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Vážení spoluobčané,

opět k Vám přicházím prostřednictvím našeho občasníku s nejnovějšími
informacemi z naší obce. Léto je v plném proudu, i když průběh letošního
léta je tak trochu podivný. Ale na druhou stranu, buďme rádi, že u nás není
tak, jak tomu bylo v mnohých koutech naší republiky. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří jste pomohli postižené obci Skály u Putimi. Přišli jste všichni, kteří
chtěli pomoci a dali jste, co jste mohli. Předávám Vám touto cestou veliký
dík od starostky malé obce Skály, kam nás poslal zástupce obce Putim. Obec
Skály (226 obyvatel) leží 7 km od Putimi a byla daleko více postižena povodní
a přívalovými dešti.
Ještě jednou Vám děkuji. Viz foto

Pov. MK ČR E-13717

V naší obci byla dokončena „Regenerace
zeleně“ – Operační program Životní prostředí - obnova zeleně na místním hřbitově a průjezdová alej obcí Dolní Žandov.
Během léta bude ukončena výstavba II.
etapy splaškové kanalizace. Již třetí měsíc
se pokouším získat úvěr, který by byl použit na komunikace, poničené budováním
kanalizace, ale doba je zatím nepříznivá
a banky velice přísně zkoumají a posuzují,
zda v období krize, která postihla všechna odvětví, bude obec schopna splácet. Věřím, že vše dopadne příznivě
a v Žandově se dočkáme pěkné komunikace, na Horní Žandov a Úbočí se
to již povedlo.
Všichni na radnici se snažíme o to a doufám, že to vnímáte i Vy, aby bylo
v našich obcích uklizeno a příjemně, abychom se posunovali stále dopředu.
Samozřejmě pomáhá i většina z Vás – opečováváte své domy, věnujete se
úklidu Vašeho okolí a veřejným prostranstvím. Chtěla bych upozornit
všechny milovníky psů, kteří si pořídili své miláčky pro radost, že by se
měli o ně hlavně řádně starat. Není to jen je ráno vypustit a večer se jim
postarat o přespání. Vaši čtyřnozí přátelé přes den vypouštějí na veřejných
prostranstvích to, čím je krmíte. Přála bych Vám, aby jste se někdy postavili
za sekačky, kterými naši zaměstnanci upravují trávníky !!!!!!!! Důrazně upozorňuji na Veřejně závaznou vyhlášku „K zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku“, kde je zakázáno volné pobíhání psů. Zvíře nesmí pobíhat volně na místech, kde si
hrají děti…. Porušení těchto
povinností je postižitelné
podle předpisů o přestupcích
!!!!! Na Obecním úřadě jsou
pro Vás připraveny sáčky
na psí exkrementy a v brzké
době budou osazeny stojánky na psí sáčky, které můžete
vhodit do jakéhokoliv odpadkového koše.
Přeji Vám pěkný zbytek
léta.

Ing.Eliška Stránská
starostka obce

Informace z radnice ●

Výlukový jízdní řád ●

Závěr školního roku
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INFORMACE Z RADNICE
Stručný přehled usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Dolní Žandov v roce 2009
Usnesení č. ZO 1/2009

Usnesení č. 12/01/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad,
oblast podpory 4.1. Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s celkovými náklady 150.000,-Kč
b) možnost realizace projektu, který bude sloužit rozvoji Obce Dolní Žandov
s dotací 92,5 %. Žadatel hradí se svých zdrojů 7,5 % uznatelných výdajů
c) zajištění financování projektu dle podmínek ROP NUTS II Severozápad
1. spolufinancování obce Dolní Žandov ve výši 7,5 %, tj. 11. 250,-Kč
2. předfinancování projektu z prostředků Obce Dolní Žandov ve výši 100% celkových nákladů 150.000,-Kč.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 13/01/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Střecha č.p.
40, Rekonstrukce WC v č.p. 3 v k.ú. Dolní Žandov a Knihovna v č.p. 38 v k.ú.
Podlesí u Dolního Žandova (dále jen projekt) do POV Karlovy Vary
Hlasování: pro 6
proti 1 – p. Poláková
zdržel se – 1 ing. Bříza

Usnesení č. 92/04/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Dolní Žandov za rok 2008 .
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 94/04/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí uchazečů vzešlé z průběhu výběrové řízení na akci „Zateplení ZŠ a MŠ Dolní Žandov, které schválila hodnotící komise.Vybraným uchazečem je firma Elči s.r.o., se sídlem Lidická 10, 351 01
Františkovy Lázně s nabídkovou cenou ve výši 20.527.908,-Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 95/04/2009
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Elči s.r.o.
Františkovy Lázně na akci „Zateplení ZŠ a MŠ Dolní Žandov“ s nabídkovou
cenou ve výši 20.527.908,-Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. ZO 5/2009

