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Pov. MK ČR E-13717

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Scházíme se v tomto
roce na stránkách našeho občasníku poprvé.
Vstoupili jsme do roku
2009 s elánem, rozloučili
jsme se s únorem, který stoprocentně naplnil pranostiku o bílém únoru, sněhová nadílka byla skutečně vydatná a myslím si, že si s přívaly sněhu naši
zaměstnanci excelentně poradili. Je před námi jaro
a všichni se již těšíme na krásné, slunné, teplé dny.
Považuji za nutné, jako každý rok , seznámit Vás
s tím, co se v naší obci podařilo v roce 2008.
1) Akce „Splašková kanalizace“ probíhala
v souladu s harmonogramem, který byl naplánován pro rok 2008.
2) Za získanou dotaci od MF ČR ve výši
5.000.000,- Kč
byla vyměněna okna
v Základní a mateřské škole v Dolním
Žandově. Vítězem výběrového řízení byla firma Interiéry stavební výplně Cheb
3) Výměna oken v budově Zdravotního střediska, hrazeno z rozpočtu obce ve výši 220.000,4) Získaná dotace od SFŽP na regeneraci zeleně v obci Dolní Žandov ve výši 1.036.000,Kč. Vítězem výběrového řízení byla firma Zahradnictví – Slepičková Miroslava,
Mariánské Lázně
5) Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
na úpravu návrhu územního plánu ve výši
57.120,- Kč

6) Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro
SDH ve výši 82.790,50 Kč
7) Dotace na pěstební činnost v lese ve výši
104.804,- Kč
8) Finanční dar od OKD Ostrava na rekonstrukci soc.zařízení TJ Sokol ve výši 200.000,Kč
9) Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
na cyklostezku č.36 ve výši 200.000,- Kč
10) Dotace od Agentury ochrany ŽP na ošetření
lípy v Salajně ve výši 16.600,- Kč
11) Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na vybudování bezdrátového rozhlasu
ve výši 246.000,- Kč
12) Finanční ohodnocení za účast Vesnice roku –
rozvoj lidových tradic ve výši 10.000,- Kč
13) Dotace z ROP NUTS II Severozápad pro
Mariánskolázeňsko, jehož členem je obec Dolní
Žandov ve výši 5.000.000,- na přípravu projektové dokumentace - komunikace, rybníky
14) Úprava veřejného prostranství u Pomníku
na počest padlým I. a II.světové války
15) Podařilo se rozšířit veřejné osvětlení podél
potoka směr Horní Žandov.
Myslím si a doufám, že i Vy, kteří jste pozorně
četli, uznáte, že se podařilo v minulém roce hodně. Jen v rámci dotací jsme získali cca 7.000.000,Kč. Tímto úspěchem jsme se samozřejmě nenechali ukolébat a již do začátku roku 2009 jsou podány tyto žádosti :
Nadace ČEZ Oranžové hřiště

Karlovarský kraj kanalizace
Karlovarský kraj ÚP
Karlovarský kraj oprava márnice
Karlovarský kraj obnova střechy na č.p.40
v Dolním Žandově
Karlovarský kraj oprava Kapličky panny Marie
v Podlesí
MMR oprava střechy a vybavení knihovny
v Podlesí
MMR obnova a úprava hřbitova v úvoze
na Horním Žandově podél silnice na Vysokou.
ROP v rámci Mikroregionu Chebsko na zlepšení infrastruktury
Samozřejmě nezapomeneme na včasné podání žádosti na MMR na zateplení Základní
a Mateřské školy, rozpočet je 20.000.000,- Kč,
priorita je - v tomto roce tuto náročnou akci dotáhnout do úspěšného konce, v plánu je vyčištění a odbahnění rybníka v Podlesí, ráda bych
také dopřála našim nejmenším pěkné hřiště
u Mateřské školy.V rámci projektu Regenerace
zeleně bude upravena zeleň na hřbitově a vysázena alej podél průjezdové komunikace Cheb –
Mariánské Lázně. Akcí je mnoho, tak si držme
palce, ať jich uskutečníme co nejvíc.
Vážení občané, přeji Vám v roce 2009 mnoho
štěstí, zdraví, tolerance a spokojenosti.
Vaše starostka Ing. Eliška Stránská
Obec obdržela sponzorský dar od firmy CHEVAK
Cheb a.s. na akci „Rozsvícení vánočního stromu“ a
Mikulášskou zábavu ve výši 40 000,- Kč

Dětský maškarní ples

V sobotu 7. února 2009 se konal na sále kulturního domu v Dolním Žandově
maškarní ples pro děti, který organizoval Obecní úřad v Dolním Žandově. Pro děti
byla připravena diskotéka, různé soutěže se sladkými odměnami a soutěž masek.
Tři nejhezčí masky byly odměněny nádhernými cenami, které připravili sponzoři akce
– Antonín Halla – tiskárna SKYEPRESS,
Jaromír Zedek – Kovářství, Radek Vojtaššák
– restaurace Pod kostelem, Hnatovo pekařství, Drahomíra a Bohuslav Novotných,
Alena Žižková – prodejna GARANT.
Sponzorům děkujeme. Akce se dětem líbila a i když bylo období chřipek, účast byla
hojná.

