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Vážení spoluobčané, ráda bych vás
informovala o úspěšných
projektech,
které byly v letošním
roce
zrealizovány
a v řádném termínu
vyúčtovány poskytovatelům dotace.
1. Kraj živých vod
(2010 – 2011), projekt spolupráce místních akčních skupin MAS 21, o.p.s. a MAS
Náš region, o. s. – cílem společného projektu bylo prohloubení spolupráce místních akčních skupin MAS 21, o.p.s. a MAS
Náš region, o. s. Projekt byl zaměřen
na vodu a vodní prvky, jako nejvýznamnější fenomén území Mariánskolázeňska,
Ašska, Lubska a Tepelska, protože „živé
vody“ a vodní prvky, jako unikátní přírodní a kulturní dědictví regionu, mají předpoklad stát se významnou součástí udržitelného cestovního ruchu. Jedním výstupem tohoto projekt u je obnova dvou kamenných nádrží (kašen) u nás v Dolním
Žandově. Díky realizaci tohoto projektu,

rekonstrukce historických kašen, získala
obec Dolní Žandov „Mimořádné ocenění“
v 17. ročníku soutěže „Vesnice roku 2011“
v rámci programu obnovy venkova. Tuto
soutěž vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo
zemědělství ČR. Spoluvyhlašovateli soutěže jsou Kancelář prezidenta republiky,
Ministerstvo životního prostředí ČR,
Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků,
Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních
samospráv ČR a příslušné kraje.
2. Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov
je dalším úspěšným dokončeným projektem. Dotace získána od Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF ) prostřednictvím MAS 21 z Programu rozvoje
venkova, strategický plán Leader pro období 2009-2013, fiche opatření – Ochrana
a rozvoj kulturního dědictví venkova, vedlejší opatření Podpora cestovního ruchu.
Projekt řešil obnovu kamenné hřbitovní
zdi, cestu vedoucí centrální částí hřbitova,
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budovy márnice a vstupních vrat. Do prostoru se umístil drobný mobiliář.
3. Rozpracovaný projekt, který bude dokončen do 31. 10. 2011 je „ Regenerace části
zeleně v obci Dolní Žandov“. Projekt byl
podpořen Nadací OKD, z programu Pro
budoucnost, grantové kolo 2011, částkou 400.000,- Kč. Cílem tohoto projektu
je zlepšení vzhledu veřejného prostranství v centrální části obce Dolní Žandov.
Významnými kompozičními prvky řešeného území jsou dvě historické kašny, umístěné na opačných pólech řešené
plochy a regenerované vegetační prvky je
budou vzájemně propojovat. Součástí řešeného území je i historická kamenná zídka. Stávající pěšiny mají již nevyhovující
povrch, a proto budou řešeny kamennou
dlažbou. Řešená plocha bude doplněna
jednoduchým mobiliářem korespondujícím s objekty historických kamenných
kašen i s prostředím sídla venkovského
charakteru.
Ing. Eliška Stránská
vaše starostka

POZVÁNKA

Vážení a milí spoluobčané, přátelé a známí,
v dnešní uspěchané době novot, technického šílenství a reklamních
kampaní se stále raději vracíme k zapomenutým zvyklostem a tradicím,
ke kterým patří i rozsvícení vánočního stromu v Dolním Žandově po první adventní neděli a svátkem Svatého Mikuláše. Jsme rádi, že tuto akci pořádá Obec Dolní Žandov bez přerušení každý rok – letos již po jedenácté.

Ovšem bez řady sponzorů by žádné dětské oči nebyly tak rozzářené,
když se ve tmě rozsvítí velký vánoční strom a pod ním mu předá samotný
Mikuláš, který přijede na koňském povoze, milý dárek. Předvánoční náladu navodí i krásné koledy, které nám přednáší a zpívají děti z naší základní a mateřské školy pod vedením svých učitelů. Poklidnou pohodu předvánoční nálady doplní i vystoupení mažoretek MAGIC DANCE z CHEBU
pod vedením zkušené cvičitelky Jaroslavy Novotné. Rodiče, prarodiče
a známí se mohou těšit na zabijačkové hody a teplý svařák. Celý podvečerní program se koná v kostele Sv. Michaela a na náměstíčku po kostelem
Sv. Michaela v Dolním Žandově od 16 ti hodin v pátek 2. prosince 2011.

