podívat na fotografie ze dvou divadelních představení, která se hrála v Kulturním domě:
Rodinná vojna z listopadu roku 1951 a také Noc na Karlštejně.

7.9.2019
28.9.2019
6.12.2019

Plánované akce v obci Dolní Žandov

- Rozloučení s prázdninami
- 26. Žandovská pouť sv. Michala
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

7.12.2019

- Mikulášská zábava
Předvánoční posezení seniorů

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 2019
V uvedeném přehledu přinášíme pouze nejdůležitější závěry z jednání zastupitelů,
kompletní zápisy jsou k dispozici na obecním úřadě v Dolním Žandově

Výpis ze zápisu 1. veřejného zasedání ZO DŽ ze dne 07.02.2019
• Usnesení č. 08/01/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením darovací smlouvy
mezi Karlovarským krajem, zastoupený
Zdravotnickou záchrannou službou KK a Obcí
Dolní Žandov ve věci bezplatného převedení
vozidlové radiostanice určené pro SDH Dolní
Žandov. ZO Dolní Žandov pověřuje starostku
obce k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 08/01/2019 bylo schváleno.
• Usnesení č. 09/01/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením smlouvy o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Digitální mapy veřejné správy Karlovarského
kraje po roce 2018, mezi Karlovarský krajem a Obcí Dolní Žandov na dobu neurčitou,
s úhradou roční paušální částky za náklady a
správu a aktualizaci DTM DMVS Karlovarský
kraj, ve výši 2,-Kč za každého obyvatele obce.
ZO Dolní Žandov pověřuje starostku obce Ing.
Elišku Stránskou k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 09/01/2019 bylo schváleno.
• Usnesení č. 27a/01/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Podáním žádosti o dotaci na MMR ČR –
Obnova povrchu komunikace na p.p.č. 2060/2
v k.ú. Dolní Žandov a na p.p.č. 1056/5 v k.ú.
Salajna
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 27a/01/2019 bylo schváleno.
• Usnesení č. 27b/01/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Podáním žádosti o dotaci na MMR ČR –
Zatraktivnění budovy Zdravotního střediska
v obci Dolní Žandov
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 27b/01/2019 bylo schváleno.
• Usnesení č. 27c/01/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
podání žádosti o dotaci „Regenerace dětských
hřišť v obci Dolní Žandov“ v rámci výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210H
Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 27c/01/2019 bylo schváleno.

Výpis ze zápisu 2. veřejného zasedání ZO DŽ ze dne 11.04.2019

• Usnesení č. 32/02/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Schodkový rozpočet Obce Dolní Žandov
na rok 2019. Závaznými ukazateli jsou schválené rozpočtové paragrafy. Schodek ve výši
7.478.396,-Kč je pokryt finančními prostředky
z minulých let.
Příjmy
20.677.100,-Kč
Fin.prostředky minulých let
7.478.400,-Kč
Příjmy celkem
28.155.500,-Kč
Výdaje
26.688.500,-Kč
Splátky úvěrů
1.467.000,-Kč
Výdaje celkem
28.155.500,-Kč
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 32/02/2019 bylo schváleno.
• Usnesení č. 36/02/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
se žádostí ZŠ a MŠ Dolní Žandov o Rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 98.747,08 Kč
(hlavní činnost ve výši 93.292,58 Kč, hospodářská činnost ve výši 5.454,50 Kč) za rok 2018, ZO
Dolní Žandov souhlasí s Převedením hospodářského výsledku za rok 2018 do rezervního fondu ve výši 98.747,08 Kč.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 36/02/2019 bylo schváleno.
• Usnesení č. 37/02/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
se Zapojením Základní školy a mateřské školy
Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
Název projektu: „Obědy do škol v Karlovarském
kraji 2019/2020“.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 37/02/2019 bylo schváleno.
• Usnesení č. 41/02/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením mateřské školy a školní jídelny
v Dolním Žandově v době letních prázdnin od
05.08.2019 – do 31.08.2019, z důvodu čerpání
řádné dovolené.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 41/02/2019 bylo schváleno.
• Usnesení č. 46/02/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Záměr rekonstrukce kotelny v prostorách ZŠ
Dolní Žandov a bere na vědomí, že pokud nám
bude přiznána dotace z OPŽP, je nutné předfinancování rekonstrukce kotelny z vlastních
zdrojů.

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 46/02/2019 bylo schváleno.

• Usnesení č. 49/02/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Záměr rekonstrukce nemovitosti č.p. 3 v k.ú.
Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 49/02/2019 bylo schváleno.
• Usnesení č. 50/02/2019
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s
Výběrem zhotovitele na pořízení projektové dokumentace „Dolní Žandov č.p. 3 – adaptace a
stavební úpravy nebytových prostor (restaurace
a její zázemí a společenský sál) a bytových prostor“, kterým se stal Ing. Arch. Tomáš Dohnal, se
sídlem Pod sokolovnou 3/705, 140 00 Praha 4
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 159.000,-Kč
bez DPH.
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní
Žandov a Ing. Arch. Tomáš Dohnal, se sídlem
Pod sokolovnou 3/705, 140 00 Praha 4 za sjednanou cenu ve výši 159.000,-Kč bez DPH.
ZO Dolní Žandov pověřuje starostku obce
Ing. Elišku Stránskou k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 50/02/2019 bylo schváleno.

DEN DĚTÍ
1.6.2019
od 14 hodin

volnočasové centrum
za budovou ZŠ
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Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů
v období od ledna 2019 do května 2019:
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Vlasta Vodičková
Josef Hemerka
Alena Žalčíková
Anna Lindová
Jarmila Konečná
Libuše Pokorná
Miroslav Sitko
Gizela Trubková
Anna Zajíčková
Ladislav Růžička
František Novotný
Jiřina Vosátková
Vladimír Diviš
Marie Jadlovská
Jaroslava Ryplová
Jarmila Vachudová
Sieglinde Zedková
Jarmila Skalická
Rudolf Dvořák
Ida Pajerová
Marie Jirásková
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Zájezd Zahrada Čech

V pátek 12.dubna 2019 zorganizoval Obecní úřad v Dolním Žandově
zájezd pro občany obecním autobusem na výstavu Zahrada Čech
v Litoměřicích. Zájem o tuto akci byl velký, účastníci zájezdu si mohli vybrat
z široké řady potřeb pro zahrádkáře, chalupáře, sadaře i milovníky přírody.