Rozpočet obce

●

Klub přátel Dolního Žandova
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INFORMACE Z RADNICE
Obec Dolní Žandov, Dolní Žandov čp.36, 350 02 Cheb

Rozpočet na rok 2009
Výdaje

oddíl-paragraf

rozpočet v tis.Kč

od.pa. pol

rozpočet v tis.Kč

Výstavba a opravy MK

22-12

262,0

Daň z příjmů FO ze záv.čin.

1111

1.700,0

Doprava-autobus

22-21

606,0

Daň z příjmů FO ze sam. výd.čin.

1112

350,0

Pitná voda

23-10

452,0

Daň z příjmů FO srážková

1113

180,0

Daň z příjmů práv.osob

1121

2.910,0

Daň práv.osob za obec

1122

70,0

DPH

1211

2.882,0

Poplatek za zneč.ovzduší

1332

5,0

Místní poplatky

134x

84,0

Správní poplatky

1361

62,0

Daň z nemovitostí

1511

650,0

Splátka půjčky-Služby D.Žandov

2412

125,0

Dotace-školství,správa

4112

321,9

Kanalizace

23-21

1.792,4

Základní škola

31-13

1.674,0

Příspěvky-festival

33-12

5,5

Knihovny

33-14

150,0

Kronika obce

33-99

7,0

Rozhlas a televize

33-41

2,0

Kultura

33-99

293,0

Tělovýchova a sport

34-19

250,0

Zdravotní středisko

35-19

137,0

Bytové hospodářství

36-12

733,0

Veřejné osvětlení

36-31

475,0

Pohřebnictví

36-32

35,0

Plynofikace

36-33

1,5

Územní plán

36-35

150,0

Místní hospodářství

36-39

2.732,3

Svoz TDO

37-2x

710,0

Veřejné prostranství

37-45

592,6

Důchodci

43-19

25,0

Požární ochrana

55-12

385,0

Zastupitelstvo obce

61-12

788,0

Správa obce

61-71

2.651,0

Úroky z úvěru

63-10

43,0

Platby daní a poplatků

63-99

70,0

Výdaje

15.022,3

Financování-splátky půjček

8124

748,0

Celkem

15.770,3

Příjmy

Dotace-od obcí

4121

220,0

Doprava - autobus

22-21

90,0

Kanalizace

23-21

200,0

Kultura

33-99

60,0

Zdravotní středisko

35-19

47,0

Bytové hospodářství

36-12

848,0

Místní hospodářství

36-39

1.283,0

Svoz TDO

37-2x

637,0

Správa OÚ

61-71

5,0

Finanční operace-úroky

63-10

Příjmy
Fin.prostředky z minulých let
Příjmy celkem

1x14dní

Kombin.

Zaokr. v Kč

1x týdně

L:1x14dní
Z:1xtýdně

Zaokr. v Kč

OBDOBÍ

80 l

920,00

1 360,00

80 l

460,00

680,00

120 l

1 360,00

1 840,00

120 l

680,00

920,00

240 l

2 440,00

3 520,00

4 480,00 ročně

240 l

1 220,00

1 760,00

2 240,00 půlročně

660 l

6 000,00

11 720,00 ročně

1 100 l

9 080,00

17 490,00 ročně

V Dolním Žandově dne 1. ledna 2009

8115

2.980,4
15.770,3

Návrh rozpočtu je součástí předběžné řídící finanční kontroly podle
zákona 320/2001 Sb.
Dolní Žandov: 27.2.2009

Ceny odvozu směsného komunálního odpadu pro rok 2009
Druh
nádoby

60,0
12.789,9

1 630,00 ročně
815,00 půlročně
2 330,00 ročně
1 165,00 půlročně
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E - box v Dolním Žandově
Pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí jsme ve spolupráci s firmou ASEKOL, s.r.o. zajistili v přízemí budovy Obecního
úřadu v Dolním Žandově kontejner E-Box, který je určen pro sběr
drobných elektrozařízení (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice,
MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače).
Občané zde mohou bezplatně odložit tuto vysloužilou techniku.
Firma ASEKOL s. r. o. ji následně odveze a zajistí ekologickou likvidaci. Abychom chránili naše životní prostředí, je třeba využít každé
možnosti jakékoliv ekologické likvidace, a to platí i pro malé a naoko
bezvýznamné vysloužilé elektrospotřebiče, které jsme dosud vyhazo-

vali s běžným odpadem a tak nemohlo
dojít k recyklaci a opětovnému využití
tohoto odpadu.
E-box máte k dispozici denně v po a
st od 8.00 – 17.00 hod., út, čt, pá od 8.00
– 14.30 hod..
Připomínáme, že do E-Boxu nepatří
baterie, úsporné žárovky a zářivky. Další
podrobnosti o třídění elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.
Tříkrálová sbírka 2009 v Chebu a okolí
Kasička
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
Celkem