Usnesení č. ZO 2/2009

Usnesení č. 113/05/2009
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí vyhodnocení řízení o upraveném návrhu Územního plánu Dolní Žandov s tím, že pořizovatelem bude
zpracovateli vydán pokyn k úpravě návrhu Územního plánu Dolní Žandov ve
smyslu výše uvedeného vyhodnocení. Rozhodováno však o něm bude, v souladu
s ustanovením § 54 stavebního zákona, současně s návrhem na vydání ÚP Dolní
Žandov.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 44/02/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet Obce Dolní Žandov na rok
2009 ve výši 2.232.400,-Kč.
Příjmy:
12.789.900,-Kč
Fin. prostředky z minulých let:
2.980.400,-Kč
Příjmy celkem:
15.770.300,-Kč
Výdaje:
15.022.300,-Kč
Financování – splátky půjček:
748.000,-Kč
Celkem:
15.770.300,-Kč
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 114/05/2009
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí závěrečný účet za rok 2008
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Mikroregionu
Chebsko.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 42/02/2009
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje čerpání rozpočtu k 31.12.2008
Obce Dolní Žandov.
Příjmy ke dni 31.12.2008 činí 26.864.828,08 Kč. Výdaje ke dni 31.12.2008 činí
31.313.973,09 Kč. Výsledek hospodaření k 31.12.2008 činí – 4.449.145,01 Kč
(schodkový).
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. ZO 3/2009

Usnesení č. 58/03/2009
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009 Obce
Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 64/03/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku ve výši 2.314.912,-Kč, na zpracování
kompletní projektové přípravy na akci „Zateplení ZŠ a MŠ Dolní Žandov“, od
firmy FutureBau Cheb, v zastoupení Miroslavem Podlipským.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 65/03/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci předloženou firmou
FutureBau Cheb na akci „Zateplení ZŠ a MŠ Dolní Žandov“, vč. seznamu oslovovaných firem. ZD je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. ZO 4/2009

Usnesení č. 91/04/2009
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje celoroční hospodaření Obce Dolní
Žandov a závěrečný účet Obce Dolní Žandov za rok 2008 bez výhrad.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. ZO 6/2009

Usnesení č. 124/06/2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009 a č. 6/2009 Obce
Dolní Žandov.
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 125/06/2009
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009
Obce Dolní Žandov, kterou se zrušuje OZV o stanovení koeficientů pro výpočet
daní z nemovitosti podle § 14 odst. 1 písm. i zák. č. 367/1990Sb., která byla
schválená zastupitelstvem obce v Dolním Žandově dne 6. října 1992.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 1 – p. Poláková
Usnesení č. 127a/06/2009
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s uzavřením smluv o dílo na akci
„Knihovna Podlesí“ s firmou Klempířství a Pokrývačství Zabloudil a s firmou
Jiří Nedvěd Kyjov a pověřuje starostku obce k podpisům smluv od dílo.
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 127b/06/2009
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci
„Obnova střešní krytiny na č.p. 40 v k.ú. Dolní Žandov“ a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy o dílo s firmou Klempířství a Pokrývačství Zabloudil.
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
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BURZA

Čerpání rozpočtu k 30.6.2009
Obec Dolní Žandov
Příjmy
Daň z příjmů FO ze záv.čin.
Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.
Daň z příjmů práv.osob
Daň z příjmů práv.osob za obce
Daň srážková
DPH

RS

RU

skutečnost

%plnění

1.700,0

1.700,0

779,3

45,84

350,0

350,0

126,5

36,14

2.910,0

2.910,0

1.263,1

43,41

70,0

70,0

69,1

98,71

180,0

180,0

75,0

41,67

2.882,0

2.882,0

2.124,5

73,72

Daň z nemovitosti

650,0

650,0

359,6

55,32

Správní poplatky

62,0

62,0

71,8

115,81

5,0

5,0

5,2

104,00

-

58,5

58,5

100,00

84,0

84,0

51,2

60,95

125,0

125,0

-

-

Splátky půjček a úroky z FRB

-

-

3,3

-

Dotace-volby

-

22,0

22,0

100,00

321,9

321,9

176,7

54,89

Dotace -Úřad práce

-

686,1

195,7

28,52

Dotace- karl.kraj-PC-knihovna

-

15,0

15,0

100,00

Dotace- MMR-střecha Podlesí

-

299,0

-

-

220,0

220,0

132,4

60,18

Neinv.dotace od kraje-střecha čp.40

-

260,0

260,0

100,00

Invest.dotace ze stát.rozpočtu

-

10.000,0

6.059,4

60,59

90,0

90,0

68,4

76,00

200,0

200,0

21,0

10,50

-

-

24,5

-

Kultura

60,0

81,7

67,3

82,37

ZS-pronájem ordinace

47,0

47,0

25,5

54,26

BH-služby,vyúčt.služeb

530,0

530,0

256,2

48,34

BH-splátky bytů,nájmy

318,0

318,0

164,4

51,70

-

-

2,3

-

Poplatek za zneč.ovzduší
Odvod VHP
Místní poplatky
Splátka půjčky –Služby D.Ž.s.r.o.

