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Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

které se koná v pátek
6.prosince 2019 od 16:00

na náměstíčku pod kostelem sv. Michala
U betléma zazpívají
zpěváčci z MŠ Dolní Žandov
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 textilních výrobků, šperků a
vánočních dekorací.

Děkujeme významným sponzorům
a příznivcům za podporu
Obec Dolní Žandov
Miroslava Slepičková – údržba zeleně
Tři Sekery 145

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

Bytové a odpadové hospodářství:
Středa: 14:00 – 17:30

Informace pro majitele psů

Slovo starostky

Vážení a milí občané.
Svůj článek zahájím tento rok netradičně – a to omluvou, že bohužel z důvodu plánované rekonstrukce hospody, a také částečně i sálu,
nebude Obecní úřad pořádat Mikulášskou zábavu.
Doufám, že zrušení již tradiční akce pochopíte a zachováte nám
přízeň do příštího roku.
Ráda bych vás všechny tímto pozvala na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který tento rok andílek rozsvítí v pátek 6.prosince 2019. Podvečerním programem bude provázet duo z Fastagency
a samozřejmostí bude také ochutnávka vepřových hodů.
Přeji Vám klidné prožití Svátků vánočních a úspěšný vstup do následujícího roku 2020.

Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů
v období od června 2019 do října 2019:
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Antonín Plašil
Marie Hamsová
Judita Kalinová
Anna Matheislová
Jiřina Králová
Věra Pohořalá
Karel Šťastný
Marie Volfová
Jiří Luhan
Jitka Malá
Helena Kašparová
Josef Ferling
Marie Chválová

!!!

K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schváleného před třemi lety povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to,
pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno
před 3. červencem 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři,
kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost a jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR.
Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto
povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní vyhlášky. Povinná
evidence psů v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie.
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce zhruba jeden centimetr je sterilně aplikován
pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních
materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za
psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši
až 20 000 korun.
„Apelujeme na chovatele, aby včas navštívili se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a nechali psa čipovat,“ uvedl ústřední
ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „Chápeme, že nová
povinnost přinese sice jednorázovou administrativní a finanční zátěž
pro chovatele ve výši stovek korun, nicméně její přínosy by měly být
dle našeho očekávání výrazně vyšší,“ dodal Semerád.

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:
Dohoda o zajištění svozu odpadu,
Třídění a zneškodňování komunálního odpadu:
Poplatek za psa:
Nájem hrobového místa:

Částka dle smlouvy

- VS 2131

Částka dle příl. ke sml.

- VS 3722

- SS číslo smlouvy

Částka dle Sazebníku o místních poplatcích - VS 1341
Částka dle smlouvy

Novým poplatníkům budou tyto údaje přiděleny při přihlašování na obecním úřadě.

- VS 3632

- SS číslo smlouvy
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-3Použitý kuchyňský olej do odpadu
nepatří!
-

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit
kontaminovanou vodu










Jak se nechá použitý ROHM
HNRORJLFN\OLNYLGRYDW"

-

Použitý olej stačí slévat
do PET lahví

-

Uzavřenou PET láhev vhodit
do nádoby na sběr použitého
oleje ve Vaší obci

-

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL

SBĚR POUŽITÉHO
KUCHYŇSKÉHO OLEJE

V nejbližší době budou v naší obci rozmístěny kontejnery
na sběr použitého kuchyňského oleje.
Nevylévejte proto použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete
životní prostředí i životnost kanalizace.
Stačí olej doma slévat do PET
lahví a pevně uzavřené neporušené PET lahve poté vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej
pak bude ekologicky zlikvidován.
Do nádoby na sběr použitého oleje
nebude možné vhazovat:
• Směsný (komunální) odpad
• Živočišné tuky (sádlo, lůj)
• Motorový olej

Česko-bavorská spolupráce

Obec Dolní Žandov byla úspěšná a získala dotaci na realizaci dalšího česko-bavorském projektu. V letech 2019 – 2020 realizuje projekt „Tradice nás spojují“. Bavorským partnerem je spolek Natur- und
Kräuterdorfverein Nagel e.V. Tento bavorský zkrášlovací spolek působí
v obci Nagel a věnuje se různým tradicím (např. bylinkářství, řemesla,
gastronomie). V rámci tohoto projektu se konala v pondělí dne 21. října
2019 akce v Dolním Žandově. Tato akce byla zaměřena na rukodělné
tradice zaměřené na vyšívání, háčkování, pletení. Jedná se o koníček,
kterému se na obou stranách hranice věnují zejména ženy. Všechny
přítomné na úvod vřele přivítala paní starostka Ing. Eliška Stránská a
aktivně se zapojila s ostatními k dílu. Příznivci této aktivity mohli sdílet

pestré zkušenosti, inspirace a mnohému se přiučit díky přítomné lektorce. Návštěvníci akce viděli, že tyto tradice žijí. Důkazem byly nejen pestré hotové vzorníky, ale i hotové výstupy šikovných rukou, které reagují
i na různé moderní trendy.
V rámci projektu „Tradice nás spojují“ se budou konat i další akce,
včetně poznávacích cest do Bavorska. Projekt je spolufinancován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu
Euregia Egrensis.
Zapsala: Vladimíra Štěpánovská
Projektová manažerka
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domov i sebe
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ

DESATERO

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

1.