Cheb, 16. ledna 2009

Tisková zpráva: Výsledky Tříkrálové sbírky 2009 v Chebu a okolí (aktualizováno)
Letošní Tříkrálová sbírka probíhala v Chebu a okolí (Cheb, Dolní Žandov, Lipová, Františkovy Lázně) od pátku
2. ledna do neděle 11. ledna 2009. Obecným účelem této tradiční sbírky byla i letos „pomoc lidem v nouzi u nás i
v zahraničí a podpora charitního díla“. Místní účely (Farní charita, Dobrovolnické centrum, Noclehárna Betlém,
Rokršti) jsme podrobně prezentovali v předchozí tiskové zprávě o Tříkrálové sbírce.
Celkem 35 skupinek zahrnujících 122 koledníků (včetně 35 dospělých vedoucích) koledovalo především o
v sobotu 3. ledna (16 skupinek) a v sobotu 10. ledna (25 skupinek), přičemž 6 skupinek koledovalo o obou
sobotách. Jedna skupinka koledovala v Dolním Žandově, jedna v Lipové a čtyři ve Františkových Lázních, ostatní
v Chebu. Přesto, že se letos podařilo vyslat do terénu o deset skupinek více než vloni, ani tak se nám nepodařilo
navštívit každou domácnost. Pokud někdo čekal marně, velmi se za to omlouváme.
Díky většímu počtu skupinek, ale možná i větší štědrosti některých dárců, letošní tříkrálovka na Chebsku vynesla
téměř o 40 tisíc Kč více než vloni. Letošní výtěžek byl 169.573,- Kč + 204 Euro, což se celkem po přepočítání
rovná téměř 175 tis. Kč (přesně 174.993,- Kč; vloni 127.343,- Kč).
Podle lokalit se letos (bez započítání 204 Eur) vybralo v Chebu 133.817,- Kč (vloni 82.309), ve Františkových
Lázních 20.550,- Kč (vloni 33.173,- Kč), v Dolním Žandově 11.219,- Kč (vloni 9.121,- Kč) a v Lipové 3.987,- Kč
(vloni 2.740,- Kč).
Nejvíce vykoledovala jedna z františkolázeňských skupinek (14.276 Kč, postupně o obou sobotách, do dvou
kasiček), hned v závěsu byla skupinka z Dolního Žandova (11.219 Kč, první sobotu do jedné kasičky), přičemž
přes 8 tisíc se ještě přehouply dvě chebské skupinky. Průměrně jedna skupinka vybrala 4.845 Kč (v Chebu byl
průměr 4.614 Kč, ve F. Lázních 5.138 Kč, v D. Žandově 11.219 Kč a v Lipové 3.987 Kč na jednu skupinku).
Výsledky jednotlivých skupinek podle čísel kasiček jsou k dispozici na http://trikralovka.farnostcheb.cz. Při jejich
porovnávání je však třeba zohlednit, že každá ze skupinek měla různě náročný či různě „výnosný“ terén…
Tříkrálová sbírka však formou zasílání DMS či převodem na účet probíhá i během celého roku, proto pokud
by někdo chtěl ještě přispět na charitativní a humanitární projekty Charity Česká republika (http://www.charita.cz),
může tak stále učinit zasláním DMS zprávy ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (z telefonního účtu se vám
strhne 30 Kč, přičemž na sbírku půjde 27 Kč) nebo převodem na tříkrálové konto č. 33001122 / 0800 (viz také
http://www.trikralovasbirka.cz, kde pod odkazem „Výsledky 2009“ lze sledovat postupně zveřejňované celkové
aktuální výsledky letošní sbírky).
Všem dárcům i koledníkům ze srdce děkujeme a přejeme hodně Božího požehnání do celého roku!
Mgr. Petr Hruška, Farní charita Cheb, tel. 608 656 557, charita@farnostcheb.cz
Další podrobnosti a odkazy:
http://trikralovka.farnostcheb.cz (Farní charita Cheb, odkazy na bohatou fotogalerii)
http://www.trikralovasbirka.cz (Charita Česká republika, přehledy o regionálních a celostátních výsledcích)

Výtěžek
4 196 Kč
4 795 Kč
11 219 Kč
1 347 Kč
3 542 Kč
5 378 Kč
4 565 Kč
6 379 Kč
2 534 Kč
3 234 Kč
7 478 Kč
3 784 Kč
2 491 Kč
6 889 Kč
2 506 Kč
1 433 Kč
3 109 Kč
5 168 Kč
6 971 Kč
4 552 Kč
3 350 Kč
3 782 Kč
5 726 Kč
2 617 Kč
8 041 Kč
6 298 Kč
5 504 Kč
2 614 Kč
8 441 Kč
4 820 Kč
3 987 Kč
4 173 Kč
7 305 Kč
2 751 Kč
2 514 Kč
2 990 Kč
3 090 Kč
169 573 Kč