Organizační a fyzickou
přípravu zabezpečení dárků, zabijačky a všech vystoupení zajistí pracovníci
Obce Dolní Žandov.
Bez finanční pomoci
naše malá obec vše zajistit
nemůže, a proto si Vás dovolujeme poprosit o finanční příspěvek, byť i nepatrný.
Jsme rádi, že se toto rozsvěcování vánočního stromu
stalo v obci tradicí, hlavně
pro radost našich nejmenších. Uvítáme jakoukoliv
Vaši pomoc při organizování této akce.

Obec Dolní Žandov je členem dobrovolného svazku obcí Marianskolázeňsko od roku 2003    www.marianskolazensko.org
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INFORMACE Z RADNICE
Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov
v roce  2011
V uvedeném přehledu přinášíme pouze nejdůležitější závěry z jednání zastupitelů, kompletní zápisy jsou k dispozici na obecním úřadě
v Dolním Žandově nebo na webových stránkách www.dolnizandov.cz.

Usnesení ZO č. 7/2011 ze dne 28.07.2011

•

Usnesení č. 168a/07/2011

•

Usnesení č. 171/07/2011

Usnesení č. 166/07/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s akcí „Rekonstrukce
střechy ZŠ a MŠ Dolní Žandov“ ve výši cca 6.500.000,-Kč.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

•

Usnesení č. 167/07/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí se Zrušením Fondu rozvoje bydlení obce Dolní Žandov. Finanční prostředky budou použity
k úpravám veřejného prostranství v obci.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

•

Usnesení č. 170/07/2011

•

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Čerpání rozpočtu Obce
Dolní Žandov k 30.06.2011.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Rozpočtové opatření
Obce Dolní Žandov č. 5/2011.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Dodatek č. 2 ke stanovení výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových
vozidel v majetku obce Dolní Žandov.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

Máte zájem podnikat v Německu
nebo v jiném státě Evropské unie?
Zákon o volném pohybu osob umožňuje od roku 2010 českým
podnikatelům dočasně a příležitostně poskytovat služby přeshraničně
ve všech státech Evropské unie, ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor a ve Švýcarsku
pouze na základě oprávnění k podnikání vydaného v ČR.
Těžiště podnikatelské činnosti ovšem musí i nadále zůstat v ČR,
služby lze poskytovat pouze jednorázově a nepravidelně.
Veškeré informace, za jakých podmínek může podnikatel realizovat
jednotlivé zakázky v konkrétních státech, pouze na základě oprávnění
k podnikání vydaného v ČR, poskytuje:
Jednotné kontaktní místo
Magistrát města Karlovy Vary
obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2
360 01 Karlovy Vary
3. patro, kancelář č. 326, 316
telefon: 353 118 702, 353 118 710
e-mail: jkm@mmkv.cz
Jednotné kontaktní místo informuje podnikatele zejména:
• zda služba - živnost, spadá v konkrétním státě EU pod neregulované profese nebo je regulovaná a za jakých podmínek jí lze provozovat
• v jaké profesní komoře je podnikatel případně povinen se přihlásit a jaké doklady předložit
• o povinnosti ohlásit se po příjezdu cizinecké policii
• o systému zdravotního a sociálního pojištění, odvodu daní
• o vysílání zaměstnanců apod.
Jednotné kontaktní místo dále poskytuje:
• adresy a kontakty na příslušné instituce v jednotlivých státech
• odkazy na webové stránky pro získání dalších užitečných informací
Veškeré informace jsou poskytovány zdarma.

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

Srdečně Vás zveme v sobotu 3. prosince 2011 ve 20.00 hodin na
MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU,
která se koná na sále kulturního domu v Dolním Žandově.
K tanci a poslechu hraje skupina JENNY z Tachova.
Obracíme se na Vás s prosbou o peněžní nebo věcný sponzorský dar
do tomboly.
Finanční příspěvek na obě akce můžete poukázat na č. ú. 2427-331/10
u KB Cheb nebo složit do pokladny Obecního úřadu V Dolním Žandově nejpozději do 30. listopadu 2011
Děkujeme za Vaši podporu a doufáme, že těmito akcemi navodíme
příjemné svátky vánoční pro všechny děti a dospělé.

OBECNÍ
ROZHLAS
Obecní úřad v Dolním Žandově, prosí občany Dolního Žandova a přilehlých obcí o pomoc při výběru „nové znělky pro náš obecní
rozhlas“. Své náměty můžete nosit na Obecní úřad v Dolním Žandově k rukám paní
Zábranové.