ČTĚTE NÁVODY

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

3.

POZOR NA CIGARETY

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

4.
5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových
vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
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26. Žandovská pouť Sv. Michala

Letošní již 26. Židovskou pouť slavnostně zahájila starostka obce
Ing. Eliška Stránská. Bohatým odpoledním programem nás provázelo duo Martin a Vašek z Fastagency. Počasí sice letošní pouti
moc nepřálo, ale i přesto si bohatý program všichni užili. V tradiční
soutěži Nejkrásnější okno si krásnou cenu za první místo letos odnesla paní Erika Nováková z Podlesí a v soutěži O nejlepší štrúdl
se nejlépe umístil závin paní Eriky Jadlovské z Dolního Žandova,
která vyhrála koš plný voňavých jablek. Dětem se nejvíce líbilo
vystoupení s hulahop kruhy Patrika Jandeska a samozřejmě pouťové atrakce. Příjemné odpoledne na náměstíčku doplňovaly prodejní stánky s pouťovým zbožím a občerstvením. Hvězdou večerního
programu pak byli Abba Stars a celý program zakončila hudební
skupina Alibi.

Drakiáda a soutěž
o nejlepší kotlíkový
guláš

V sobotu 7.září 2019 se ve volnočasovém
centru za budovou školy uskutečnila premiérová Drakiáda, kterou pořádalo SDH
Dolní Žandov a Obecní úřad Dolní Žandov.
Odpoledne bylo plné soutěží pro děti, kdy
hlavní téma byli draci (samozřejmě z papíru).
Doufáme, že se všem nová Drakiáda zalíbila
a těšíme se na příští ročník v roce 2020.
Sedmou zářijovou sobotu ale odstartovala
již v 9:30 soutěž O nejlepší kotlíkový guláš,
kdy se celkem deset soutěžních týmu utkalo v kuchařském klání nad kotlíky. Vítězem
se stal tento rok tým „Sportovci“ z Dolního
Žandova.
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Zprávy od hasičů.