Lokalita
Cheb
Cheb
D. Žandov
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
F. Lázně
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
F. Lázně
Cheb
F. Lázně
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
Lipová
Cheb
F. Lázně
Cheb
Cheb
Cheb
Cheb
+ 204 Euro

Poznámka

spolu s č. 35

spolu s č. 38

spolu s č. 20

spolu s č. 32

Lokální a průměrné výnosy Tříkrálové sbírky 2009 (bez 204 Euro)
Lokalita

Výnos
za lokalitu

Počet
skupinek

Cheb

133 817 Kč

29

4 614 Kč (jedna skupinka do 2 kasiček)

F. Lázně

20 550 Kč

4

5 138 Kč (jedna skupinka do 2 kasiček)

D. Žandov

11 219 Kč

1

3 987 Kč

1

3 987 Kč

169 573 Kč

35

4 845 Kč

Lipová
Celkem

Průměrný výnos
na jednu skupinku Poznámka

11 219 Kč
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
Starostka obce Ing. Eliška Stránská přivítala dne 28.2.2009 v obřadní síní obecního úřadu v Dolním Žandově nové občánky.
Rodiče obdrželi drobné dárky a zapsali se do pamětní knihy.
A kdo mezi nás přibyl?
Karolína Hanušová
Filip Krajči
Lukáš Nováček
Jaroslav Polanecký
Viktorie Zoe Vojtaššáková
Blahopřejeme a přejeme šťastné dětství a ty nejlepší rodiče.
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MDŽ
v Dolním Žandově
Oslava Mezinárodního dne žen se konala 6.března 2009
od 14 hodin na sále kulturního domu v Dolním Žandově.
Poprvé se na veřejnosti představila taneční skupina chlapců
a dívek ze školy v Dolním Žandově, Marie Vašíčková přednesla
několik básní ze své vlastní tvorby, pak následovalo vystoupení
pěveckého sboru „Správné holky“ z Lázní Kynžvart a pro tanec a poslech pak hrála Hana Drbalová. Občerstvení i obsluhu
jako obvykle zajistily pracovnice obecního úřadu. Svoz i rozvoz obstaral Josef Jadlovský obecním autobusem. Starostka
obce přednesla uvítací proslov a jako host nás navštívil starosta
Lázní Kynžvart Miloslav Pernica.
Posezení bylo velmi příjemné a vznikla zde myšlenka, že by
bylo pěkné, kdyby se i v Žandově začaly scházet ženy, které umí
zpívat a mohly by sestavit pásmo písní. Víme, že mezi námi je
hodně žen, které krásně zpívají a tak to berte jako výzvu.
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Vánoční setkání seniorů

Dne 12. prosince 2008 proběhlo na sále kulturního domu v Dolním Žandově každoroční setkání seniorů. Účast byla bohatá a i program byl velmi pěkný. Zahájily děti ze
školy pod vedením p. Slavíka, následovalo vystoupení dětí z mateřské školy pod vedení
učitelek Evy Strejcové a Vendulky Setničkové. Nacvičily s dětmi náročné pásmo koled
a písní ve stylu živého betléma. Děti podaly obdivuhodný výkon a sklidily dlouhotrvající potlesk. A pak nastoupily ty nejstarší „Správné holky“, z domova pro seniory Lázně
Kynžvart. Vystoupení rozdělily na tři části a k jejich zpěvu se mnohdy připojili i posluchači. Velmi pěkné vystoupení a pro všechny seniory velmi inspirativní. A pak následovalo občerstvení a volná zábava a k tanci i poslechu hrála jako každý rok Hana
Drbalová. Setkání 2008 bylo opravdu pěkně připravené a věřím, že senioři se dobře
pobavili a užili si pěkné odpoledne. Zde je třeba poděkovat pracovnicím obecního úřadu za bezchybný průběh akce a za pěkně připravené pohoštění. A nezbývá, než se těšit
na setkání v roce 2009.
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GALAPÁGY

Klub přátel ve spolupráci s Obecním úřadem v Dolním Žandově uspořádal dne 3. února 2009 zajímavou
přednášku Petra Bořila o jeho cestě na Galapágy s promítáním diapozitivů. Přednáška byla zajímavá, fotografie nádherné a jako vždy účast nevelká. Poutavé vyprávění přednášejícího nám opět rozšířilo pohled na
další neznámý svět a možná i některé z přítomných inspirovalo a pobídlo jejich cestovatelské touhy. Na závěr
přednášky jsme všichni obdrželi obtisk razítka na poštovní zásilky, které nechal přednášející vyrobit a zaslal
na Galapágy, kde by mělo bát k dispozici na místě „pošty“. Těšíme se na další z akcí Petra Bořila, který má
ve svém repertoáru cca 60 nabídek. Tak se přijďte příště podívat.