Volby 2019

24. a 25. května 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu.
Budeme Vás očekávat ve volební místnosti Sálu kulturního domu obecního
úřadu Dolní Žandov – vstup přes přísálí. Hlasovací lístky a informace k volbám dostanete do poštovních schránek. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Bližší informace o volbách získáte na internetu www.volby.cz

Opustili nás:

Václav Vrzák
Antonie Münnichová
Jaroslava Ferlingová

NEZAPOMENEME

Obec Dolní Žandov vyhlašuje soutěž

NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVĚTINOVÉ OKNO

Do 18. 09. 2019 můžete zasílat fotografie
svého květinového okna – pergoly – skalky
v: Brtné, Dolním Žandově, Horním Žandově,
Podlesí, Salajně, Úbočí. Na Obecní úřad v
Dolním Žandově

nebo na e-mail: epodatelna@dolnizandov.cz
Prvním třem vyhodnoceným budou předány ceny
28. září 2019 na pouti sv. Michaela.

Vážení přátelé a příznivci,
jako každý rok bychom Vás informovali, že dne 8.června 2019 od 13:00
budeme opět organizovat v našem kraji ojedinělou a dnes již tradiční akci
Mezi Nebem a Zemí. Oproti minulým ročníkům jsme museli termín naší
akce posunout na začátek června a to z důvodu konání plochodrážních závodů v pro nás tradičním termínu na konci června. Akce se bude opět konat,
stejně jako v minulých letech na plochodrážním stadionu v Mariánských
Lázních, kde zábavnou formou prezentací, workshopů a ukázek představíme činnost IZS, dobrovolných záchranářů, spolků pracujících s mládeží
a zabývajících se volnočasovými aktivitami, sportovních klubů a organizací
představujících prevenci rizik, poskytování První pomoci a využití volného
času jinak než jen u počítačů, tabletů a mobilů.
Pro jasnější představu, o čem Mezi Nebem a Zemí je, jsme vytvořili
Facebookovou událost:
https://www.facebook.com/events/202625820681988/, kde budeme postupně představovat letošní program a partnery, kteří se na akci budou podílet.
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Dětský maškarní bál

V sobotu 9. února 2019 proběhl dětský maškarní bál.
Diskotéku dětem připravil pirát DJ Jarry, lesní žínka
Petronelka zkrášlila dětičky malůvkou na obličej, vyzvat
k tanci bylo možné alchymistu, břišní tanečnici, či chodící
terčík…:) Soutěžilo se o ceny v několika disciplínách, každý si odnesl krom zážitku také balíček se sladkou odměnou.
O radost ze svých narozenin se podělil malý oslavenec, který
ostatní děti obdaroval točenou cukrovou vatou a popcornem.
Letos jsme mohli obdivovat tyto maškaráčky: od mumie, Macha a Šebestové, slepiček, oveček, lištiček, rytířů,
princezen, víl, policistů (i vězňů), zdravotních sestřiček
a mnoho dalších:) Děkujeme za sponzorské dary a všem
dobrovolníkům za pomoc při této akci!

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
Obecní úřad v Dolním
Žandově ve středu 6. března
2019 připravil tradiční oslavu
ku příležitosti Mezinárodního
dne žen. Slavnostní zahájení, na
počest všem zúčastněným dámám, začalo proslovem paní starostky obce Ing. Elišky Stránské

společně s panem místostarostou Jindřichem Hovorkou. Za krásně
připravené vystoupení dětí a mládeže patří poděkování paním učitelkám z žandovské MŠ, paní učitelce Kudláčové, také panu učiteli
Slavíkovi a v neposlední řadě všem zpěváčkům a malým tanečnicím.
Novinkou bylo duo bavičů z Karlových Varů - Jiřina Pagáčová a její
mužský doprovod, kteří dokázali celému sálu navodit příjemnou atmosféru a rozptýlení. Určitě k nám do Dolního Žandova nezavítali
naposledy.

Žandovské listy 1/2019

-5-

Odkládejte zdarma
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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Máte doma muzejní kousek?

Máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste ho věnovali muzeu? Vyfoťte
spotřebič, o kterém se domníváte, že je „muzejní kousek“, doplňte jeho popis
- odhadované stáří, stav, dochovalé příslušenství, případně další informace
(manuál, návod, prodejní doklad, apod.) a zašlete emailem do 31. prosince
2019 na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.
Za každý spotřebič vybraný kurátorem Národního technického muzea pro
rozšíření sbírky obdrží jeho majitel drobný dárek. a čestnou vstupenku do
NTM pro dvě osoby s platností 6 měsíců.
Po 30. 6., 30. 9. a 31. 12. kurátor NTM vybere vždy 5 spotřebičů s nejvýznamnějším přínosem pro muzeum. Majitelé těchto spotřebičů získají poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 500 Kč.
Na konci roku 2019 pak bude kurátorem sbírky vybrán „NEJ muzejní kousek za rok 2019“, jehož majitel získá
poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 5 000 Kč.
Všeobecné podmínky:
• Vstupem do soutěže souhlasí účastník se zpracováním
svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní, číslo a e-mailová adresa pro účely této soutěže dle
zákona č. 101/2000 Sb.
• Informace o účastnících soutěže jsou poskytovány společnosti ELEKTROWIN a.s., v případě výběru elektrozařízení do sbírek NTM, také Národnímu technickému muzeu
• ELEKTROWIN a.s. si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže
• Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
ELEKTROWIN a.s. si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty
• ELETKROWIN a.s. je oprávněn bez náhrady pozměnit
nebo upravit podmínky či soutěž pozastavit, odvolat,

anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její
podmínky
• Podmínky mohou být ve zkrácené verzi komunikovány
na propagačních materiálech v souvislosti s e soutěží,
avšak úplné podmínky jsou považovány v rámci soutěže
za jediné, úplné a konečné
• Právní cesta je vyloučena. Výhry není možné vymáhat
právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ELETKROWIN a.s.
• ELEKTROWIN a.s. neodpovídá za vady, poškození
či ztráty spojené s dodávkou výher
V případě jakýchkoliv dotazů ve věci této soutěže je možné
se informovat prostřednictvím emailu:
muzejni.kousek@elektrowin.cz

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 v Chebu a okolí

Devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky v Chebu a okolí, která se konala od 1. do 13. ledna 2019, vynesl 193 642,- Kč (přesně 190 182 Kč,
112 euro a 100 ploských zlotých), což je o 11 348 Kč více než vloni.
Místní podíl, který je 65% z celkové vykoledované sumy (tj. 125 867
Kč), bude jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a bude rozdělen takto:
· 40% (tj. 50 347 Kč) na služby Hospice Sv. Jiří o. p. s., který provozuje
zdravotní službu domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči rodinám,
které se starají doma o své umírající
· 35% (tj. 44 054 Kč) na služby starým, nemocným a sociálně potřebným v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb a na
podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum
při Farní charitě Cheb
· 20% (tj. 25 173 Kč) na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu,
která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v
Azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém denním centru.