Dotace-správa,školství

Školné od obcí

Doprava -autobus
Kanalizace
Základní škola

Pohřebnictví
MH-pronájem neb.prostor,pozemků

257,0

257,0

150,2

112,91

1.026,0

1.026,0

281,3

27,42

MH- služby

-

-

1,8

-

Veř.prostranství

-

-

9,5

-

637,0

637,0

383,5

60,20

5,0

5,0

6,1

122,00

60,0

60,0

37,9

63,17

12.789,9

24,152,2

13.348,2

55,27

2.980,4

3.917,4

-

672,5

15.770,3

28.069,6

12.675,7

45,16

MH-prodej pozemků,ost.majetku

Poplatky za odvoz TDO
Správa OÚ
Úroky z fin.operací,dividendy
Celkem
Prostředky z min.let
Celkem příjmy

Plnění rozpočtu k 30.6.2009 je součástí průběžné řídící finanční kontroly podle zákona
320/2001 Sb.

V sobotu 18. dubna se v Dolním Žandově
uskutečnila burza oblečení, obuvi, hraček a potřeb pro děti.
Bylo prodáno 128 ks zboží v celkové hodnotě
5.095,- Kč. K ceně každého zakoupeného zboží
bylo přičteno 10,- Kč. Pro Mateřskou školu se
nám podařilo získat 1.280,- Kč + 20,-Kč z drobných, které některé maminky nechtěly nazpět,
tj. celkem 1.300,- Kč
Děkujeme moc všem maminkám, které daly
věci po svých dětech do prodeje, těch bylo překvapivě dost, i těm, které se přišly podívat a nakoupit – těch bylo mnohem víc!
Podle přání dětí z mateřské školy a jejich učitelek budou za částku 1.300,- Kč koupeny konkrétní hračky a potřeby, jejichž výčet bude samozřejmě zveřejněn !
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a Obecnímu úřadu v Dolním Žandově za
podporu.
Mgr. Monika Kudláčová

Starostka obce Dolní Žandov

vyhlašuje soutěž

„O nejkrásnější
květinovou výzdobu“
na rok 2009 v těchto kategoriích:

- okno
- pergola
- skalka
pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí.

Zasílejte nám své fotografie Vaší květinové
výzdoby do 15. září 2009. Vyhodnocení provede
komise a vyhlášení výsledků proběhne na pouti
sv. Michala dne 26. září 2009 na hřišti v Dolním
Žandově. Výherci budou jako každým rokem
odměněni krásnými věcnými cenami.
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Čerpání rozpočtu k 30.6.2009
Obec Dolní Žandov
Výdaje

RS

RU

skutečnost

% plnění

Silnice

262,0

848,0

0,3

0,04

Doprava-autobus

606,0

606,0

291,6

48,12

Pitná voda

452,0

452,0

-

-

Kanalizace

1.792,4

11.792,4

6.992,3

59,29

Základní škola

1.674,0

1.674,0

805,4

48,11

5,5

5,5

3,0

54,55

150,0

745,0

19,2

2,58

7,0

7,0

3,0

42,86

293,0

492,1

287,2

58,36

2,0

2,0

1,1

55,00

Tělovýchova a sport

250,0

250,0

-

-

Zdravotní středisko

137,0

137,0

32,2

23,50

BH-služby

733,0

733,0

226,7

30,93

Veřejné osvětlení

475,0

475,0

234,9

49,45

35,0

35,0

6,1

17,43

Příspěvek na festival
Knihovny
Kronika obce
Kultura
Rozhlas a televize

Pohřebnictví
Plynofikace -úroky

1,5

1,5

0,6

40,00

Územní plánování

150,0

150,0

-

-

2.732,3

2.473,9

639,6

25,85

Odvoz TDO

710,0

710,0

451,6

63,61

Veřejné prostranství

592,6

1.748,2

243,5

13,93

Služby pro důchodce

25,0

25,0

4,2

16,80

Požární ochrana

385,0

385,0

248,3

64,49

Zastupitelstvo obce

788,0

788,0

395,9

50,24

-

22,0

8,9

40,45

2.651,0

2.651,0

1.290,2

48,67

Finanční operace

43,0

43,0

19,1

44,42

Platby daní a poplatků

70,0

70,0

69,1

98,71

15.022,3

27.321,6

12.274,0

44,92

49,0

49,0

51,5

105,10

625,0

625,0

312,2

49,95

74,0

74,0

38,0

51,35

748,0

748,0

401,7

53,70

15.770,3

28.069,6

12.675,7

45,16

Místní hospodářství

Volby
Správa obce

Výdaje
Splátky úvěru -byty
Splátky směnek-komunikace
Splátka půjčky -plyn.kotelny ZŠ
Financování
Celkem

Plnění rozpočtu k 30.6.2009 je součástí průběžné řídící finanční kontroly podle
zákona 320/2001 Sb.

Titul

Vesnice roku 2009
V letošním roce se přihlásil rekordní počet,
celkem 20 obcí, do krajského kola 6.ročníku
soutěže Vesnice roku 2009.