Návštěva divadla
29. ledna 2009 zajistil Obecní úřad v Dolním Žandově další zájezd
do divadla. Tentokrát jsme navštívili Zapadočeské divadlo v Chebu,
kde jsme shlédli hru Toma Stopparda „Na flámu“. Bláznivá komedie, plná vtipných výstupů, hra pro odpočinek a pobavení. A úžasný
závěr, kdy na scéně zpívají všichni herci závěrečný sbor. Věřím, že
mnohým z nás blesklo hlavou – opakovat, opakovat. Nádherné zakončení příjemného večera.

V autobusu byla ještě volná místa a tak, pokud máte zájem o tyto
zájezdy, nahlaste se u Ludmily Zábranové na obecním úřadě. Cena
vstupenek není vysoká a i náklady na obecní autobus jsou minimální. Obecní úřad volí takové cenové relace, aby představení bylo dostupné i důchodcům.
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KLUB PŘÁTEL DOLNÍHO ŽANDOVA

Symfonie šikovných rukou.
Dlouho avizovaná akce proběhla v sobotu a neděli 14. a 15. března
2009 na sále kulturního domu v Dolním Žandově.
V sobotu ve 14.00 hod. byli oceněni výherci soutěže amatérských
fotografů. Starostka obce předala prvním třem ceny, které sponzorovala Obec Dolní Žandov.
1. místo - Miroslava Trepková
2. místo - Martin Balogh
3. místo - Antonín Halla ml.
Zvláštní ocenění komise pak obdržel Martin Balogh za nejlepší
fotografii v kategorii „Vtipný snímek“. Podle vyjádření poroty bylo
rozhodování o pořadí velmi obtížné, protože všechny vystavené fotografie byly velmi pěkné a mezi vystavujícími byly opravdu velmi
malé rozdíly. Takže opět výzva pro všechny občany k účasti v příštím
ročníku.
Pak následoval „Babiččin víceboj“. Tři družstva se zápalem soutěžila v disciplinách, které dnes už nejsou tak běžné. Štupování ponožek, žehlení košile obyčejnou žehličkou a příprava těsta na nudle.
Obecenstvo pilně povzbuzovalo a zúčastnila se i starostka obce. Tuto
soutěž sponzoroval Agro& Kombinát Dolní Žandov s.r.o., za což velmi děkujeme, ceny byly opravdu velmi pěkné. A pořadí?
1. místo – Jitka Hallová, Stanislava Hallová, Jaroslava Heřmanová
2. místo – Anna Volfová, Miroslava Trepková, Sylva Sirotková
3. místo – Eliška Stránská, Božena Vachudová,
Miroslava Masopustová

Soutěž o rychlost v pletení nějak v tom rozruchu zanikla, ale nevadí, příští rok budeme tuto akci opakovat a soutěž opět zařadíme.
Na našem domácím veletrhu jste mohli vidět šití patchworku
(Klub Cheb pod vedením Viery Sehnoutkové, Klub Velká Hleďsebe
pod vedením Miroslavy Petrišákové), drátování, vrtání a malování kraslic (Pavla Růžičková Dolní Žandov, Lenka Kremová
a Zdenka Galbová Cheb), výrobky vyrobené technikou tiffani (Pavla
Růžičková, Dolní Žandov), malování na hedvábí (Iveta Hovorková,
Vejprnice), paličkování (Jitka Procházková, Iva Hlinková, Sylva
Sirotková, Cheb), vyšívací techniky (Klub přátel, Dolní Žandov),
ubrouskovou techniku a velikonoční motivy ( Nikola Sutrová, Dolní
Žandov). To všechno jste si mohli vyzkoušet pod dohledem vystavovatele a vyrobit si malý výrobek. Mnoho návštěvníků si svůj výrobek
odneslo nebo si vystavené výrobky mohli koupit.
Dále jste si mohli prohlédnout prezentaci kytar a houslí Houslařské
školy z Chebu a názornou ukázku práce na jejich výrobě, kterou
předváděl student uvedené školy. Na vystavené nástroje jste si mohli
i zahrát. Odborný výklad a informace podával houslař Milan Straka.
Zajímavou výstavku modelů letadel a automobilů připravil Jiří
Moc z Dolního Žandova.
Další zajímavostí byla výstava keramiky manželů Tormových
z Milíkova, nádherné plastiky. Věřím, že návštěvníci byli okouzlení. Pěkné malované obrazy vystavovala také Hanka Drbalová ze
Salajny. Košíčky, hodiny z pedigu a batikování představila Alice
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Ježková z Plzně a ukázky ubrouskové techniky Marcela Sandtnerová
z Kolína. Také náš klub připravil to nejlepší, co umíme. Pokud máte
zájem, podívejte se na naše stránky, kde bude zveřejněna fotogalerie
a tam si můžete vše prohlédnout.
Nejmladší vystavující byl Martin Sedláček z Dolního Žandova
(9 let) a nejstarší Anna Volfová, Dolní Žandov (78 let).
Zhodnocení našeho domácího veletrhu necháme na návštěvnících. Atmosféra byla přátelská, hosté si mohli vše „osahat“ a vyzkoušet. Také občerstvení bylo připravené. Obvyklé koláče, zelňačka, gulášovka, párky a v neděli ryby. Pití podle libosti. Cereální placičky
a trubičky z dílny p. Diviše v Dolním Žandově, prostě všechno.
Nakonec je třeba odpovědět na otázku některých návštěvníků,
proč jsme zvali lidi odjinud a ne ze Žandova. Zvali jsme, ovšem