Zájezdy obecního úřadu

Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal dne 26. srpna 2011 zájezd
do Českých Budějovic na výstavu: „ZEMĚ ŽIVITELKA“
Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal dne 16. září 2011 zájezd na výstavu:
„ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE“
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Výstava historických i modernistických sbírek

Dne 30. a 31. července se na sále kulturního domu V Dolním Žandově konala výstava historických i modernistických sbírek.
„ JOURNAL IV“
Shlédnout jsme zde mohli:
kuchyňské zařízení z počátku 20. století
truhlářskou dílnu z počátku 20. století
dětský kočárek z počátku 20. století
obrazy
korespondenci
řemeslné nástroje

•
•
•
•
•
•
•

tiskoviny
pohlednice
porcelán
staré knihy
hodiny
fotoaparáty
hudební nástroje odznaky

Objem odpadů zmenšujte např. sešlápnutím

Třídění odpadů = práce aneb dejte šanci

•
•
•
•
•

řády a medaile
známky až 11 000 různých kusů
mince až 1 000 různých kusů
staré elektrospotřebiče
vojenské vybavení a jiné věci nejen denní
potřeby

Co vše lze recyklovat: sklo plasty - papír - elektro - textil kovy (vč.plechovek) - dřevo nápojový karton - bioodpad autosklo – pneumatiky,
oleje....

vzniku pracovních míst, úsporám
přírodních zdrojů, energie a peněz z
Vaší peněženky.
Tříděný odpad nekončí na skládce.

Skládkování = příliš levné řešení bez
odpovědnosti a dluh vůči přírodě a dalším
generacím.
Podporovatele Klubu příznivců z řad živnostníků najdete na našich stránkách.
Podpořte klubovým členstvím (100,-Kč) naší činnost a můžete čerpat slevové
výhody. Děkujeme.
Víte, že můžete zdarma odevzdat veškeré obaly (ozn.tzv.ZELENÝM BODEM) do
barevných kontejnerů? Do nádob na sklo nepatří porcelán, autoskla, zrcadla. Do
žlutých kontejnerů můžete odevzdat i další druhy plastů (např.polystyren).
NAPIŠTE NÁM, PROČ NETŘÍDÍTE, popř. další postřehy. DĚKUJEME.

Víte, že není povinnost „mít“ u nemovitosti popelnici?
Musíte však kontrolním orgánům doložit, jak nakládáte s
odpadem.
www.bolsevnik.estranky.cz
www.ec-sokolov.estranky.cz
Víte, že i vaše město má příjem za vytříděný odpad od kolektivních
systémů (např. EKO-KOM, ASEKOL)? Více vytřídíte = větší

příjem.
Víte, že pálením plastů v lokálním topeništi se zamořuje nejbližší
okolí?

Víte, že k ukládání odpadu slouží sběrný dvůr, sběrná
místa?
Víte, že pálit listí, trávu v zahradách
je povoleno pouze po
ohlášení hasičům?
Případné dotazy pište na e-mail: ecsokolov@email.cz nebo nás navštivte v
úřední dny (pondělí a středa vždy 9 – 11, 14 – 16 hodin nebo dle domluvy).
Za ekologické centrum – Jiří Korbel

Nekompletní elektroodpad = pro město
SANKCE. Kompletní odevzdaný na
sběrném dvoře = PŘÍJEM

Víte, že čistý textil můžete zdarma
odevzdat do kontejnerů u prodejen
PENNY?

•
•
•
•
•
•
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Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje

Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005
ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se
rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
Do obchodního rejstříku byla společnost
ELEKTROWIN zapsána 15. července 2005
a 5. prosince 2005 obdržela rozhodnutí
od ministerstva životního prostředí o zápisu
do Seznamu výrobců jako kolektivní systém
pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 6(velké
domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče
a elektrické a elektronické nářadí a nástroje)
pod registračním číslem: KH001/05-ECZ
O výsledcích hovoří čísla
Vznikem firmy začal proces, na jehož
konci je recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungující systém zajišťující sběr a následné materiálové využití surovin získaných
z vysloužilých elektrospotřebičů.
Objektivně o výsledcích práce každého
kolektivního systému – v České republice je
jich zapsáno celkem šest – vypovídají čísla.
Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství
elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se
toto množství uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana a rok.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN
započala svou činnost, třídili domácnosti
1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele.
V polovině třetího roku činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahovalo
3 kg a na konci téhož roku již množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho
obyvatele přesáhlo hranici 4 kg na obyvatele

a tím pádem Česká republika splnila, jako
jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si
může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat
jen zdát. V roce 2009 pak množství zpětně
odebraných elektrozařízení stoupl na 5,6 kg
na obyvatele za rok.
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem
nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících
zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je
neustále zlepšovat informovanost veřejnosti
o fungování tohoto systému, o tom, kam je
možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo jak je systém financován.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku,
který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li
zájem o bližší informace kdykoli je najdete
na internetových stránkách www.elektrowin.
cz.
Předmětem činnosti společnosti elektrowin a. s. je provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího plnění povinností výrobců podle § 37g písm. e) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění, společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu hlavy II zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
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18. Michalská pouť