CELKOVÉ
POŘADÍ

Celkové body

Do dnešního dne naše jednotka doposud zasahovala u 53 mimořád- opravdu nikdo z nás nečekal a navíc se nám podařilo to, že jsme za sených událostí různého charakteru (Požáry, Dopravní nehody, Technické bou nechali jednotku, která týden před konáním této okresní soutěže,
pomoci, Likvidace obtížného hmyzu, Únik nebezpečných látek apod.) zastupovala Chebský okres na Republikovém mistrovství v této soutěži
Při těchto zásazích se nám do dnešního dne podařilo zachránit mini- v Olomouci a skončila na 4. místě.
Chtěl bych touto cestou poděkovat soutěžnímu družstvu ve složení:
málně 9 lidských životů a uchránit majetek za několik set tisíc korun.
Přesnější přehled přineseme v další zprávě, která bude v prvním vydání Zdeněk Tutter (velitel), Petr Sekyra (strojník), Milan Zajac st. (hasič),
v roce 2020. Při většině těchto zásahů jednotka spolupracuje se složka- Daniel Tunder (hasič - zdravotník), Filip Kasík (náhradník), za výbormi IZS, jako jsou Hasičský záchranný sbor KvK a to stanice Mariánské nou přípravu na tuto soutěž a ještě lepší reprezentaci naší obce v této
Lázně a stanice Cheb, HZSp SŽDC JPO Cheb, Zdravotní záchranná soutěži. Teď ještě aby nám to klaplo v roce 2020 v krajské soutěži a poslužba Mariánské Lázně a Cheb, u některých dopravních nehod Letecká kud ano, tak v roce 2021 bychom se mohli zúčastnit i Republikového
záchranná služba Plzeň a v neposlední řadě i Policie ČR včetně dopravní kola. , ale to je vše zatím ve hvězdách.
Nutno dodat, že, se soutěže zúčastnili i jednotky HZS KvK ze stanic
policie a kriminální policie z Mariánských Lázní a Chebu.
Z největších úspěchů v letošním roce považujeme to, že se nám poda- v Chebském okrese a HZSp SŽDC JPO Cheb, ale ta měli svoji vlastní
řilo dosahnout na dotace pro pořízení nového vyprošťovacího zařízení, kategorii a z dobrovolných jednotek bylo přihlášeno celkem 5 družstev.
které přiděluje krajský úřad KvK a spoluúčast obce je výší minimálně
Ještě taková rarita na závěr. Naše jednotka měla v družstvu nejstarší20% z celkového objemu zakázky. Přes veškeré nesnáze od prvopočátku ho soutěžícího. Je vidět, že generace dříve narozených ještě do starého
(krátký termín na zpracování dokumentace) se vše podařilo a jednotka železa nepatří a že kolikrát mají větší výdrž, vůli a zapálení pro věc, než
od konce září disponuje úplně novým nejmodernějším vyprošťovacím někteří dnešní mladí, kterým je pomalu o 40 let méně. Milane, mockrát
zřízením o celkové ceně necelých 762 000 Kč, které už slouží nejenom děkuji, jsi opravdová perla, ale s velkým P.
pro občany naší obce ale pro všechny, kteří kolem naši obce projíždí a to
Poslední přírůstek v letošním roce je ten, který jste občas mohli vipředevším po silnici I/21.
dět poslední dobou projet naší obcí, je Cisternová automobilová stříNutno dodat, že vyprošťovací zařízení je v provedení AKU a jsme kačka o výkonu čerpadla 3 200 l/min na podvozku TATRA 815. Toto
úplně první jednotkou v Chebském okrese, která vyprošťovací zařízení vozidlo se po dlouhých peripetiich, které trvaly bezmála rok a čtvrt,
v tomto provedení vlastní. S touto raritou se určitě budete moci tak se podařilo pro jednotku získat bezúplatným převodem od HZS
seznámit na některé nejbližší možné akci, které pro Vás budeme připra- KvK a nahradí již pomalu dosluhující CAS 32 na podvozku TATRA
vovat v roce 2020.
148. Jelikož je tato 148 úplně poslední funkční na Chebském okrese,
V sobotu 12. 10. 2019 se konala Soutěž ve vyprošťování osob z hava- tak bychom si toto vozidlo ve veteránském věku chtěli i nadále nechat
rovaných vozidel na náměstí krále Jiřího v Chebu. Naše jednotka se této jako odkaz pro další generaci a i jako místní poklad.		
soutěže rovněž zúčastnila i s novým vyprošťovacím zařízením.
Za JSDH Dolní Žandov velitel jednotky
Jelikož si velitel družstva vytáhl předposlední startovní číslo 8.
Miroslav Hedbávný
Z celkových devíti přihláMísto soutěže: nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb
šených družstev, tak čekání
CELKOVÉ POŘADÍ
bylo nekonečné, až jsme se
Datum: 12.10.2019
konečně dočkali. Do poHodnocení
slední chvíle, jsme nevěděli,
Taktika provedení zásahu
Technika provedení zásahu
První předlékařská pomoc
Čas
Soutěžní tým
ďŽĚǇǌĂ
co nás čeká a jaký scénář
čas
ďŽĚǇ
pořadí
ďŽĚǇ
pořadí
ďŽĚǇ
pořadí
jsme si vylosovali. Po starϭϯ͗ϱϮ
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ϭϮϮ
Ϯ
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Ϯ
ϭϯϱ
ϭ
ϯϰϮ
ϱ HZS Aš
ϭ
tovním hvizdu píšťalky jsme ϭ ,^ŚĞď
ϭϵ͗ϱϳ
ͲϮϳ
ϵϵ
ϯ
ϴϱ
Ϯ
ϳϭ
Ϯ
ϮϮϴ
ϯ
šli do toho a řídili jsme se ϯ HZS Mariánské Lázně
ϮϬ͗ϬϬ
Ϭ
Ϭ
ϰ
Ϭ
ϰ
Ϭ
ϰ
Ϭ
ϰ
pouze selským rozumem. ϳ HZSp SŽDC Cheb
ϭϵ͗Ϯϭ
ͲϮϰ
ϭϰϬ
ϭ
ϭϭϭ
ϭ
ϲϴ
ϯ
Ϯϵϱ
Ϯ
Čas byl sice výborný, ale
i tak se nám podle rozhodčích moc nepodařilo tak,
ϭϲ͗Ϯϴ
Ͳϱ
ϭϮϱ
Ϯ
ϭϮϴ
ϭ
ϲϴ
ϯ
ϯϭϲ
ϭ
jak bychom chtěli. Další ϴ JSDH Dolní Žandov
ϭϵ͗Ϭϵ
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ϭϮϲ
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ϴϳ
ϯ
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ϰ
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ϲ JSDH Kynšperk nad Ohří
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nekonečné čekání bylo před Ϯ :^,>ƵďǇ
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ͲϮϳ
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ϱ
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ϱ
ϭϭ
ϱ
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slavnostním vyhlášením vý- ϰ JSDH Skalná
ϭϴ͗ϱϵ
Ͳϭϴ
ϭϮϮ
ϯ
ϵϴ
Ϯ
ϴϴ
ϭ
ϮϵϬ
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sledků, až jsme se konečně ϵ JSDH Teplá
ϭϵ͗ϱϵ
ͲϮϳ
ϭϬϮ
ϰ
ϱϵ
ϰ
ϳϵ
Ϯ
Ϯϭϯ
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dočkali. Čekali jsme, že se
umístíme na bedně, ale že se
umístíme na úplném vrcholu, tedy na prvním místě, to
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TJ SOKOL
Žandovský fotbal