iniciativa našich občanů je malá, a ti, kteří chtěli, přišli. Každý může,
výstava byla prezentována v dostatečném předstihu.
Na závěr je třeba poděkovat všem zúčastněným, sponzorům
a všem hostům, kteří přišli a podpořili nás. Domácí veletrh budeme
opakovat opět příští rok v přibližně stejném datu a hlavní myšlenkou
příštího roku bude „recyklace“. Co lze vyrobit z toho, co odhazujeme
do popelnice. Tak vymýšlejte. Podmínky budou vyvěšeny koncem
roku na klubových stránkách. www.klubpratel.estranky.cz. Na těchto stránkách také najdete spoustu různých informací o Dolním
Žandově a okolí a na závěr bych chtěla pozvat všechny k nám do klubu. Od dubna se budeme scházet na přísálí kulturního domu od 16.00
– 20.00 hod. každé úterý.
Miroslava Trepková
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KLUB PŘÁTEL DOLNÍHO ŽANDOVA
14.12.2008 jsme uspořádaly v klubu
předvánoční posezení s pohoštěním.
Jako každý rok jsme zrekapitulovaly uplynulý rok a pozvaly jsme i ty, kteří pravidelně nechodí, ale také pro klub pracují
(Kyznarovi). Chyběla jen Jana z Milíkova,
neboť ji přepadla docela nepříjemná nemoc. Přišla i moje dcera Pavla a potěšila nás pěkným dárkem, abychom měly
všechny stejný talisman, když někam
pojedeme na výlet nebo na nějakou zábavnou akci. Sami můžete posoudit, jak
ztvárnila naše logo. Takže jsme nezaměnitelně označení.
Jedním z bodů programu bylo vyhodnocení prodejní akce, na které se náš klub
podílel. Zde je třeba poděkovat všem
členkám za aktivní přístup a pak paní
Drahušce Novotné, která vyrobila nádherné výrobky, mikulášské punčochy,
vánoční polštářky, krásné svícny a další.
Její výrobky si můžete prohlédnout na
připojené fotografii, něco jsem tam přidala i z naší dílny. Prodej se uskutečnil

při rozsvícení vánočního stromu na
návsi a pak při setkání seniorů na sále
kulturního domu. Děkujeme všem, kteří zakoupením výrobků také naši školku
podpořili. Z prvního prodeje se fotografie nezachovala a tak jen pro ilustraci předkládáme to, co zbylo pro druhý
prodej.
Akce splnila svůj účel, prodejem jsme
získaly 5 000,- Kč a ty jsme předaly Evě
Strejcové pro nákup potřeb pro mateřskou školku. Paní učitelka byla potěšena, také ona se rovným dílem na akci
podílela. Upekla a ozdobila krásné
perníčky pro prodej a také pro všechny
členky připravila perníčkové dekorace.
Občerstvení bylo z vlastních zdrojů,
každá přinesla ochutnat něco dobrého z
vánočního pečení, nálada byla výborná,
tentokrát jsme si spolu jenom poseděli, povídali jsme si o vánočních časech
našeho mládí a jak praví báseň našeho
poety, semleli jsme všechno. Také jsme
vzpomněli na naši internetovou přítelkyni Mirku Vaňkovou ze Slavkova
u Brna. Škoda, že je tak daleko. Pro
příští rok máme velké plány, naše
největší akce proběhne v březnu a
tak se začneme hned po novém roce
intenzivně připravovat. Doufejme,
že vše zvládneme a připravíme další
zajímavou akci.
Nakonec nezbývá než popřát všem
hodně zdraví, hodně sil do nového
roku a hodně inspirace pro naše
tvoření a hodně krásných setkání.
Také poděkování obci za podporu
a hasičům za propůjčení klubovny.
Mirka Trepková

A co na to náš básník?
V písmu svatém dočteme se, co je svatá rodina,
Ježíškovým narozením letopočet začíná.
V nové době slova bible nahrazuje tradice,
Ježíškovo narození, to jsou pro nás Vánoce.
Každoročně přicházejí, ať je slota nebo mráz,
války, ani bída s nouzí, nepostaví zvyku hráz.
Všichni svátky oslavují a stromeček ozdobí,
lidičky se mají rádi a dětičky nezlobí.
Letos v čase předvánočním mizel z polí první
sníh,
v přírodě se cosi děje, tajemství to dávných knih.
Z Atlantiku vítr vane, teplou frontu provází,
v zádech píchá, ruce bolí, i závratě přichází.