· 5% (tj. 6 293 Kč) pro Radečka Neuschla, který trpí nemocí motýlích křídel.
Do Tříkrálové sbírky se letos zapojilo celkem 111 dobrovolníků 74 koledníků, 26 vedoucích skupinek a 11 dobrovolníků v zázemí.
Děkujeme Městu Cheb a Trinity Clubu Cheb, kteří nám věnovali výbornou bramboračku na sobotu 5. 1. 2019, kdy byla tradiční Tříkrálová
polévka pro veřejnost v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, a děkujeme
všem dobrovolníkům a koledníkům, kteří ji oživili svým zpěvem.
Všem dárcům i spolupracovníkům Tříkrálové sbírky ze srdce děkujeme a přejeme hodně Božího požehnání do celého roku.
Ing. Eva Kolafová,
Farní charita Cheb tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz
V Dolním Žandově bylo vybráno do pokladniček Tříkrálové sbírky
v roce 2019 celkem: 29.824,- Kč.
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Žandovští
si zastříleli

Místní organizace KČP v Dolním
Žandově uspořádala dne 15. března 2019
na střelnici v Odravě již 5. ročník soutěžní
střelby pro své členy a sympatizanty. Z 29
zúčastněných byli i členové KČP Planá,
přátelé Kvasničkovi a zástupce KČP Aš
přítel Střeček. Soutěž probíhala ve střelbě ze SA-58, které se zúčastnilo 19 soutěžících, dále v pistoli soutěžilo 15 střelců
a v malorážce pět žen a slečen.
Hlavní rozhodčí p. Wagneter, Šrail
ml. a Pešek zvládli objektivní vyhodnocení dosažených výsledků na výbornou.
Na střelnici panovala výborná atmosféra
a upřímné přátelství pětihodinového maratonu. Pro první tři vítěze z každé kategorie byly připraveny hodnotné ceny. Byly
uděleny i ceny útěchy. Výsledky: SA 58, 1.
místo Tichoň Josef, který dosáhl nástřel
69b. z možných 70b. Pistole vz.9: 1. místo Kvasnička Stanislav junior, Malorážka:
1. místo Šrailová Kristýna. Nejcennější
na celé akci bylo především to, že se opět
sešel kolektiv mladých členů se členy dříve
narozenými.
Trešl Zdeněk, foto Havlíček Jindřich
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Výroční zpráva
o činnosti jednotky SDH obce Dolní Žandov za rok 2018

Dobrý den vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás touto cestou
seznámil s činností naší jednotky, kterou zřizuje naše obec a tato jednotka chrání Vaše životy, majetek a je nápomocna při všech možných
akcích a událostech, které se v obci pořádají.
V loňském roce jsme měli celkem 53 zásahů, z toho 26 v katastru
obce a 27 mimo katastr obce, což je o 3 zásahy méně než v roce 2017,
ve kterém bylo 56 zásahů. Z toho bylo 11. požárů, 26. technických pomocí, 13. dopravních nehod, 2. plané poplachy, 1. zatříděn do skupiny
ostatní.
Při všech těchhle zásazích se nám podařilo zachránit celkem 16 lidských životů. Bohužel byli i 3 ty smutné, kde i přes veškerou snahu
všech zasahujících se nám tyto osoby zachránit nepodařilo.
Celkově bylo u zásahu včetně cvičení odpracováno 97, 5 hodin
na jednoho člena jednotky, kde je minimální počet družstva pro výjezd 1+3, ale jezdili jsme i ve větším počtu a občas i s oběma cisternami najednou, takže na některé zásahy se jelo v počtu i 10 osob.
Měsíce s největším počtem zásahů byly: Leden 7zásahů. Únor 2 zásahy, Březen, Duben, Květen po 4 zásazích, Červen 6 zásahů, Červenec
7 zásahů, Srpen 11 zásahů, Září 5 zásahů, Říjen a Prosinec po 2 zásazích a v Listopadu jsme byly úplně bez výjezdu. Nejvíce početný
na zásahy byl tedy měsíc Srpen a to s 11 zásahy. Bohužel jsme ve dvou
případech nevyjeli, z důvodu malého počtu osob.
Mezi takové nejnáročnější zásahy patřili: V lednu zřícení části budovy bývalého hotelu Kavkaz, kde jsme byli na místo povoláni 2x,
v únoru to byl požár bývalé přádelny v Libé, kde se zasahovalo při
teplotě kolem -15 stupňů, v březnu pátrání po osobě zde u nás, v srpnu to byl požár pole v Dolních Dvorech, kde hořelo strniště a obilí
na stojato o celkové rozloze 62 ha a v měsíci říjnu to bylo pátrání
po nezletilém chlapci v Hranicích u Aše

Odborná příprava
Jednotka se účastnila 3 pravidelných odborných příprav na stanici
v Mariánských Lázních po cca 5 hodinách, jedné celodenní Odborné
přípravy u rybníka Betlém u Teplé, kde jsme trénovali čerpání vody,
práci na vodní hladině, plnění Bambivaku a navádění vrtulníku
na místo přistání
Další odbornou přípravu jsme absolvovali v měsících duben a květen, a to pod vedením lékařů ze ZZS, kteří nás učili, jak správně používat AED, kterým je nově jednotka vybavena od měsíce září a už jsme
byli i povolání do obce Milíkov k resuscitaci.
Pravidelnou odbornou přípravu posádek vozidel RZA, je naplánovaná na první čtvrtletí tohoto roku a zrovna tak odborná příprava v první
pomoci.
Touto cestou bych chtěl poděkovat veliteli stanice Mariánské Lázně
Martinu Gajerovi a zároveň i Všem ostatním, kteří se na přípravách
těchto odborných příprav podíleli, protože si pro nás vždy připravili
nějakou specialitu
Všechny odborné přípravy měly vysokou úroveň a z hlediska teoretického i praktického byly pro všechny zúčastněné velkým přínosem.
Akce SDH, JSDH a obce Dolní Žandov(ZOČ)
Společně s SDH byla jednotka nápomocna při Stavění máje, kdy se
tato akce začíná stávat pomalu tradicí, srazu veteránů ve Františkových
Lázních, organizaci tradičního dne dětí v Dolním Žandově, který se
konal ve volnočasovém centru za základní školu, kde jsme prováděli
ukázky, na Dni mezi nebem a zemí, kde jsme rovněž byli nápomocní s materiálním zabezpečení v podobě bezplatného zapůjčení stanu
včetně jeho montáže i demontáže a pivních setů, účast na tradiční soutěži o sošku sv. Floriána, která byla v Staré Vodě a opět se podařilo
složit ženské družstvo, rozsvícení vánočního stromu, ve spolupráci se
základní školou dále jsme zorganizovali rozloučení s létem kdy zároveň

v tento den probíhala soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, poskytli pomoc při organizaci 5. Republikového srazu pohraničníku na hoře Dyleň
a na Salajnském žebřiňáku.
Na již zmiňovaných akcích, se dělalo to, co bylo třeba. Na těchto akcích bylo odpracováno na jednoho člena přibližně 197hodin. U těch
mnoha dalších neevidovaných akcí by tento počet byl mnohonásobně
vyšší.
O údržbě techniky mluvit asi ani nemá cenu, protože techniku udržujeme a opravujeme jak je třeba a vzhledem k jejímu stáří by se asi
těžko hledal měsíc, kdy jsme něco neopravovali nebo nedělali potřebnou úpravu.