Na úvod bychom se vrátili ještě na začátek léta, kdy v Žandově proběhl
druhý ročník turnaje v malé kopané. Akce pod záštitou místního sokola
se letos zúčastnilo jedenáct týmů. Většina z nich byla z blízkého okolí,
ale byl tu také tým až z Prahy. Žandovskou čest v turnaji hájila čtveřice
týmů, dva celky složené z hráčů áčka, jeden z hráčů staré gardy a tým
pod vedením Tomáše Poláka. Celá akce se odehrála v přátelském duchu,
přesto tu ale nechyběla soutěživost ani kvalita. Po spoustě napínavých
zápasů se z celkového vítězství mohli radovat borci z Kynžvartu, kteří tak
ještě vylepšili druhé místo z prvního ročníku. Druhé místo patřilo celku
Retro Kemnath, který všem ukázal, že věk je jen číslo a v cestě do finále
si několikrát poradili s hráči o generaci mladší. Posledním medailistou
bylo Béčko Žandova, které tak obsadilo třetí místo podruhé za sebou.
Věříme, že turnaj se všem zúčastněným líbil minimálně stejně tak, jako
pořadatelům a za rok se sejdeme znovu.

Sezóna 2019/2020

Po čtvrtém místě z předchozího ročníku jsme do nové sezóny vstupovali s optimismem a cílem opět hrát do pátého místa. Změn v kádru bylo během léta poměrně dost. Návrat na trávník ohlásil po čtyřech
letech Patrik Tunder. Další posilou pro zadní řady se stal Petr Sobotík.
Půlroční anabázi v Kynžvartu ukončil také Štefan Kundrát a zamířil zpět
na žandovský trávník. I další posila přišla z Kynžvartu. Teprve sedmnáctiletý Jonáš Kič byl posilou pro ofenzivní část hry. Poslední příchod by
se dal označit také jako návrat ,,ztraceného syna“, kdy po tříleté pauze
opět začal hrát Tomáš Hrdonka.
Úvod sezóny pro nás bohužel nezačal příliš dobře. V malém okresním derby proti Hazlovu jsme sice skoro celý zápas byli lepším týmem,
i přesto, že jsme skoro osmdesát minut hráli o desíti, ale nakonec jsme
získali pouze bod za prohru po penaltách. Vzpruha pro sebevědomí
přišla za týden v Kynšperku. V 70-té minutě jsme prohrávali už 0:3. Po
závěrečném hvizdu ale svítilo na světelné tabuli 3:3. Bohužel penalty opět nevyšli. Na první výhru nové sezóny se tak čekalo až do
třetího kola, kdy jsme doma zdolali Kolovou 2:1. Po další ztrátě v
Aši přišla konečně série na kterou jsme čekali. Tři výhry v řadě, z
toho dvakrát bez inkasované branky, nás katapultovali do přední
části tabulky. V tu chvíli už jsme věděli, že jsme poslední neporažený tým v soutěži. Bohužel naše neporazitelnost skončila hned v
dalším kole, kdy nám velké množství individuálních chyb připravilo porážku v souboji s Hvězdou B. Před zápasem v Hranicích
se nám podařilo dotáhnout přestup zahraniční posily. Oleksandr
Nazarenko, který hrával fotbal na Ukrajině i Slovensku se stal posilou pro útok. Premiéru si odbyl hned v Hranicích. Při výhře 4:1
si zahrál poslední půlhodinu. Následující týden nás čekalo derby
s Lokomotivou Mariánské Lázně. Po povedeném výkonu jsme i
podruhé v řadě vyhráli 4:1. Poslední utkání před uzávěrkou jsme
odehráli na půdě Plesné. V sychravém počasí se utkal čtvrtý celek
tabulky se třetím a na hřišti bylo znát, že se hraje o hodně. Silové
utkání nakonec přineslo velice důležitou výhru, kterou řídil dvěma góly Lukáš Bátovský. Poslední podzimní utkání nás čeká na
domácí půdě proti Lipové. V derby se bude hrát o tzv. šest bodů,
půjde totiž o souboj druhého týmu se třetím.
Před posledním kolem tak máme jistotu, že přezimujeme nejhůře
čtvrtí. Nejlepším našim podzimním střelcem se stal Lukáš Bátovský,
který rozvlnil sít devětkrát. Nikdo další se pak nebyl schopný ani přiblížit k desetigólové metě. To jen dokumentuje náš největší problém
podzimu, kterým se střílení branek.
Na závěr bychom rádi poděkovali našim fanouškům, kteří nás
podporují nejen na domácích zápasech, ale jezdí s námi i všude
po kraji.!