Celkové výsledky:
Zlatá stuha: Vesnicí roku v krajském kole se stala
Březová na Sokolovsku
Modrá stuha - za společenský život: obec Krásná
Bílá stuha – za činnost mládeže: obec Velká
Hleďsebe
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí:
obec Hájek
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského sektoru: obec Dolní Žandov
Naši obec navštíví Celostátní komise, která se
seznamuje se všemi obcemi v naší republice, které byly oceněny oranžovou stuhou v jednotlivých
krajích. Její složení je tajné, bude mít 7 členů,
zástupců AZV, SPOV, Jihočeské univerzity, NS
MAS, SZKT a Mze. Tato návštěva se uskuteční
18.08.2009.
Je to ohromný úspěch a v příštích letech určitě
nepolevíme.
Ing.Eliška Stránská
starostka
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Volby do Evropského parlamentu 2009
Ve dnech 5. – 6. 6. 2009 se konaly volby do Evropského parlamentu. Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů bylo celkem 960, bylo
vydáno 196 obálek a počet platných hlasů ve volebním okrsku byl celkem 194. Což činí 20,42 % volební účasti.
V níže uvedené tabulce je zobrazen přehled jednotlivých stran s výsledky hlasování.
Gabriela Bělohradská
Číslo

Název strany

Celkem v %

1

Liberta.cz

0,52

2

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

4,12

3

Věci veřejné

2,05

4

Občanská demokratická strana

5

Koalici tvoří: Strana zdraveného rozumu, POLITIKA 21

6,19

6

Volte pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků…..

2,06

8

Česká strana národně socialistická

1,03

19,07

9

Evropská demokratická strana

1,03

10

Strana svobodných demokratů

0,52

14

Strana důstojného života

0,52

15

Humanistická strana

1,03

20

Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy ……

21

Komunistická strana Čech a Moravy

22

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE ALTERNATIVA“.....

1,54

23

Strana svobodných občanů

1,03

25

Albínova poetická strana

0,52

26

Strana zelených

0,52

29

„Strana soukromníků České republiky“

1,03

31

Dělnická strana

6,19

32

Nezávislí

1,03

33

Česká strana sociálně demokratická

3,09
27,84

19,07

Slavnostní předávání vyznamenání Zlatý kříž III.stupně

Vážení občané, byla jsem pozvána na slavnostní předání vyznamenání Zlatý kříž
III. stupně za 80 a více odběrů krve. Předání se uskutečnilo dne 15.června 2009 v sále
Krajské knihovny Karlovy Vary. Obec Dolní Žandov zde měla svého zástupce, pana
Jaroslava Setničku ml., kterému za nás za všechny velice děkuji. Děkuji mu za všechny
občany, kterým jeho vzácná tekutina pomohla a zachránila život. Přejeme Vám, pane
Setničko, mnoho zdraví a ještě jednou děkujeme.
Ing.Eliška Stránská
starostka obce Dolní Žandov
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Projekt Regenerace zeleně v Obci Dolní Žandov
z Operačního programu Životní prostředí se chýlí ke konci
Počátkem července, konkrétně 2. 7. 2009, proběhla v obci Dolní
Žandov plánovaná kontrola realizace projektu „Regenerace zeleně
v Obci Dolní Žandov“, jehož jednotlivé aktivity jsou již téměř ukončeny.
Na základě pozvání obce na kontrolu přijel Ing. Jan Šuma ze Státního
fondu životního prostředí, Ing. Jitka Svobodová z Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, dále paní Miroslava Slepičková za zhotovitele,
Ing. Zora Rákosová , která vykonává dozor investora a Ing. Josef Švajgl
z Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, který se podílí na administrativním řízení projektu. Přítomna byla také starostka obce Ing.
Eliška Stránská.
V průběhu kontroly byly zkontrolovány všechny lokality, na kterých
proběhla obnova zeleně či její výsadba. Jednalo se o výsadbu průjezdové
aleje v obci Dolní Žandov a obnovu a výsadbu zeleně na místním hřbitově v Dolním Žandově a přilehlém okolí . Nové výsadby byly porovnány s projektovou dokumentací, která byla součástí žádosti o dotaci. Ke
kvalitě výsadeb a jednotlivých pěstebních opatření nebyly žádné připomínky. Byl konstatován soulad s projektovou dokumentací.
Je paradoxní, že nejdelší diskuse při kontrole proběhla nad opatřeními, které byly do projektu přidány dodatečně, na základě požadavku
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – a to výsadba nových stromů
v blízkosti dožívajících či zcela nevyhovujících jedinců. Nově vysazené
a stávající stromy si nyní budou konkurovat světelnými podmínkami,
živinami a v budoucnosti i prostorem. Obec nyní bude muset více sledovat tzv. udržitelnost projektu – tedy to, jak se nově vysazené stromy

vyvíjí. Jedná se o alej na hřbitově, kde dle návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byla vysázena paralelní alej.
Nyní je potřeba zejména dokončit projekt po administrativní stránce,
aby mohla být dotace z Operačního programu Životní prostředí zpětně
proplacena. Finální administrativní fáze projektu schváleného v rámci
druhé výzvy výše zmíněného operačního programu bude trvat přibližně
do konce září.
Ing. Josef Švajgl,
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko

Tisková zpráva

„Informační a vzdělávací kampaň pro venkovské aktéry
rozvíjející aktivity podporované v rámci PRV ČR“
Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí zahájilo vzdělávací cyklus, který spočívá v uspořádání čtyř celodenních seminářů a dvou exkurzí. První akce s názvem: „Profesionální municipalita = profesionální
rozvoj venkova I“ se konala 16. 6. 2009 v Obecní knihovně ve Velké
Hleďsebi. Akci absolvovalo 28 účastníků.
Druhý seminář se uskutečnil 23. 6. 2009 v Perninku a svým tématem:
„Profesionální municipalita = profesionální rozvoj venkova II“ přilákal
18 účastníků.
Třetí seminář s názvem: „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“ je připravován na 6. října 2009, místem konání bude opět Obecní
knihovna ve Velké Hleďsebi, jednotlivé přednášky nabízí témata:
1. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, vzhled obce (intravilán), občanské vybavení a služby
2. Přístupy k ochraně rozvoje kulturního dědictví venkova, vztah
k okolní krajině
3. Příklady dobré praxe, úspěšné řešení konkrétního prostoru obce
Poslední vzdělávací akce je plánována na 13. října 2009 v hotelu
Praha v Božím Daru.
Téma: „Diverzifikace hospodářství venkova“ přiblíží přednášky:
1. Specifika podnikání na venkově
2. Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy
3. Příklady dobré praxe.

Cílem celého projektu je pomoc účastníkům k lepší orientaci v oblasti
venkova, podání informací o možnostech získání dotací, atd.
Dotaci na realizaci výše uvedené akce získalo Mariánskolázeňsko,
dobrovolný svazek obcí z Programu rozvoje venkova ČR Ministerstva
zemědělství, Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace. Seminář je pro
zájemce zdarma.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách: http://
sweb.cz/marianskolazensko
Michaela Hlínová
manažer projektu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků

23. 5. 2009 v sobotu proběhlo v obřadní síni
Obecního úřadu v Dolním Žandově dvojí vítání občánků.

První vítání proběhlo od 10ti hodin pro občánky z
Malé a Velké Šitboře - Sára Dudyová, Kateřina Vrabcová,
Anna Cunderová narozena 8/7/2008 z Malé Šitboře 69
a Adéla Křížová narozena 8/12/2007 z Velké Šitboře 5.
Poslední dvě holčičky se vítání zúčastnily se svými rodiči
a sourozenci.
Adéla Křížová a Veronika a Anna Cunderová

V druhém vítání od 10.30 hodin jsme přivítali
Lukáše Markvarta narozen 9/4/09 z Úbočí 36, Veroniku
Nosálovou narozenou 4/5/09 z Milíkova 12 a Andreu
Vlkovou narozenou 7/4/09 z Dolního Žandova 316.
Vítání se nezúčastnil Samuel Lipták narozen 22/2/09 z
Dolního Žandova 290.

Andrea Vlková s rodiči

Lukáš Markvart a Veronika Nosálová

Zpěváčci z MŠ Dolní Žandov

-8-
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KLUB PŘÁTEL DOLNÍHO ŽANDOVA
Divadlo

V rozpočtu obce na rok 2009 byla schválena zájezdová divadelní představení pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí na každé čtvrtletí
letošního roku. V úterý 26. května 2009 tedy pořádal ve druhém čtvrtletí Obecní úřad zájezd do Divadla Boženy Němcové ve Františkových
Lázních na komedii autora Antonína Procházky „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“ v režii Jiřího Cingroše. Představení se velice líbilo všem
21 zúčastněným osobám.
I přesto, že další zájezd do divadla byl naplánován na další čtvrtletí,
nedalo se nevyužít pozvánky františkolázeňského divadla zdarma na
dvě aktovky klasika ruské divadelní tvorby Antona Pavloviče Čechova
Medvěd a Námluvy – Svatba na ruský způsob v režii Rostislava Batalowa
j. h. A proto v úterý 16. června plně obsazený obecní autobus v počtu 23
osob obsadil celou první řadu a část druhé a výborně se bavil výkonem
divadelního souboru při MKS Františkovy Lázně.
Jsme oblíbenými diváky – v dnešní uspěchané době je málo návštěvníků divadel, kteří stánku kultury obětují čas, pozitivní přístup a „vhodné oblečení“ tak, jako lidičky z Dolního Žandova a přilehlých obcí. Není
divu, že jsme v úterý 23. června využili další nabídky chebského pana
starosty a obsadili v počtu 18 osob 2 řady sedadel opět v divadle Boženy
Němcové ve Františkových Lázních a bavili se skvělým výkonem divadelního souboru v komedii Francoise Vebera v režii Jiřího Cingroše
Trouba na večeři.
Ludmila Zábranová