Dotace a příspěvky

V loňském roce se nám podařilo získat účelové dotace a příspěvky
od Karlovarského kraje a GŘ HZS ČR a to v celkové výši 1 056 000,na věcné vybavení povahy, za které se nakoupily věci potřebné pro
veškeré zásahy.
Nový dopravní automobil se podařilo vysoutěžit za necelých 862 000
namísto 900 000,- které jsme měli přislíbené a tudíž obec za toto vozidlo nedoplácela vůbec nic. Vozidlo jsme dovezli z Trutnova na konci
měsíce října.
Děkuji Všem, kteří se podíleli na veškerých akcích pořádaných obcí,
opravách techniky a různých pracích na technice, zbrojnici a jejím
okolí, účastí u zásahu a odborných přípravách.
Za jednotku SDH Dolní Žandov
velitel Hedbávný Miroslav

Poděkování
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval někomu neznámému, nebo neznámým partám pubescentů, které se scházejí ve volnočasovém centru za Základní školou za zničení TEEPE a neuvěřitelnému nepořádku v těchto prostorách.
Finance na tyto TEEPE a vybudování tohoto areálu se podařilo získat a vybudovat v rámci dotačních titulů a to především pro zvelebení
prostoru za Základní školou, které dlouho zarůstalo a nebylo vůbec
využíváno.
Toto volnočasové centrum slouží Všem a pro Všechny občany, kteří
žijí v naší obci a naši obec přijedou navštívit.
Není to tak dávno, co se řešilo vyloženě pokálené teepe před
Mateřskou školkou a toto teepe bylo třeba přesunout jinam, aby se
tahle situace neopakovala a děti nebyly vystavené možné infekci.
Můžeme jen konstatovat, že situace na sebe nenechal ani rok čekat
a tato situace se opakuje, akorát v bledě modrém. Po kontrole lanového centra po zimním spánku, odpočinku a otevření těchto teepe
jsme se zděsili a báli jsme se, že na nás skočí žloutenka. Nepořádek byl
neuvěřitelný, díry v plachtách jsou pomalu větší jak osobní automobil,
propálení od zapalovačů či nedopalků je taky nespočet, stoly rozřezané, popálené a pokapané voskem a o nedopalcích radši ani nemluvě,
protože by to vydalo minimálně na kontejner, ale velkokapacitní, co
se používá při svozu odpadu každý rok na jaře.
Jsme zvyklí skoro na všechno, ale takový nepořádek, který vytvořili naše děti, které se v těchto prostorech schází, nebo scházeli, nikdo
nečekal, už jen zbývalo v té hromadě neskutečného nepořádku najít
injekční stříkačky. Zaplať pánbůh se nám nic podobného v tomto prostoru zatím nepodařilo najít, tajně doufáme, že to nebude jen otázka
času????
Vážení rodiče a pubescenti, je třeba si uvědomit, že vybudování
tohoto volnočasového centra stálo čas a nemalé úsilí zaměstnanců
Obecního úřadu a nejen těchto zaměstnanců, kteří se zasloužili o získání různých dotačních programů a udržitelnosti těchto programů,
tak by bylo škoda o toto centrum přijít, protože, když tyto věci nebudou stát na daném místě a v případě možné kontroly, tak obec bude
muset tyto finance na tento projekt vracet, což by byla škoda.
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Je třeba si uvědomit, že tento areál neslouží pouze jako
schovka pro pubescenty před nepříznivým počasím, altán,
který se v těchto prostorách nachází, slouží především jako
venkovní učebna pro naší Základní školu při hodinách
Výtvarné výchovy a jiných předmětech.
Další věc, která nás trápí je ta, že toto centru je určená
především pro relaxaci a čím víc se v této oblasti nachází psí
exrementy. Proti psům nic nemáme, ale když už jsem půjdete, vezměte si s sebou igelitový pytlík(otázka zdržení doma
maximálně 5 vteřin ) a po Vašem čtyřnohém miláčkovi,
který si vykoná svoji tuhou potřebu v tomto areálu, tak si
tuto potřebu ukliďte. Košů, si myslím tu máme dost a pro
každého rodiče je určitě nepříjemné čistit obuv po někom
předchozím, kdo je nezodpovědný a sobecký k ostatním.
Je pouze otázka času, kdy majitelé psů budou mít zakázaný vstup se svými miláčky do volnočasového centra..
Chtěli bychom tuto oázu klidu i na dále rozšiřovat a to
v podobě udírny a grilu, kde by měl možnost každý občan
obce si opéct, uudit své vlastní domácí maso a měl vlastní
výrobek.
Toto je vše v plánování a budete o tom informováni, ale
byli bychom rádi, aby si toho co někdo jiný vybuduje, zařídí, postaví, ve svém volném čase, bez nároku na jakoukoli
odměnu na úkor rodin a svého volného času, který bychom
mohli využít jinak, tak aby si toho ostatní vážili, protože
tahle myšlenka bude stát nemalé peníze, úsilí, čas a ochotu
pro spokojenost našich občanů a bylo by dobré si těchto
věcí vážit, protože současná generace o těchto věcech nemá
ani ponětí, až na pár světlých vyjímek
Pro představivost, co vytvořili naše děti, přikládáme několik foto, zbytek z likvidace Teepé kdykoliv k nahlédnutí
v Hasičské zbrojnici.(Je to k zamyšlení, jak se o naše děti
staráme a máme o ně zájem).
S pozdravem a doufám, že na nás nezavřete za toto poděkování
Vaši hasiči, kteří mají na starosti tento areál.

Poděkování

V naší obci je poměrně hojná včelařská základna, od zasloužilých
zkušených včelařů a včelařek, až po další generaci nejmladších včelaříků, celkem to činí v letošním roce 43 včelařů. Jedná se nejen o ušlechtilý koníček, ale především o veřejně prospěšnou činnost, která má
přímý vliv na životní prostředí kolem nás.
ZO ČSV Dolní Žandov z.s. by tímto ráda poděkovala za grantovou podporu, která je prvořadě využita pro zlepšování
zdravotního stavu včelstev.
Abychom se mohli o svá
včelstva svědomitě starat
a předcházet tak újmě našich
včelek v podobě různých nemocí či parazitů, je potřeba
zakoupení účinných, a ne
zrovna levných léčiv.
Tímto bychom také v neposlední řadě rádi poděkovali panu předsedovi Aloisi
Drábkovi za jeho dlouholetou, příkladnou a neúnavnou práci pro místní spolek
včelařů. Děkujeme!