Dne 24. září 2011 se na fotbalovém hřišti v obci Dolní Žandov konala již 18.
Michalská pouť.
Jako každý rok zde na děti i dospělé čekala spousta kolotočů a dalších atrakcí.
Tradičně se zde vyhlašovali tři výherci soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“
Naši tři nejlepší:
1. místo: Jaroslava Plašilová Úbočí 51
2. místo: Miluše Kolocová Dolní Žandov 185
3. místo: Věra Kubínová Úbočí 3
Ceny do soutěže věnovala pí Miroslava Slepičková
Údržba zeleně, úpravy zahrad a zeleně

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB
Dne 12. října 2011 pořádal Obecní úřad v Dolním Žandově zájezd
do ZÁPADOČESKÉHO DIVADLA v CHEBU na inscenaci
PRÁCE NÁDENNÍ, LÁSKY TRÁPENÍ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 2. července 2011 jsme v obřadní síni Obecního úřadu
v Dolním Žandově přivítali tyto nové občánky:

Žandovské listy 3/2011
v 10:00 hodin:
Daniela a Davida Horenských
Anežku Janovskou
Daniela Mařase

v 10:30 hodin:
Markétu Novákovou
Moniku Pohořalou
Jana Radu
Terezu Vlkovou
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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V sobotu 8. října 2011 jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Dolním
Žandově přivítali tyto nové občánky
V 10:00 hodin
•
Kristýnu Eckertovou
•
Markétu Goisovou
•
Jana Jonáše
•
Filipa Urbánka
•
Evu Žižkovou
V 10.30 hodin
•
Marii Kolárovou
•
Tomáše Matheisla
•
Ladislava Nosála
•
Nikolu Odvárkovou
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Prodej čerstvých
a uzených ryb

nabídka:
•
pstuh, kapr
•
sezónně: amur, štika, sumec, tolstolobik
•
jezírkové ryby
•
krmení pro ryby

Najdete nás ve Valech u Mariánských Lázní č. popisné 69
Otevírací doba: Út, St, Čt, Pá od 10:00 hod. do 17.00 hod.
So od 10:00 hod. do 13:00 hod.
Telefonní číslo: 723 215 170

„ŽANDOVSKÁ PACKA“

Dne 3. září se na cvičišti ZKO Dolní Žandov konal již třetí ročník dětské „voříškiády“.
Pro všechny děti do 15. let byly připraveny soutěže a na závěr si všichni zúčastnění opekli špekáčky.
Během dopoledne byl vyhlášen nejhezčí voříšek, kterého zvolili svým hlasováním přítomní diváci!
Při přestávce si mohli děti vyzkoušet:
střelbu z pistole
jízdu na poníku
Všichni účastníci soutěže obdrželi diplom a cenu.
Občerstvení bylo během soutěže zajištěno.
DĚKUJEME SPONZORŮM:
• ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a. s.
• AKVA ZOO
• TEXTILUS
– Vlasta Hengeričová
• TRUHLÁŘSTVÍ
– Štefan Kundrát
• POKRÝVAČSTVÍ,
KLEMPÍŘSTVÍ
– Zdeněk Zabloudil
• ÚČETNICTVÍ/DANĚ
– Irena Pacáková

KOMINICKÝ SERVIS
Miroslav Londýn
vám nabízí:
•
čištění spalinové cesty
•
kontrolu spalinové cesty
•
revize spalinové cesty
•
a další kominické práce dle Vašeho přání
Práce provádíme dle nového Nařízení vlády č.91/2010
platného od 1. 1. 2011
Jsme členy Společenstva kominíků ČR
Kontakt:
Miroslav Londýn
Bezejmenná 696/9
353 01 Mariánské Lázně
Tel. +420 607 532,
+420 777 341 394
E-mail : M.Londyn@seznam.cz
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Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 13. srpna proběhl první ročník turnaje ve stolním tenise. Turnaj probíhal v areálu Vinárny u potoka
v Dolním Žandově. Tuto akci pořádala firma J+H RABU
s. r. o. Všichni zúčastnění se již těší na příští ročník. I organizátoři věří, že se příštího ročníku zúčastní více tenistů.
Vítězem prvního ročníku se stal p. Roman Vavřík,
na druhém místě se umístil p. Zdeněk Trešl a na místě třetím se umístil Lukáš Trešl.