Mládežnický fotbal

Stejně jako v předchozí sezóně jsme přihlásili dva mládežnické výběry. Oba celky ale musely postoupit o kategorii výše. Starší žáci se v konkurenci dalších třinácti týmů dlouho drželi v horní polovině tabulky,
bohužel špatný závěr podzimu odsunul naše mladíky až na desáté místo
tabulky. Z třinácti utkání dokázali vybojovat třináct bodů. Nutno ale
podotknout, že drtivá většina týmu bude moci hrát v této kategorii i příští ročník. Probíhající sezóna by se tak dala označit jako seznamovací.
Hraje se na větším hřišti, s větším počtem hráčů, a také na ofsajdy jako
v klasickém fotbale. ,,Desáté místo je mírným zklamáním, protože se
domnívám, že tým má větší potenciál než bych schopen ukázat.“ Uvedl
trenér starších žáků. Nejlepším střelcem podzimní části se stal Roman
Pohořalý, který vstřelil devět branek. Velké překvapení pak jsou výkony
Dominika Fišera, který zaznamenal asi největší výkonností růst.
Výběr vedený Kristýnou Kuvíkovou a Ludvíkem Hladkým taktéž
postoupil o kategorii výše, a to do starší přípravky. V soutěži, které se
účastní sedm týmů obsadil náš výběr prozatímní šesté místo s minimální ztrátou na čtvrtý a pátý tým. Oba trenéři se shodli, že výsledky jsou ve většině případů ovlivněny tím, že náš celek je
prostě mladší než soupeři. Střelecké tabulky týmu vede Monča Pohořalá s 17ti přesnými zásahy, těsně za ní je Ludvík
Müller s 14-ti brankami. Zajímavostí je,
že dvě naše hráčky, Monika Pohořalá a
Rosalie Hladká jezdí pravidelně trénovat do plzeňské Viktorie a vyzkoušeli
si i stáž ve Slavii Praha. Oba týmy také
projevily zájem o trvalý přestup našich
svěřenkyň.
Miroslav Daněk
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Statek Salajna mezi 130 Top Amazing places

Na novinových stáncích můžete od 7. října najít přílohu týdeníků Euro - TOP Amazing Places 2019,
tedy nejúžasnější místa roku 2019. Projekt Amazing Places (amazingplaces.cz) důkladně vybírá kouzelná
místa nejen v Česku a je tak ideálním rádcem při plánování rodinné dovolené, místa na oslavu nebo noclehu při služební cestě. Najdete zde chalupy, penziony, hotely i lázně.
Nejkouzelnější místa roku 2019 vybírali autoři Amazing Places podle několika kritérií, jako je jedinečný design, útulné prostředí nebo dobrá gastronomie. Hlavním kritériem je ale energie místa a pozitvíní
přístup personálu a lidí, kteří místo tvoří.
Jsme velice potěšeni, že jedno takové místo se nachází i v sousedství Dolního Žandova. Jedná se o penzion Statek Salajna (Salajna čp. 12), který je kulturní památkou, která byla citlivě zrekonstruovaná manželi
Dvořákovými. Na Statku Salajna můžete využít ubytování až pro 25 osob, uspořádat zde svatbu, rodinnou
oslavu nebo pracovní setkání. Jsme rádi, že tuto příležitost využívají i místní obyvatelé a že je díky popularitě statku větší zájem i o náš region.
Veronika Katinová
Koordinátorka – Statek Salajna

Historie Dolního Žandova
První zmínka o existenci žandovského farního kostela je z roku 1317,
kdy 22. dubna se v dokumentech objevuje jméno prvního žandovského
faráře: jmenoval se Hankel a jeho jméno je uvedeno v úloze svědka
na smírčí listině, urovnávající spor mezi bratry Rohrerovými z Nového
Drahova (německy Rohr) u Skalné a klášterem ve Waldssasenu. Smír
mezi bratry Rohrerovými byl zpečetěn v žandovském farním kostele.
Protože Žandov patřil vedle Přimdy a Tachova k nejstarším opevněným
místům na západní hranici, přičemž Tachov a Přimda byly založeny
(resp. znovuvystavěny) vévodou Soběslavem mezi roky 1125-1140,
můžeme usuzovat, že žandovský kostel je velmi starý a pravděpodobně
existoval již dávno před rokem 1317.
Kostel sv. Michaela je jednolodní církevní stavbou, která prošla
v roce 1682 zásadní přestavbou, při níž byl však zachován klenutý presbytář a je zasvěcen svatému archandělu Michaelovi. Oltářní obraz je
velmi starý a mělo by jít o kopii obrazu sv. Michaela od Guida Reniho.
Při pozdějším pokusu o jeho restauraci byl však poničen. Nad oltářem
je freska metternichovského znaku. První zápisy v žandovské farní matrice pocházejí z roku 1666.
První kostelní varhany byly postaveny v Plané v roce 1702. Tyto
první varhany byly odstraněny v roce 1833 a za pomoci chebského stavitele varhan Müllera byly pro žandovský kostel upraveny varhany ze
zámecké kaple v Kynžvartu. V kostelní věži, jejíž střecha a horní zdivo
byly zničeny požárem z 11. května 1890, při kterém se roztavily i hodiny a velký zvon, byly předtím umístěny 31 kilogramů těžké hodiny
– dar rodu Bigattů – které odbíjely každou čtvrthodinu. Dále ve věži
visely tři zvony, těžké 4,5 centu, 3 centy a 1 cent. (německý cent = 50
kg). Velký zvon, který pukl v roce 1834 během poplašného vyzvánění
při požáru sklářské hutě v Úbočí, byl v roce 1842 (jak dosvědčuje i nápis) nahrazen zvonem, odlitým chebským zvonařem jménem J. di Valle.
Kmotrem tohoto zvonu byl princ Richard von Metternich.
Při požáru v roce1890 se zvony utrhly, prorazily dva stropy a dopadly na klenbu sakristie, přičemž se velký zvon rozbil. Jeho zbytky
byly použity k odlití nového zvonu, ke kterému došlo v roce 1892