Ždibec ze života včelek…

Časné jaro je pro včelky nejkritičtější roční doba. Nemůžete spočítat
kuřata, dokud se nevylíhnou. Nemůžete spočítat včelstva, dokud není
pyl a nektar a nezmizelo nebezpečí zimního hladovění. Včely mohou
uhynout dříve, než se narodí nová generace, a to v důsledku nemocí, parazitů, hladu i povětrnostních podmínek. Včelstvo tak může
být oslabeno až k bodu, ze kterého se nedokáže vrátit zpět do života.
Odborné prameny udávají, že ztráty včelstev během zimy činí téměř
30-35 %. Průzkumy ani nepočítají se ztrátami, které v současné době
vznikají během léta a podzimu.
Včely tvoří společenstvo, odborně nazývané včelstvo, které obsadí
jeden úl. Ve včelstvu je v letním období 1 matka, několik set trubců
a několik desítek tisíc dělnic. Včela během svého života (tj. v letním
období kolem 40ti dnů) vystřídá několik pracovních funkcí. Matka je
až neuvěřitelně výkonná – během jediného dne je schopná naklást až
1 500 vajíček, což se rovná
přibližně její hmotnosti.
Život včel je zkrátka velice
fascinující!!
(Použitý zdroj: Včelaření
krok za krokem, Alethea
Morrisonová, 2013, 152 s.,
ISBN 978-80-242-4215-6)
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Zveme všechny na již čtvrtý ročník
Tahanice – turnaje v přetahování lanem. Přetahovat se bude opět v Horním
Žandově, v sobotu 15.6.2019 od 11:00.
Pro soutěžící, fanoušky a návštěvníky
Tahanice bude připraveno chutné občerstvení a samozřejmě živá vystoupení
hudebních skupin. V soutěži Team outfit
bude vyhlášen nejnápaditěji oblečený tým
a během soutěžního odpoledne bude také
probíhat losování Tomboly o hodnotné
ceny. Akci doprovází výstava historických
fotografií Horního Žandova.
Případní zájemci o přetahování se můžou registrovat na tel. čísle 602 973 042

esqmeq

TJ SOKOL

Sezóna 2018/2019

Stejně jako v minulé sezóně jsme přihlásili tři kategorie, mladší přípravku, mladší žáky a A-tým. Mladší přípravka se po minulé sezóně
(své první soutěžní) představila v Okresním přeboru Chebska, kde s
dalšími pěti týmy hrají svou soutěž turnajově tzn. že každý víkend se
na jednom hřišti utká každý s každým. Vytyčit si nějaké cíle bylo dost

složité, jen těžko se dalo odhadnout, jak na tom naši nejmladší borci
můžou být. Hned první turnajové kolo ale ukázalo, že cíle nemusí být
skromné. Po podzimní části byla přípravka dokonce na druhém místě,
s nepříliš velkým odstupem za první Hleďsebí A. Bohužel vstup do
jarní části byl méně povedený a přišel propad na třetí místo. Největší
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problém pak představují duely s FK Skalnou, kterou se zatím v jarní
části nepodařilo porazit ani jednou. Šest kol před koncem tak není ani
zdaleka rozhodnuto. Sama trenérka pak sezónu zatím hodnotí jako
vydařenější než tu předchozí, přesto je ale ještě velký prostor pro zlepšení. Kromě týmového úspěchu v podobě umístění v první trojici, si
můžeme odnést i individuální cenu, a to zlatou kopačku pro nejlepšího střelce soutěže. Po 61 odehraných zápasech má Monika Pohořalá
na kontě 69 branek a jen o jediný gól zaostává za nejlepším střelcem.
Další dílčí úspěch zaznamenal náš Sokol teď v březnu, kdy trenérka
právě mladší přípravky Kristýna Kuvíková úspěšně absolvovala kurz
trenérské licence B a nám tak v oddílu přibyl ,,oficiální“ trenér. Touto
cestou by také chtěla upozornit, a pozvat Vás na nábor dětí do mladší
přípravky, který se uskuteční začátkem srpna. O přesném termínu Vás
budeme informovat na našich facebookových stránkách.
Druhou kategorií, na kterou se podíváme, je výběr vedený Mírou
Daňkem a Markem Jakubcem, tedy mladší žáci. Po minulé sezóně, kdy
jsme působili v Okresním přeboru Karlovy Vary, kde jsme obsadili
druhé místo, jsme se přesunuli do Okresního přeboru okresu Sokolov.
V této kategorii, se už dalo mluvit o určitých cílech do sezóny, který byl vytyčen hrát do pátého místa. Od začátku sezóny se zdálo, že
tento cíl bude reálný, možná i příliš skromný. Před zimní pauzou jsme
figurovali na čtvrtém místě, jen s minimální ztrátou na třetí místo a
pouze třemi porážkami z dvanácti utkání. A to od celků jako Baník
Sokolov, nebo Spartak Chodov. Bohužel vstup do jara byl stejně jako
u přípravky nepříliš povedený a první dvě kola přinesli dvě prohry s
tabulkovými sousedy. Pak ale následoval asi největší zápas sezóny. Ve
výrazně oslabené sestavě jsme odjížděli na zápas s Baníkem Sokolov,
lídrem soutěže. Naši mladí borci ale předvedli dokonalý týmový a bojovný výkon a odvezli si zasloužené tři body po výhře 1:4. Šest kol
před koncem se nacházíme na pátém místě tabulky, se zápasem k dobru a zřejmě nejjednodušším losem. Boj o třetí příčku tak nevzdáváme.
I v této kategorii je stále ve hře individuální cena, kterou by mohl
získat Roman Pohořalý, bratr Moniky, jenž v 19-ti utkáních zaznamenal 39 branek, a dvě ztrácí na prvního. Právě Romana a další dva hráče, Ondru Kuvíka a Davida Kuvika, čeká posledních pár utkání v našem dresu, poté zamíří do FC Cheb, kde zkusí své štěstí v žákovské lize.
Za zmínku také stojí, že naše dvě hráčky, Sabina Henzlová a Denisa