Výlet na Libou a za
lázeňskými prameny

V pátek 29. května ve 13 hodin odjížděl obecní autobus v počtu 14 osob z Dolního Žandova od budovy
obecního úřadu směrem na Cheb. Klub přátel Dolního
Žandov pořádal výlet za prameny Františkových
Lázní, na hrad Libá a okolí a Štekrův mlýn. Po celé
odpoledne nás provázelo aprílové počasí – přesto byli
všichni spokojeni – při jednotlivých výletech nás provázelo sluníčko se svými hřejivými paprsky a jakmile
jsme usedli do autobusu na cestu za dalším výletem,
pršelo celou dobu než jsme znovu vystoupili. Na první
zastávce nás čekala prohlídka okolí hradu Libá a sousedícího kostela sv. Kateřiny. Cestou jsme si prohlédli
rybník Kladivo. Na Dubině nás čekal krásný výhled
na blízký německý zámek Hohenberg a příjemná procházka kolem bývalé vojenské roty. Přicházející průtrž
mračen nás provázela celou cestu do Františkových
Lázní za prohlídkou pramenů. Deštníky nám vysušilo
sluníčko cestou po lázeňské promenádě až k oblíbenému obelisku se soškou Františka a někteří z ú- častníků ochutnali léčivou vodu ve dvoraně Glauberových
pramenů. Příjemně znaveni všemi procházkami jsme
za okny autobusu sledovali liják, který nás provázel
až k restauraci s konírnou Štekrův mlýn. Nejprve nás
čekalo posezení s výbornou kávou, poháry a moučníky a s příjemnou obsluhou. Poté nás sama majitelka
p. Čapková provedla stájemi a pochlubila se s miláčky
celé své rodiny, jimiž jsou koně. Viděli jsme i překrásné hříbě a koně určené pro drezúru. Pohoda všech
účastníků vyzařuje i z doložené fotodokumentace
a s tímto výletem, který nám umožnil Obecní úřad
za jednotné jízdné 20 Kč za osobu tam i zpět. Všichni
byli velice spokojeni.
Zábranová Ludmila
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Základní kynologická organizace 747 Dolní Žandov
V roce 2009 byla oficiálně Českým kynologickým svazem zaregistrována v katastru obce Dolní Žandov „Základní kynologická
organizace 747 Dolní Žandov“. Myšlenka založit kynologický klub
s otevřeným členstvím existovala již delší dobu. Stěžejním problémem bylo najít lokalitu, na které by tato činnost mohla probíhat.
Zde nám vyšel vstříc OÚ Dolní Žandov. Problém vznikl při hledání vhodného pozemku k pronájmu. Cvičiště totiž musí splňovat
alespoň minimální rozměr, aby splňovalo podmínky stanovené
ČKS. Zároveň je důležitá poloha – větší hlučnost v průběhu cvičení, parkování aut apod. Právě v této poměrně bezvýchodné situaci jsme byli osloveni zástupci AGRO&KOMBINÁTU s.r.o. Dolní
Žandov. Nabídli nám bezplatný pronájem pozemku o rozloze více
než 6.000 m2 nedaleko vlakového nádraží. Členové klubu se zavázali, že v rámci pronájmu upraví celou plochu, odstraní nálety,
odpad, opraví oplocení a vrata. Podařilo se tak z léta neudržované plochy, kterou zřejmě někteří občané využívali i jako skládku,
vytvořit zhruba během dvou měsíců prostor, na kterém se mohly
začít stavět překážky a cvičit. Protože pronajatý pozemek je stavební parcelou, není možné zde stavět žádné pevné stavby. I v tomto
případě nám pomohl AGRO&KOMBINÁT s r.o. Dolní Žandov
a zdarma jsme získali provizorium, které využíváme k uskladnění
cvičebních pomůcek apod. Dík patří i panu Miroslavu Boháčkovi,
od kterého máme stoly a židle a fy. SOLITERA s.r.o. Během úprav
pozemku jsme též mohli využít pomoci zaměstnanců obecního
úřadu.