v dílně zvonařského mistra Pistoriuse v Chebu.
Nový zvon vážil celých pět centů. Náklady
ve výši 150 zlatých
na jeho pořízení zaplatila
církevní obec z výtěžku
dobročinné sbírky mezi
věřícími.
Prostřední zvon, rovněž chatrný, nesl nápis
ve znění: „Mne odlil v Chebu L.P. 1760
Johann Georg Jordan“.
Tento zvon byl podle
závěti vikáře Joachima
Aurera přelit na jeho
Mons. Franz Lenz
náklady ve Vídeňském
Novém Městě v roce 1887 v dílně mistra Petra Hilzera. Vážil čtyři centy a zůstal při požáru nepoškozen.
Malý zvon, zvaný též „umíráček“, který byl zavěšen ve věžní lucerně
(hrot věže) a sloužil současně jako hodinový zvon, byl na náklady kapucínského quardiana J.Epiphaniuse Pixy (který pocházel ze Žandova)
dne 21.listopadu 1877 přelit a poté byl zavěšen ve třetím patře věže
vedle ostatních zvonů. Jeho starší nápis před přelitím zněl: „Balthasar
Platzer mne odlil v Chebu 1680 v listopadu“.
K zakoupení nový věžních hodin (původní hodiny zničil zmíněný
požár v roce 1890) uspořádal žandovský mužský pěvecký spolek dne
5. dubna 1891 koncert, který vynesl včetně darů 300 zlatých. Hodiny
byly poté zakoupeny u Ludwiga Heinze v Praze a stály včetně věžního
zvonu 570 zlatých.
Stavba věže stála 1298 zlatých. Nové hodiny tloukly poprvé dne 11.
ledna 1892.
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kostel po požáru v roce 1890

V historii žandovského farního kostela nesmíme zapomenout zmínit faráře Mons.
Franze Lenze, kterého mají dodnes v úctě původní němečtí obyvatelé Žandova.
Mons. Franz Lenz, kněz německé národnosti, narozený 14. října 1883, byl od roku 1916
farářem v žandovské farnosti. Krom jiné záslužné činnosti nechává přebudovat farní kůlnu
a zahajuje 16. února 1930 promítání biografu pod názvem „Karitasovo kino“. Zároveň nechává z vedlejších bývalých zemědělských prostor vybudovat mateřskou školku, kde dává
možnost pobytu dětem v celodenním zařízení, vedeném jeho sestrou. Na provoz školky
šel mimojiné výtěžek z promítání kina. V letech 1927 – 1928 také proběhla přestavba kostela, o kterou se farář Lenz zasloužil. V interiéru kostela byla odstraněna dřevěná kruchta,
postaveny dvě patra kůru, osazeny barevná okenní skla, přebudovány varhany a obnovena kazetová výmalba stropu. Před západním průčelím kostela byla zbudována předsíň se
schodištěm na kůry.
Jeho (faráře Lenze) otevřená averze k nacionálnímu socialismu a jeho časté „ignorování“ pokynů vedení okresu NSDAP vedly k ostrým varováním a hrozbám. Nakonec byl
v roce 1943 udán některými známými obyvateli Žandova, zatčen gestapem a převezen
do koncentračního tábora v Dachau. Příčina jeho zatčení byla: Měl zákaz vyučování náboženství a uspořádal dětem, přistupujícím k prvnímu k svatému přijímání, „nedovolenou“
slavnost. Při příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně měl večer mši svatou, což také
nebylo dovoleno. V kázání řekl, že Kristus je naším vůdcem a že žádná světská moc nemůže zrušit církevní svátky. Na svobodu byl propuštěn z Dachau 6. dubna 1945.
Jeho poválečná práce byla bohužel krátká. V září 1946 byl jako jeden z posledních obyvatel Žandova odsunut do Bavorska a poté převelen do Böhenu, kde v roce 1948 zemřel.
kostel před požárem
Další významná oprava kostela byla téměř po deseti letech dokončena v roce 2006.
Celkové náklady na opravu činily 2 796 400 Kč a suma byla použita na opravu střešního
trámoví (bylo napadeno dřevokaznou houbou) a krytiny střechy. Následně proběhla oprava a nátěr fasády kostela. Na celkové částce se podíleli
sbírkou němečtí rodáci, Českoněmecký fond budoucnosti, bývalý Okresní úřad v Chebu, Památkový ústav v Plzni, Krajský úřad K.kraje, Obec
Dolní Žandov a drobní sponzoři. Na zajišťování stavebních a jiných povolení, projektů, financí se největší měrou podílel obyvatel Dolního
Žandova p. Zdenko Kyznar (v letech 1994 – 1998 starosta obce). Za vynaložené úsilí obdržel p. Zdenko Kyznar děkovný dopis a plaketu Madony
Plzeňské od biskupa plzeňské diecéze Mons. Františka Radkovského.
Co se týče budoucnosti kostela sv.Michaela a výhledu plánovaných stavebních akcí, připravuje
chebská farnost např. kompletní výměnu již zastaralé elektroinstalace (odhadované náklady kolem 250
tis. Kč), opravu vyduté podlahy (cca 50 tis. Kč), opravy omítek na schodišti na kůr a na soklech kolem
kostela (cca 200 tis. Kč), či první etapu sanace varhan (cca 110 tis. Kč). Finance bude farnost Cheb
shánět především od krajanského sdružení v Arzbergu (v letošním roce tito odsunutí krajané přispěli
Srdečně všechny zveme
částkou 1757 euro). Bohužel zatím neúspěšná byla žádost chebské farnosti o dotaci na krajském úřadě.
k oslavě Ježíšova Narození
Doufejme tedy, že se kostel podaří zachovat a opravit i pro budoucí generace, pro které bude tato
při „Žandovské půlnoční“
památka jistě vypovídat mnohé o bohaté historii naší obce a o všech lidech, kteří se o jeho setrvání
po staletí v Dolním Žandově zasloužili.
na Štědrý večer, 24. 12.
Žandovský kostel sv. Michaela Archanděla patří mezi významné kulturní památky našeho regionu
2019 od 21:30 v kostele sv.
a je také zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod. reg. č. 4.
Alena Nociarová