Základní škola
Nové internetové stránky:  http://zsdolnizandov.unas.cz

Školní Akademie

Rozloučení s paní učitelkou Evou Strejcovou
Dne 24. června 2011 se na sále kulturního domu v Dolním Žandově
konala školní akademie, na které jsme se rozloučili s paní učitelkou
z Mateřské školy paní EVOU STREJCOVOU, která po dlouholeté práci
v naší Mateřské škole odešla do důchodu.

„ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI“
V sobotu dne 27. srpna 2011 pořádal Obecní
úřad v Dolním Žandově na hřišti TJ SOKOL

„DĚTSKOU DISKOTÉKU
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“
Jelikož tento den nebylo zrovna přívětivé počasí, tak si děti svou diskotéku moc neužili.
Večerní diskotéku pro dospělé si mnozí dospělí užívali velice.

Žákovský parlament
Ve dnech 1.11.- 4.11. se členové žákovského parlamentu „Čápata“
zúčastní prožitkového kurzu v projektu Respektující žákovský
parlament v rekreačním středisku Komtesa v Bečově nad Teplou.
Setkají se zde se členy parlamentu z Plzně.

Cílem akce je stmelení kolektivu účastníků, zahájení projektu
RŽP a testování aktivit a výukových materiálů, které jsou v rámci
projektu vytvářen a trénink základních dovedností člena ŽP.
25.11. žákovský parlament „Čápata“ vyjede do partnerské školy
v Ústí nad Labem, kde budou členové našeho parlamentu sbírat
zkušenosti.
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Otevření nové multifunkční
učebny

Pondělní odpoledne bylo pro naši školu slavnostní. Otevírali jsme
novou multifunkční učebnu. Paní starostka Eliška Stránská přestřihla
stuhu a přivítala spolu s ředitelkou školy Ivanou Weinzettlovou první
návštěvníky učebny, kteří si vyslechli pohádkovou píseň Dělání a seznámili se s průběhem stavebních prací a s technickými parametry učebny.
Ke každému místu v lavici je zaveden elektrický proud a internet. Žáci
se v budoucnu budou moci učit moderními prostředky. Celý slavnostní
akt byl zakončen povídáním při kávě a zákusku.
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Školní družina

V závěru minulého školního roku jsme uvítali iniciativu pana
Hladkého, který nejenže zajistil sponzorský dar na zlepšení prostor družiny, ale zároveň se nabídl, že celou rekonstrukci zrealizuje. Na pomoc si
přizval pana Chválu, Smolaře a pana Volfa.
Položení koberce zajistil L. Kundrát a žaluzie v rekordním čase dodola
firma Kalouš, aby děti mohly být v novém už od 1. září.
Nezůstalo pouze u slibu a naši žáčci si od září letošního roku hrají
v nově vymalované a zařízené družině.
Celou akci se podařilo uskutečnit především díky elánu a ochotě výše
zmiňovaných a také díky finančním prostředkům ze sponzorských darů.

Školka na koních

Dne 19.10. navštívila naše školička JEZDECKOU AKADEMII
v Mariánských Lázních. Prošli jsme si s dětmi stáje s koňmi, studenti nám předvedli drezůru a výběh s hříbátky. I když nám počasí nepřálo, odvezli jsme si moc krásný zážitek. Chtěli bychom poděkovat
p. Jadlovskému za dopravu a také p. Černé za realizaci tohoto výletu.

Poděkování za sponzorské dary

Za finanční příspěvek- sponzorský dar - děkujeme firmám a občanům
za finanční příspěvek firmě Eutit s.r.o., Schiessl s.r.o., Agro & kombinát
Dolní Žandov spol.s r.o., paní J. Maškové, panu Bubancovi za televizor,
I. Weinzettlové za vybavení – úložné boxy, ubrusy.
Děkujeme za sponzorský dar firmě Skyepress – tiskárna Halla –
za pomoc při tvorbě a za vyhotovení žákovských knížek pro 1. i 2. stupeň naší školy. Naši žáci i pedagogové především ocenili jedinečnost
žákovských knížek.

Naši prvňáčci

Vítáme na naší škole nové žáčky, přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo.
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