Skalická se prosadili do dívčí akademie Karlovarského kraje a v létě je
čeká olympiáda proti jiným krajským výběrům Česka.
Jako poslední se podíváme na Áčko. Tam došlo k výrazné změně
už v létě před sezónou, kdy se trenérské funkce ujal Radek Tunder,
pro kterého šlo o první trenérskou zkušenost. Po půlce podzimní části jsme se drželi na samé špici tabulky, bohužel rozsáhlá marodka a
celkově velké množství absencí, která nás postihla koncem podzimu
nám odsunula na třetí místo. Tam jsme také přezimovali. V zimní
přestávce se dařilo v rámci možností vcelku dobře trénovat, a tak se
dalo říct, že na jarní část jsme připraveni. Během přestupového období se také událo pár změn, opustil nás Štefan Kundrát, který zamířil
do Kynžvartu. Naopak k nám přestoupil Karel Sommer, který do té
doby hájit barvy Kynšperku. Jako volný hráč pak u nás
začal hrát Jaroslav Beňovský, bývalý hráč Habartova,
či Lomnice. Hned po druhém jarním kole jsme mohli
sledovat velmi pozitivní věc, a to, že po velmi dlouhé
době máme tři střelce s deseti a více góly. A to už po 15ti kolech. K Lukáši Bátovskému a Tomáši Kuvíkovi se
přidal i Michal Jakubec. Podařená bodová série v dalších zápasech nás po dvaceti kolech vyhoupla opět do
čela soutěže. Těsně před uzávěrkou se Áčko utkalo ve
šlágru 21. kola s výběrem Spartaku Chodov B (utkání
prvního s druhým), které bohužel nezvládlo a prohrálo
těsně 1:0. Pět kol před koncem tak ztrácíme dva body
na čelo tabulky, jsme tak stále reálně v boji o historicky
nejlepší umístění v soutěži, které je momentálně třetí
příčka ze sezóny 2004/2005. Stejně tak je ve hře ještě i
možné vítězství v celé soutěži, které by bylo první vítězství v krajské soutěži od založení našeho oddílu. Naším
nejlepším střelcem je momentálně Tomáš Kuvík, s 18-ti
přesnými zásahy, kousek za ním je Michal Jakubec s 15ti brankami a nejlepší trojici uzavírá Lukáš Bátovský,
který se přesně trefil 12krát.
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SZDL Dolní Žandov

Mezinárodní discgolfový turnaj na hřišti v Dolním Žandově

Dne 6. 4. 2018 proběhl v Dolním Žandově discgolfový turnaj v rámci Severozápadní discgolfové ligy 2019. Turnaje se zúčastnilo 60 hráčů a hráček ve čtyřech kategoriích. Hrálo se na dolnožandovském
hřišti, které bylo pro tento turnaj navýšeno z 9 jamek na 12 jamek.
Severozápadní discgolfová liga je série osmi turnajů v Karlovarském
a Ústeckém kraji například v Teplicích, v Kadani, v Oseku, v Chebu
a zavítá i do zámeckých parků v Mostově a v Duchcově. SZDL pořádají discgolfové kluby DG Albium Ústí nad Labem, DG Ultimo Kadaň
a chebský Caurus Egra.
Kategorii Open:
1. David Šindelář – DGC Ultimo Kadaň,
2. Vít Tišer – DGC Albium Ústí nad Labem,
3. Pavel Sedlák – Česká Lípa.
Kategorie Master:
1. Nicola Kachlock – DGC Albium Ústí nad Labem,
2. Jiří Brožek – re.discgolf.cz,
3. Rene Gollin – DGC Albium Ústí nad Labem

Recept dle doporučení paní Gážiové:

Bezlepková pizza

·
·
·
·
·
·

Suroviny:
1 květák
3 vejce
1 hrnek rajčatové passaty
sůl a pepř
šunka, sýr, rajčata (plátky)
sušené nebo čerstvé oregano

Kategorie Women:
1. Jana Spoustová,
2. Bára Trčková,
3. Veronika Zoudunová – všechny DGC Albium Ústí nad Labem
Kategorie Junior:
1. Adam Filip – DGC Ultimo Kadaň,
2. Filip Hirš – DDM Sova Cheb,
3. Adam Ujaváry – DGC Ultimo Kadaň
Turnaj podpořila obec Dolní Žandov,
internetový obchod Ultimo.cz, Lardon.cz a ústecká Pivotéka.
Děkujeme všem partnerům za podporu
Caurus Egra, český discgolfový spolek

Postup:
· Květák omyjeme, rozebereme, předvaříme a rozšťoucháme. V míse
smícháme s vajíčky a trochou soli.
· Koláčovou formu vyložíme pečícím papírem a na něj rozprostřeme
květákovou směs.
· Potřeme rajčatovou passatou, osolíme, opepříme a poklademe plátky šunky, sýra a rajčar.
· Posypeme oreganem a v troubě předehřáté na 190 0C pečeme asi 20
až 25 minut dozlatova.
Děkujeme paní Gažiové za tip na zdravý, odlehčený a chutný
pokrm! Nechť si na něm také pochutnáte:)
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Přednáška o ochraně mořských želv

V pondělí 25. března 2019 k nám do obce Dolního Žandova zavítala mezinárodně uznávaná
česká bioložka a ochranářka mořských želv Mgr. Hanka Svobodová. Interaktivní přednáška byla
koncipována pro žáčky prvního stupně ZŠ, také pro děti z žandovské Mateřské školky a mariánskolázeňské Lesní školky.
Každý z nás má nebo měl od dětství svůj sen. Tato odvážná žena je důkazem, že nic není nemožné a s obrovskou vůli, nutnou dávkou trpělivosti, a ještě více vytrvalosti, to lze… Když se v zemi
bez moře rozhodla stát aktivní ochránkyní mořských želv, většina lidí jí tvrdila, že je to nemožné
a neproveditelné. Jenže slovo ,,nemožné“ v dětských očích neexistuje a chce to pořádnou dávku
odhodlání a přesvědčení si svůj sen ,,ubránit“ až do dospělosti…Naučila se indonésky, aby mohla
pomáhat želvám v nejkritičtější oblasti. Nyní organizuje ochranu na třech indonéských ostrovech
(Bilang-Bilanganu, Mataze a Derawanu). Jistě si mnohý z nás položí otázku, co je pro ní tím pomyslným ,,hnacím motorem?“? „Když vidím, jak se začne vlnit písek a z něj vylézá stovka malinkých
želviček, je to pro mě pokaždé velký zázrak” popisuje Hanka Svobodová jeden z důvodů, proč se
věnuje ochraně právě těchto vymírajících plazů.
Dětičky se na tuto akci těšily a předem si připravily pestrou výstavu na téma želviček: od krásných obrázků, hojných skořápkových želviček
pádících z pláže do moře, ovocné talíře jedlých želv až po obry z různých materiálů v životní velikosti. Malí
poslucháčci měli možnost se dozvědět, vidět na fotografiích a diskutovat o tom, jak se dnes žije mořským
želvám. Želvy v dospělosti, které dosahují zhruba ve 35 letech, chodí klást vajíčka na místo svého narození.
Ale když lidé všechna vajíčka ukradnou, želvy z toho místa jednoho dne zmizí. Na ostrově Borneo, což je
nejdůležitější místo v jihovýchodní Asii pro mořské želvy, klesl jejich počet od druhé světové války o 91 %.
Proto se Mgr. Svobodová rozhodla zaměstnat indonéské ochranáře, kteří v této oblasti aktivně pracují. Mimo
to pomáhá jako konzultantka ve více oblastech Indonésie, na Srí Lance a také jinde ve světě. Vytváří příručku
a metodiku pro efektivní ochranu mořských želv. V neposlední řadě se věnuje výuce dětí jak v České republice, tak přímo i dítkám v Indonésii. Budoucnost patří dětem, a tak se jim Mgr. Svobodová snaží co nejvíce
odhalit krásu moře a neobyčejné organismy, které v něm žijí, ale také to, jak jim lze pomoci.
Více se o tomto projektu se můžete dozvědět z prvního dílu seriálu České Televize ,,Češi zachraňují“, případně na internetových stránkách www.morskezelvy.cz .