Základní kynologickou organizaci jsme zakládali s vizí
širší působnosti. Klub je otevřený všem zájemcům.
Nepřicházejí tedy jen ti,
kteří chtějí pracovat se psy
na takové úrovni, aby získali
některou ze zkoušek dle republikového nebo mezinárodního řádu. Během posledních
dvou měsíců jsme se rozrostli
na dvacetsedm zaregistrovaných členů. Mezi nimi jsou i ti,
kteří chtějí, aby je pes poslouchal a velice rádi jsme mezi sebou přivítali děti. Těch si opravdu vážíme a jsme rádi, že si nacházejí cestu
ke koníčku, který je možná bude provázet celý život.
Hned v prvním měsíci oficiální klubové činnosti se podařilo zajistit
ukázky práce se psy na dětských dnech v Dolním Žandově, Lázních
Kynžvartu a Okrouhlé. Setkali jsme se se značným zájmem ze strany
starostů, ale časově zatím nebylo možné pokrýt všechny požadavky.
V srpnu proběhne na fotbalovém hřišti v Dolním Žandově „voříškiáda“. Kromě připravených zábavných soutěží pro majitele voříšků
a psů bez PP, jsme zajistili ukázku tance se psy, přijede majitelka s canisterapeutickým psem, bude k vidění práce psů služebních (vyhledávání drog, bomb). Zároveň se akce zúčastní správkyně chebského
psího útulku. Přiveze nejen některé šikovné útulkové psy, ale
i velkoplošné materiály týkající se týrání psů a proběhne její
krátká prezentace. Snahou je, aby se příchozí nejen pobavili,
ale aby se apelovalo na nutnost výchovy psů, jejich ovladatelnost, znalosti, jak se ke psům správně chovat a jak je mít rád.
V letošním roce máme ještě naplánovaný besední večer
s panem Ivo Eichlerem ze Zlína. Tento výcvikář provozuje psí
školu a je autorem několika knih. Beseda proběhne na sále
žandovského kulturního domu a opět je otevřena všem zájemcům. Mohou zde získat informace nejen kynologové, ale
i majitelé problematických psů.
Jako začínající klub bez úplně vyřešené základny více větších akcí pro letošek neplánujeme. V příštím roce budou snad
naše aktivity širší.
K tomu , co se nám podařilo během několika měsíců vytvořit by samozřejmě nestačilo jen nadšení deseti zakládajících
členů, ale především účinná a rychlá pomoc zaměstnanců
obecního úřadu, AGRO&KOMBINÁTU s r.o. Dolní Žandov
a Miroslava Boháčka.
MUDr. Jana Valentová
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Vodní nádrž Úbočí

Vodní nádrž v Úbočí u Dolního Žandova má nového nájemce, a že o tento pozemek řádně pečuje ! Ochránce, vodník
Česílko, který vodní hladinu sledoval již tři roky, ale zub času
a nepřízeň počasí na něm zapracovaly, byl vyměněn za mladšího kolegu. Slavnostně byl usazen nad vodní hladinu dne
26.července 2009. Děkuji panu Miroslavu Barákovi za jeho
šikovné ruce, které vytvořily nového vodníka, za jeho ochotu a vynaložený volný čas. Novému nájemci panu Rosťovi
Boháčovi držím palce v dalších úpravách a údržbě okolí této
vodní plochy.
Starostka obce Dolní Žandov, Ing.Eliška Stránská.

Penzion Mánský Dvůr
u Dolního Žandova
Tel. spojení: +420 721 373 251
e-mail: penzion@manskydvur.cz
web: www.manskydvur.cz

Současnost:
Krásná příroda
(agro) turistika – ubytování několika druhů
Aktivity: rybaření, jezdectví, stolní tenis, nohejbal…..
Muzeum
Kontaktní mini-Zoo
Vlastní knihovna
Ing. Marek Babuška
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Informace SDH

Všichni vnímáme, jak deštivý a mokrý je ten letošní rok. Naši
hasiči museli zasahovat již sedmkrát. Z toho největší požár lesního
porostu hasili ve Starém Hrozňatově, kde strávili dva dny.
Našim hasičům patří také velký dík za pomoc při organizaci sbírky Skály u Putimy, která byla zasažena povodněmi a přívalovými
dešti v červnu tohoto roku.
Viz foto

K jednomu velkému zásahu patří ten ze dne 6.6.2009

Kdo bude další !!!!!!!!!!!!??????????
Gratulujeme
Ing. Eliška Stránská starostka
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Mezinárodní den dětí v Dolním Žandově

Samozřejmě ani letos jsme nezapomněli na naše nejmenší. Dne 30.05
2009 byl uspořádán obecním úřadem Mezinárodní den dětí, který začínal
již v dopoledních hodinách ukázkou výcviku a zásahu psů kynologického
klubu Dolní Žandov. Poté následovalo šermířské vystoupení a fireshow
Šermířů (Dragones Occidentales) z Lázní Kynžvartu, vystoupení taneční

skupiny Dolního Žandova, ukázka minihasičů Dolního Žandova a projížďka na koních. Taktéž byly připraveny soutěže pro děti jako např.: ve zpívání,
v kousání koláčů, kterého se zúčastnili také rodiče, tanec s balónky a další….
Kdo měl hladík, mohl si opéct vuřta. Také na nás nezapomněla helikoptéra, kterou si dětičky s rodiči mohli prohlédnout ze všech stran.

Tímto děkujeme níže uvedeným sponzorům MDD v Dolním Žandově:
• Agro&Kombinát Dolní Žandov
spol. s r.o.
• AŽ Garant – smíšené zboží
• Boháček Miroslav
• Hlinovská Jiřina
• Hnatovo pekařství
• IKKA service – Karel Kohout
• J+H Rabu s.r.o. Dolní Žandov
• Jadlovský Petr
• Kovačík Miroslav

Dětský den ve školce
26. 5. 2009 pořádaly paní učitelky z MŠ dětský den pro své svěřence. Předpověď počasí na čtvrtek, kdy se mělo zábavné dopoledne konat,
mluvila jasně - bude pršet. Paní učitelky však zareagovaly rychle a vše
přesunuly na úterý, kdy jim sluníčko opravdu přálo. Děti si zasoutěžily,
zařádily a snědly pár pamlsků. Dětský den ve školce se určitě vydařil.