Vánoce na babinci.
Zvrat počasí nepřekazí ženám jejich konání,
pro babinec předvánoční v kuchyni se ohání.
Každá pilná hospodyňka své umění představí,
potlachem a dobrotami vánoční čas oslaví.

Babička je v pilné práci, tvoří divný slepenec,
marmeládou maže placky pro zítřejší babinec.
Vůně Vánoc všude vane, voní pracny, rohlíčky,
zapečené od cukroví, děda čistí formičky.
Babinec je potlach s prací, vyšíváním, pletením,
háčkováním, malováním, stříháním a lepením.
Babičky i děvy čilé, probírají noviny,
semelou vše, mrtvé, živé, nesledují hodiny.

To úterý před Vánoci, to má ale jiný řád,
v dobré partě jde věk stranou, tady je teď každý
rád.
Nepracují, ruce v klidu, v řeči svátky oslaví,
snědí, co je na talíři, na váhu se nestaví.
Na babinci domlouvají, jak příští rok povedou,
jakou cestou své starosti ze života odvedou.
JVH
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STARÁ GARDA PŘI TJ SOKOL
DOLNÍ ŽANDOV
Mužstvo založeno 3. května 1997

•
•
•

Trenér: Nociar Julius
Manažér: Neuman Václav
Pokladník: Burda Zdeněk

U mužstva se za sezónu vystřídá 27 hráčů ve věku 35 – 60 let. „Stará garda Dolního
Žandova“ pořádá každý rok 1. sobotu v srpnu, „Turnaj starých pánů“, za účasti čtyř
mužstev. Dále odehraje 4 – 5 přátelských zápasů a pokud je „Stará garda Dolní Žandov“
pozvána na turnaj – pomalu vždy je vítězem.
Trénuje se podle pracovního vytížení
hráčů. Formou malé kopané (pátky a v zimním období soboty).

Největší akce „Staré gardy Dolní
Žandov“

V rámci oslav 800 let od založení obce,
se uskutečnilo utkání proti internacionálům ČR se skórem 2:5, které se zúčastnilo cca 500 diváků a hostů. Branky Dolního
Žandova vstřelil pan Milan Bubanec.
Část finančních prostředků ve výši 2.000,Kč z výše uvedené akce byly zaslány na účet
mužstva TJ Sokol Tlumačov na Moravě (povodně 1997).
Za 11 let mužstvo Staré gardy odehrálo 69
utkání 43 – 8 – 18, účastnilo se 16 turnajů,
9 x výhra. Několikrát se hrálo i v Německu
– Erfurt, Kemnath, Selb, Tröstau, Nagel a
Klingenthal.

Plán na rok 2009

Odehrát 4 – 5 přátelských zápasů, 1 x
účast na turnaji, uspořádat 1. srpna 2009
vzpomínkový turnaj na počest Karla Snopka
a nevynechat akce, které bude pořádat Obec
Dolní Žandov.

Mateřská škola
Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okr. Cheb

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2009 / 2010 se bude konat
dne 7.4.2009 od 14,00 -16,00 hod. v prostorách mateřské školy.
Přihlášky a evidenční listy je nutno vyzvednout předem v MŠ.

Úvaha

Na podzim minulého roku jsme projeli s přáteli celou oblast Českého lesa, od Čerchova až
po Chodovou Planou. Setkali jsme se s krajinou
zachovalou, udržovanou hlavně na domažlicku, pod Čerchovem, ale i krajinou devastovanou,
spustlou. Stávalo se při průjezdu lesem, že u cesty
byly tabulky s nápisy - zde byla ta a ta obec - a nikde ani památka po ní. Jak mohlo dojít k takové
devastaci obcí. Máme-li porozumět něčemu, co
se nás týká, musíme si to pojmenovat. Nazvat věc
pravým jménem. Pojmenovat takto věc znamená
ovšem položit si také správnou otázku, konkrétně:
jak to vypadá, kdy se to děje, kdo nebo co to přináší, kde v tom všem stojím já. Ovšem ve chvíli,
kdy si člověk správnou otázku položí, většinou už
na řešení přichází sám, v každé té otázce jsou odpověď a řešení vlastně už obsaženy.
A teď konečně už mohu mluvit o českém pohraničí, jehož zpustnutí a zanedbanost, devastace památek i lidských obydlí je vůčihledná a dnes
už i budí pohoršení. Ptáme se jak to je možné, jenomže to je právě ta příliš obecná otázka pro nalezení konkrétní odpovědi. Říkáme, že lidem zde
chybějí kořeny, ale tolik let po válce je to už docela urážlivé. Snad první generace, ale ta dnešní, čtvrtá? Z mojí životní zkušenosti a zkušenosti
mých rodičů vím, že po 2. světové válce se do pohraničí stěhovali lidé s úmyslem se zde usadit.
Kořeny sice neměli v tomto - v té době podivně cizím, kdysi německém - kraji, ale měli je rozhodně
v Čechách či v Československu, které považovali
za svou vlast a nemínili ji devastovat. To že ji nedokázali rozvíjet, souvisí ve skutečnosti mnohem
víc s komunistickou ideologií než s přetrženou
tradicí. Těžko se starat o barokní zámek, když je
v něm usazen státní statek. Těžko udržovat kostel
ve státem nařízeném ateismu, kdy ctižádostí předsedy národního výboru je, aby statisticky vykázal
co nejméně věřících. Těžko pěstovat krajinu, když
je zadrátovaná pohraničními a vojenskými pásmy
a když symbolem pokroku je kravín. A těžko zapustit kořeny v kraji, o jehož minulosti se lže nebo
mlčí. Slušní lidé v pohraničí byli křesáni napořád kolektivizací, hraničním pásmem, industrializací,
kádrovými prověrkami a úplného dna se dosáhlo
normalizací, která vše zahrnula jako buldozerem
do základů několika bytovek a prodejny Jednoty.
Kdo mohl odešel, kdo nemohl odejít, stáhl se.
Lpění na tradičním místě a odvozování pořádku
a prosperity od generačních kořenů k venkovu patří, ale nemá to přece být jediným předpokladem
pořádku a slušných poměrů. Pěstování obce a krajiny je výrazem dobrých vztahů i mezi lidmi - a ty
mohly být v době uličních výborů a věčného doporučování a dozoru jenom předstírané. Jistěže
tam, kde se lidé mohou opřít o tradici, že to mají
snazší. Ale přijít někam s vůlí k novému začátku je
situace plná tvůrčí energie. Nedostat k tomu svobodu pak znamená tu energii zničit, a když se to
stane opakovaně, dostaví se rezignace, ať ten kostel na návsi třeba spadne. Ze všech škod, které takto české pohraničí utrpělo, jsou ty hmotné nakonec nejsnáze odstranitelné.
Zd. Kyznar
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Základní škola