Historie Dolního Žandova
Žandovské kyselky 2005-7

Dolní Žandov a jeho okolí je svoji polohou přímo předurčeno k výskytu studených minerálních pramenů – kyselek. Samotný kopec Dyleň,
jako zakončení Českého lesa, je ze všech stran obklopen množstvím železitých minerálních ,někdy i s vyšším obsahem přírodní radioaktivity.
Vzhledem k tomu, že většina popisů těchto pramenů na internetových
stránkách je staršího data, včetně chybějícího fotografického materiálu,
chci tímto způsobem ukázat, jaký je současný stav těchto pramenů včetně péče o jejich zachování pro příští generace.Snad právě současný životní styl, včetně dostupnosti balených minerálních vod, vede k tomu, že
kyselky nejsou středem našeho zájmu , jak tomu bývalo ještě v polovině
minulého století. I přes tento fakt stojí za to zajistit alespoň minimální
údržbu a odvodnění, aby nedošlo ke zničení těchto pramenů. Navíc současné hygienické předpisy a následná opatření pro to, aby kyselka byla
označena jako pitná by značně finančně zatížila rozpočet obecního úřadu. Proto každý ochutnává nebo pije tyto kyselky na vlastní nebezpečí.
Jak tedy vypadají v současnosti minerální prameny popisované nebo
i nepopsané na různých stránkách:
Horní Žandov - minerální pramen MELITA.
Souřadnice GPS (49.59.56.79.N,12.32.36.25.E)
Pokud pojedete z Horního Žandova směrem na Vysokou a odbočíte
zhruba 300 m za koncem obce vpravo na Poustku, dojedete po 400 m
k velké budově bývalé stáčírny minerálních vod. To je jediný pozůstatek po minerálním pramenu , který byl stáčen až do roku 1948. Více je
možné se dočíst na www.hamelika.cz
Osada Brtná – minerální pramen Brtenská kyselka I
(50.0.31.87.N,12.31.39.74.E)
Pro toho kdo nebyl dlouho v Brtné je nutno dodat, že by současný
stav nepoznal. Původní kyselka (pro domácí U Brandla) vyvěrala ze
skruže značně zarostlé drny a vypadala vcelku nevábně. Po rozsáhlých
terénních úpravách a vybudování soustavy rybníčků přímo uprostřed
osady, upravil majitel pozemků i jímání minerálního pramene do nové
podoby. Od návštěvy tohoto pramenu trochu odrazuje uzamčená

závora přes silnici s označením EFB. Pro neznalého místních poměrů je
tato minerálka nedostupná. Minerálka je dobrá , ze všech třech brtenských pramenů má nejmenší obsah železa.
Osada Brtná –minerální pramen Obecní kyselka
(50.0.31.18.N,12.31.38.9.E)
Pramen lze velmi obtížně najít. Vyvěrá ze skruže o průměru cca
60 cm s výtokem do bažiny. Okolí je značně podmáčené a nevzhledné.
Je patrné, že ke studni chodí velmi málo návštěvníků a pramen postupně zaniká. Pro případné zájemce lze uvést, že pramen naleznou pokud
budou pokračovat od pramene Brtenská I zhruba 50 m a pak málo
znatelnou pěšinou v trávě vlevo od cesty zhruba 80m. Zajímavostí tohoto pramene je, že i přes vyšší obsah železa zůstává v lahvi čistý a
jako druhý v pořadí po Rádiovce má nejvyšší přírodní radioaktivitu ze
všech pramenů v okolí.

Osada Brtná – Fridrichův pramen u trati
(50.0.44.6.N,12.31.43.19.E)
Kdo ještě neviděl „vařit“ studenou vodu, ať se dojde podívat k této kyselce. Kyselka,jejíž jímání bylo v souvislosti s výstavbou žel. trati v předminulém století posunuto a opatřeno kamennými skružemi, je v současné době v bývalé louce, dnes silně zasažené náletem dřevin. Masivní
dřevěné víko , které ještě před pár lety chránilo kyselku proti znečištění
někdo „potřeboval“ a v současné době je skruž překryta kusem plechu.
Cesta k samotné studni je strastiplná a určitě se v deštivém období nevyhnete ušpinění rzí. Podle hodnocení odborníků má tento pramen
největší obsah volného oxidu uhličitého ze všech pramenů v okolí.
Nejlépe se k pramenu dostanete, pokud před viaduktem na cestě
do Brtné odbočíte vpravo přes závoru EFB a budete pokračovat pěšinou podél trati zhruba 600 m a pak zvolíte jednu z variant – buď
přejdete riskantně žel. trať v nepřehledném úseku a sestoupíte do údolí
nebo pokračujete po pěšině do údolí a projdete viaduktem pod tratí.
Obě varianty jsou dost krkolomné a v závěrečné části připomínají
„Krále Šumavy“.