POZVÁNÍ

Michaela.

Petr Hruška,
farář Řk farnosti Cheb
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Setkání německých rodáků

V pondělí 30. září se v Dolním
Žandově opět po dvou letech setkali němečtí rodáci. Setkání proběhlo
v rámci akce Žandovské setkání
v Arzbergu 2019, které probíhalo od
28. září do 30. září 2019. V sobotu
28.září začal program společným setkáním rodáků v prostorech Spolku
žandovských rodáků (Sandauer
Heimatstube) ve městě Arzberg,
které je kmotrem spolku. V sobotu
pokračoval program bohoslužbou
ve farním kostele v Arzbergu a odpoledním výletem do vlasti.
V pondělí v 10:00 odsloužil
poutní mši svatou v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově farář
Stefan Prunhuber za účasti žandovských rodáků a přátel. Po mši

následovala tradiční procházka obcí ke hřbitovu a na konec setkání
společný oběd.

Vandalismus v Úbočí a poděkování

Neznámí vandalové poničili u židovského hřbitova v Úbočí odpadkový koš, informační tabuli a dopravní značku. Pracovníci Obecního úřadu Dolní Žandov se
budou snažit vše dát v nejbližší možné době do pořádku. Bohužel jsou a budou
stále „lidé“, kteří přebytek své energie neváhají využít na ničení věcí, které slouží ku
prospěchu ostatních.
Na druhou stranu bychom chtěli poděkovat panu Jiří Mudrovi a jeho paní, kteří
neváhají každoročně věnovat svůj volný čas a energii tomu, že posbírají nepořádek
na cestě z Úbočí do Dolní Žandova!!! Děkujeme!!!!
Pracovníci Obecního
úřadu Dolní Žandov

Základní a mateřská škola

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

Žáci 3. a 5. třídy u hasičů

V rámci preventivního programu navštívili žáci třetí a páté třídy stanici profesionálních hasičů v Mariánských
Lázních.
Děti se seznámily s vybavením a organizací hasičské stanice. Hasiči jim ukázali
a podrobně popsali zásahový vůz a jeho
vybavení. Žáci měli možnost prohlédnout
si zázemí stanice a místa, kde tráví hasiči
čas při čekání na výjezd. Během prohlídky si vyzkoušeli manipulaci s kyslíkovou
bombou a plynovou maskou, navštívili
odpočinkovou místnost, posilovnu a dokonce i mycí linku
na hadice.
Na závěr prohlídky byla pro žáky připravena překážková dráha, kde si prakticky vyzkoušeli likvidaci požáru a žáci
páté třídy měli možnost vyzkoušet si jaké to je, když musí
hasiči zasahovat ve velkých výškách na plošině s vysouvacím žebříkem. Ti odvážní se podívali z výšky 37 metrů na
Mariánské Lázně.
Děkujeme mariánskolázeňským hasičům za to, co pro nás
všechny dělají a také děkujeme panu Jadlovskému za bezpečný odvoz tam i zpět.
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2. září 2019 byl slavnostním dnem prvňáčků žandovské školy. Ve třídě je přivítala paní
starostka Ing. Eliška Stránská, která s místostarostou obce panem Jindřichem Hovorkou
žáky ošerpovala a obdarovala knížkou. Paní ředitelka Mgr. Ivana Weinzettlová jim popřála
krásné dny ve škole. S paní třídní učitelkou se děti naučily básničku, která je společně vítá
na začátku každého dne.
Mgr. Helena Čverha

Šablony I a Šablony II.