•
•
•
•
•
•
•

Truhlářství Štefan Kundrát
Luhan Jiří
Pneuservis Rino Cheb
Skyepress – tiskárna Halla
Vojtaššák Radek
Zedek Jaromír
Základní kynologický klub Dolní
Žandov
Gabriela Bělohradská

Žandovské listy 2/2009

- 13 -

Základní škola

III. ročník olympiády základních škol
mikroregionu Mariánskolázeňsko
Dne 19. 5. 2009 se konal III. ročník olympiády mikroregionu
Mariánskolázeňsko v Lázních Kynžvartu mezi žáky základních škol ve
Velké Hleďsebi, Lázních Kynžvartu a Dolním Žandově. Na olympiádu
odjeli všichni žáci naší školy. Ti, co nesportovali, alespoň fandili svým
spolužákům. Soutěžilo se v běhu na 50m a 100m, ve vytrvalostním
běhu, štafetě, ve skoku dalekém z místa, v hodu medicinbalem a v přetahované. Celkově zvítězila ZŠ Lázně Kynžvart. Naše škola byla 2. a 3.
místo obsadila ZŠ Velká Hleďsebe.
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Správná 9

29. 5. 2009 se konala jako každý rok Správná 9. Vzhledem k tomu, že
nám nepřálo počasí, soutěžili jsme ve škole. Všichni žáci školy se rozlosovali do12 družstev ( Emaři, Američan rocks, Gumídci, Bikeři, Piráti,
Sluníčka, Kováři, Skejťáci, Ozzo team, Writeři, Kostíci, Klikaři) a bojovali ve sportovních disciplínách – hod na cíl, skok z místa, běh se zátěží
na zádech, štafeta a další. Kapitáni družstev – žáci 9. třídy – volili různou
taktiku, ale především povzbuzovali svůj tým a hlavně nejmladší členy
z 1. a 2. třídy. Sladkou odměnu dostali všichni, ale nosit tričko s nápisem Správná 9 mohou jen Skejťáci : Pochopinová Barbora, Hylmar
Dan, Daňková Martina, Biberčič Radek, Biberčičová Sára, Franc Josef,
Kudrhaltová Karolína. 2. místo obsadili Gumídci s kapitánkou Šárkou
Vodičkovou a 3. místo Kováři v čele s Jaromírem Zedkem.

Rozloučení s “předškolákama”
23.6. se konalo v MŠ rozločení s “předškolákama”. Obě třídy si připravily pásmo plné básniček,
písniček a tanečků. Na závěr předaly paní učitelky
odcházejícím dětem pohádkové knížky, jako vzpomínku na dobu strávenou v MŠ a zároveň jako
“učební pomůcku” do první třídy ZŠ.
Naši předškoláci:
Bežák Martin
Burianová Karolína
Buštová Tereza
Dick Matěj
Drbalová Tereza
Hrubešová Anežka
Jadlovská Aneta
Karas Matěj
Karas Štěpán

Kříž Martin
Kraus Daniel
Lipták Jaroslav
Mráz Pavel
Setničková Sabina
Setničková Magdaléna
Szitai Alexej
Šarm Jakub
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Nejlepší žáci ZŠ Dolní Žandov ročník 2008-2009

25. 6. 2009 předala paní starostka ing. Eliška Stránská pamětní listy nejlepším žákům žandovské základní školy ročník 2008-2009.
Jsou to tito žáci:
1. třída Renata Oreská
Tereza Hallová
2. třída Kateřina Setničková
3. třída Nikola Brantlová
4. třída Martin Kudláč
5. třída Alena Bublincová
6. třída Martina Daňková
7. třída Zuzana Dudyová
8. třída Simona Plašilová
9. třída Michaela Pošmurová
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Akademie 2009
Dne 25. 6. 2009 v 17.00 hodin na sále jsme se společně rozloučili
s žáky 9. třídy a zároveň jsme se podívali na vystoupení dětí z mateřské
školy a žáků jednotlivých tříd základní školy.

Poděkování
Vážená paní ředitelko, vážený pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci naší Základní a Mateřské školy. Konec června se stal v naší obci již
tradicí ve znamení školní akademie slavnostního rozloučení našich
nejmenších z mateřské školy a Vám začínajících zasloužených prázd-

Konec školního roku

nin. Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za kvalitní práci,
kterou jste v uplynulém roce odvedli. Odpočívejte, relaxujte, užívejte si,
ať 1. září nastoupíte do nového školního roku s optimismem a plni sil.
Končící deváťáci

26.6. 2009 se vydává vysvědčení. 29. -30.6. mají žáci ředitelské volno. Během prázdnin chystáme další zlepšení pracovních podmínek
žáků. Po výměně oken a zabudování žaluzií bude vyměněna podlahová krytina ve třídách 2. stupně.
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