- 14 Kdo se v této lokalitě vyzná, ví, že v souběžném údolí s Brtenským
vedoucím do přírodní rezervace Mechové údolí jsou v pravé straně
pod lesem vývěry tří kyselek bez jímání.
Salajna – místní minerálka
(50.17.46.0.N,12.30.51.98.E)
Pokud půjdete z Dolního Žandova do Salajny a chce se vám jít
do kopce, odbočte na první křižovatce v Salajně u hrázděného statku
a studny vlevo na polní cestu vedoucí do kopce k železniční trati. Pokud
projdete viaduktem a dáte se vpravo po okraji pole dojdete k porostu
bříz dosahující až k trati. Vyšlapaná pěšina vás dovede po zhruba 200m
k hezky opravené lesní studánce. Podle provedení (kamenné kvádry
zhruba 80x100 cm)a vzrostlých smrků kolem je patrné, že minerálka je
tam již velmi dlouho.Studánka je klidná, občas vypustí pár“ bublin“, je
chuťově vynikající a i v parném létě zůstává krásně studená a bez rzi.
Pramen „Žandováček“
(50.02.42.00 N,12.31.05.08.E)
Minerální pramen označovaný tímto názvem v turistických průvodcích je u Šitbořského potoka v osadě Ždírnice (známé spíše pod názvem
Leinbruck). Původně byl pramen této velmi dobré minerálky dostatečně vzdálen od silnice Cheb – Mar. Lázně. Po úpravě komunikace
v letech 1966-68 se silniční těleso přiblížilo bezprostředně k pramenu.
Bylo vybudováno přístupové schodiště z parkoviště a upraveno okolí.
Vlivem tehdy použitých materiálů pro násep i solením vozovky v zimě
dochází k trvalému znečišťování pramene a postupnému zániku.
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Podlesí –Radiovka
(50.03.00.35.N,12.33.55.6.E)
Jediná minerálka, která je označena v turistických mapách. Místní
nazývají tento prostor jako „Kňafák“. Najdete ji při sledování turistické
cesty z Podlesí na vrch Javořina k zaniklé osadě Smrkovec. Odbočka
od této trasy k minerálce je dobře značena. Samotný pramen má v širokém okolí právě nejvyšší hodnotu přírodní radioaktivity, a proto je
tak i pojmenován. Kdo ho ochutnal, musí potvrdit, že chuťově je úplně
nejlepší, a že má „grády“. Tento pramen byl ještě na začátku minulého
století ručně stáčen a koňmo odvážen do Žandova na dráhu. Budova
stojící vedle výtoku pramene sloužila z části jako sklad lahví a kancelář,
zbytek jako pobytová léčebna.
Podle p. Kulišana, který velice dobře zná okolí, je prameniště včetně
jímání někde v zarostlé lesní části nad vývěrem. Do výtokové šachty
jsou přivedeny dva prameny, hlavní pramen Radiovky a boční pramen,
který je méně železitý a chuťově rovněž vynikající.
Podlesí- obecní pramen
(50.2.22.44.N ,12.34.5.66.E )
Po delším hledání jsem nalezl pramen nazývaný „Obecní“.Pokud půjdete za středu obce vpravo do kopce podle potoka jihovýchodním
směrem, dojdete na konec obecní cesty před dům č.p. 1 a 3.Vlevo pod
strání je zastřešená studánka s tímto pramenem. Pramen je hodně železitý a je zakalený. Podle hrnečku uvnitř ale pravděpodobně někdo
pramen i ochutnává nebo pije.
autor: Petr Novák

Základní a mateřská škola

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

Máme se tu všichni rádi, jsme tu všichni kamarádi!

V naší mateřské škole zažíváme hodně legrace, rádi se smějeme, jsme aktivní, rádi cvičíme, tancujeme, zpíváme i posloucháme pohádky.
Zavítalo k nám několikrát divadlo ,, Z bedny“ z Karlových
Varů. Např. pohádka ,,O čarodějnici Malvíře“ se dětem moc
líbila.
Zaujala nás přednáška o tom, jak přežívají želvičky, dozvěděli
jsme se čím se živí, kde žijí. Děti si odnesly pěkné zážitky a jako
dáreček vystřihovánky.
Celý rok jsme se připravovali k zápisu do 1. třídy. Není pro
nás žádným problémem poznat všechny barvy, geometr. tvary,
známe dopravní značky, umíme vyprávět pohádky, známe různé písničky a básničky.
Že jsme šikovní jsme dokázali i na vystoupení pro naše seniory k svátku MDŽ. Za pásmo písní a tanečků jsme sklidili
velký potlesk. Skupinka dětí pravidelně vítá do života své kamarády při akci ob. úřadu – vítání občánků.
Ani Velikonoce se neobešly bez radovánek. Pěkně jsme si nazdobili celou školku, namalovali vajíčka, připravili velikonoční
přání pro rodiče. Překvapením pro nás bylo hledání balíčku
od velikonočního zajíčka v podobě pytlíku plného sladkostí.
V neposlední řadě musíme podotknout veselou akci, kterou
jsme zažili na Prelátě v Mariánských Lázních. Motivací nám
byla pohádka ,,Jak šlo vejce na vandr“. Během cesty nás provázela zvířátka, se kterými jsme plnili různé úkoly. Odměnou
nám byla krásná vycházka lesem, zážitek při prolézání různých
překážek a odměna v podobě upečeného buřtíku a ovoce.
Další rok nám utekl jako voda. Ještě se těšíme na rozloučení
s našimi předškoláky a vystoupení na školní akademii a samozřejmě společné výlety. Na závěr bych chtěla poděkovat celému
kolektivu naší mateřské školy za celoroční práci, za pěkný a
vlídný přístup ke všem dětem i rodičům.
Dagmar Masarovičová, vedoucí učitelka MŠ
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V květnu navštívila Čápata žákovský parlament Permoníci ve škole
v Lomnici. Po rychlém občerstvení si
všichni společně užili zahřívací hry
a turnaj ve stolním tenisu. Sportovní
program byl přerušen obědem v tamní školní jídelně. Po doplnění energie
následoval turnaj ve fotbale a kuželkách. K večeři byla pizza. Den byl završen odpočinkovými hrami.
Za den plný her, legrace a nových
zážitků děkujeme Permoníkům i koordinátorkám lomnického žákovského parlamentu Míše a Evě. Další dík
patří našemu obecnímu úřadu za poskytnutí obecního autobusu a panu
Jadlovskému za bezpečnou cestu do
Lomnice i zpět do Žandova.

MŠ tvoření

Projekt
„Různá povolání“

Již příští rok budou žáci osmé třídy stát před zásadními otázkami – Jaký obor si zvolím? Na jakou
školu půjdu? Pomoci s hledáním odpovědí na tyto
klíčové otázky má projekt „Různá povolání“, který probíhá v rámci hodin předmětu člověk a svět
práce a preventivního programu a při němž se žáci
setkávají s lidmi různých povolání. Cílem těchto setkání je žákům přiblížit různé profese, jejich
náplň, výhody, nevýhody, časovou náročnost, atd.
Osmáky již navštívil projektant, úředník, záchranář/řidič, zaměstnanci vězeňské služby a kuchař/
číšník.
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Zápis do první třídy

Ve středu 10. 4. se na základní škole konal zápis do první třídy pro
následující školní rok 2019/2020. Budoucí školáci přišli velmi natěšení a vůbec se nestyděli. Předvedli, co všechno umí a dovedou. A že
bylo na co koukat a co poslouchat! Děti přednášely, zpívaly, kreslily,
počítaly, opisovaly, házely míčem a předváděly svou obratnost. Někdo

dokonce zvládl i číst písmenka nebo krátká slova. S organizací zápisu pomáhali i členové školního parlamentu Čápata. Díky nim se
předškoláci v prostorách školy rychle otrkali a setřásli nervozitu. Na
nové prvňáčky se v září budeme těšit a přejeme jim šťastný vstup do
školních let.

Ples učitelů
a přátel školy

V sobotu 23. března 2019 se v sále kulturního domu v Dolním Žandově uskutečnil již 7. ples učitelů a přátel školy. Některé
momenty si můžete připomenout v krátké
fotogalerii. Děkujeme našim příznivcům
za podporu a všem, kteří se na přípravě
plesu podíleli ať už finančně, nebo organizačně.

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