Zápis do 1. třídy

Dne 10.2.2009 se konal zápis dětí do 1. třídy. V e školním roce 2009/2010 přivítáme ve škole tyto žáky :
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

Rodiče, mohou požádat písemně do 31. 5. 2009 o odklad začátku povinné školní docházky, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského pedagogického zařízení, nebo odborného lékaře.

Lyžařský výcvikový kurz

Dne 2. 2.- 7. 2. 2009 si jely děti zalyžovat do Nových Hamrů u Nejtku. Žáci od 6. – 9. třídy se mohli těšit ze
slunečného zimního počasí a zdokonalit se v jízdě na lyžích.
Poslední den předvedli své výkony ve slalomu.

SLALOM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sportovní odpoledne s rodiči

ZŠ a MŠ Dolní Žandov pro Vás a Vaše děti připravila jako v minulém
roce odpoledne plné soutěží.
Akce se koná ve středu 22. 4. 2009 od 16.00 hod v budově základní školy.
Přijďte si zasoutěžit se svými dětmi!
Soutěže budou probíhat v těchto disciplínách:
• Stolní tenis – čtyřhry
• Hod na pyramidově naskládané plechovky
• 3. Šachy
• Pexeso
• Piškvorky

•
•
•
•
•

Vědomostní kvíz
Střelba na basketbalový koš
Hod na kuželky
Badminton (líný tenis)
Střelba ze vzduchovky

Žádáme rodiče, aby se závazně zapsali k disciplínám, ve kterých
budou společně se svými dětmi soutěžit (je možné se přihlásit na více
soutěží najednou).

hoši

Mátl D.
Mora V.
Pohořalý J.
Daněk M.
Neckář J.
Trešl L.
Rössler Mi.
Líbal J.

24,88
27,55
27,17
27,88
28,30
29,55
29,80
35,44

Plašilová S.
Horáková D.
Daňková M.
Jirásková Z.
Švejdová M.
Křížová L.
Himmelová D.

31,19
31,51
31,52
32,48
33,27
34,06
36,19

dívky

Přednáška o Finsku

Dne 19.2. 2009 se uskutečnila na ZŠ v Dolním Žandově beseda
o Finsku. Žáci 5.- 9. ročníku pozorně naslouchali vyprávění manželů Chvátalových. Ve Finsku, zemi tisíce jezer, manželé pobývali 1 rok.
Hovořili o přírodních poměrech, životě, bohatství,……..
Své vyprávění oživili snímky promítáním na interaktivní tabuli.
Na závěr proběhla diskuse. Děti si připravily otázky, na které dostaly vyčerpávající odpovědi. Besedu manželé Chvátalovi ukončili ochutnávkou
tradičního finského nápoje.

Soutěž ve šplhu

Dne 20.3.2009 se konala soutěž ve šplhu na ZŠ v Mariánských Lázních,
kde naše děti získaly 10 míst na stupních vítězů.
1. místo Franc Josef, Biberčičová Sára, Biberčič Radek, Trešl Lukáš
3. místo Drbal Petr, Brantlová Nikola, Neckář Josef, Kotrányi Denis,
Pišková Nikola, Müllerová Tereza
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