Škola ukončila projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání po d názvem Šablony I 31.8.2019 a hned se zapojila do dalšího projektu Šablony II. Celkovou částku 777998,- použila na aktivity
– vzdělávání pedagogů, vzájemné návštěvy, kluby, doučování, tandemovou výuku, spolupráci s rodiči a další. Na realizaci Šablon II byla poukázána částka 1 271 526,- Kč. Tentokrát nebude zapojena jen mateřská
a základní škola, ale zároveň i školní družina. Některé šablony se opakují. Z nových jsou zajímavé projektové dny ve škole i mimo školu a ICT
ve vzdělání. Ukončení tohoto projektu je naplánováno na 31.8.2021.

Vánoční strom
pro Cheb
V úterý 19.11.2019 proběhlo
v Dolním Žandově u rodinného
domu manželů Dvořákových kácení
stromu, který bude v letošním roce
jako vánoční strom zdobit náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.
Kácení a ukládání stromu na vozidlo
probíhalo od 8:00 do 10:00 a následný transport stromu do Chebu
se uskutečnil mezi 10:00 a 12:00.
Chebské náměstí bude tedy v letošním roce zdobit po dobu vánočních
svátků 30 let stará jedle, o váze 4,6
tuny a vysoká 24 metrů z Dolního
Žandova.
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Začátek školního roku proběhl v naší mateřské škole ve veselé náladě. Přivítali jsme 22 nových
kamarádů, na které čekal kornout plný sladkostí. Na všechny děti i rodiče se těšily usměvavé paní
učitelky a již první dny se všichni pustili do práce. Děti s nadšením vyráběly, malovaly a již v prvních týdnech zdobily zdi MŠ výrobky dětí.
Slzičky z krátkého odloučení od maminek jsou ten tam a děti s radostí zpívají, cvičí, tancují,
malují a učí se novým věcem. V září absolvovaly starší děti výukový program na ekofarmě, kde
se seznámily se zvířaty, které žijí na farmě. Zhlédly dvě divadelní představení: Podzim v korunách
stromů a O kočičce a pejskovi. Krásné dopoledne strávily podzimní výpravou do nedalekého lesíka, kde sbíraly přírodniny a zdolávaly náročný terén. Děti jsou ve školce vedeny ke kamarádství
a sdílení radosti, oblíbené jsou narozeninové dny.
Do konce tohoto roku nás čeká mnoho akcí a projektů: Podzimní výprava za drakem,
Halloweenská party, Svatomartinská oslava (dílna s rodiči), vánoční focení dětí, divadelní představení Vánočka, vystoupení dětí při rozsvícení vánočního stromu a při vánočním posezení seniorů,
vánoční besídka pro rodiče, vánoční dílna s rodiči, vyrábění s babičkou, ale i např. polytechnický
projekt: Jak se staví město. Paní učitelky jezdí v rámci dalšího vzdělávání pedagogů na různé semináře a školení, aby načerpaly nové nápady a metody ve vzdělávání.
Naše MŠ je místem dětských radostí a spokojených rodičů. Jsme jeden tým a všichni dobří kamarádi.
Za celý kolektiv MŠ Bohumila Kyzmanová

Houbový salát „Salajna“

Vzhledem k tomu že se dělá z malých a pevných hub není možné najít vždy dostatečný počet.
Proto to řeším tak, že do velkých lahví svařím nálev Deka přesně podle návodu
bez cukru. Malé houby svařené ve vodě s trochou octa, třídím do lahví podle barvy a
ukládám v chladnu. Houby postupně přihazují a odebírám nálev. Tímto způsobem lze
uchovat houby podle toho jak rostou ( malí masáci,lišky, hřiby i suchohřiby.
Na závěr, připravím pokrájenou zeleninu (různobarevné papriky, cibuli, mrkev)
v poměru 1:1 s houbami, houby z velkých sklenic sleji přes síto a pořádně propláchnu
studenou vodou, aby se zbavily slizu.
Do sklenic skládám podle barev
a vlastní fantazie a na závěr zaleju nálevem ve složení : 4 litry vody, 1,1 litru
octa , 1,5 balíčku Deka, 30 malých kostek cukru (120g), 50 tablet Sacharinu.
Zalité saláty nechám pár hodin odstát, doplním nálev a steriluji při 85 st.
po dobu 20 minut.
Pro okrasu lze do sklenic vložit vykrojená kolečka z petržele a mrkve předem
trochu povařené v octové vodě.
Petr Novák

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

Přejeme všem
spoluobčanům
klidné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů
do nadcházejícího
roku 2020.
Pracovníci obecního úřadu

Žandovské listy 2/2019
vydává Obec Dolní Žandov, pov. MK ČR E-13717
Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014
ZDARMA • toto číslo vyšlo v listopadu 2019

Tisk: Skyepress - tiskárna Halla • Svobody 50, Cheb •
Tiskárna neručí za obsahovou správnost a kvalitu příspěvků • www.skyepress.cz

