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Vážení občané,
Ráda bych vás seznámila s tím, že obec
Dolní Žandov v letošním roce uzavřela
smlouvu s firmou
ELEKTROWIN a.s.
Je to systém zpětného
odběru elektrospotřebičů, který spolupracuje od roku 2005 s řadou měst a obcí v ČR.
Pojďme se zapojit do tohoto systému i u nás!!
Proč zpětný odběr a recyklace?
• Zpětný odběr je bezplatný, je hrazen z recyklačních příspěvků
• pokud elektrospotřebič odhodíte do komunálního odpadu (do popelnice), nelze jej již
vytřídit a skončí na skládce, náklady pak
budou hrazeny z obecního rozpočtu
• elektrospotřebiče mohou obsahovat nebezpečné látky, které mají vliv jak na životní
prostředí, tak na zdraví lidí (jedná se například o freony, kadmium, olovo atd.)
• elektrospotřebiče obsahují materiály, které
lze recyklací znovu získat a využít, (u některých spotřebičů je materiálová výtěžnost až
90%), tím se šetří i přírodní zdroje
Nebezpečné látky v elektrospotřebičích:
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít – šroubek, klička,
motor, kompresor – víte ale, co tím můžete
způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu – musí
splnit spoustu podmínek – stavební úpravy
v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny
části obsahující nebezpečné látky tak, aby
neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.
Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako
je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom,
polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony – a to
jak v chladicím okruhu, tak ve většině přípa-

dů také v izolační pěně v korpusu chladničky.
Pokud dojde k poškození okruhu – např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky,
uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší.
Co může neodborné rozebírání elektrospotřebičů způsobit?
Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně
známé – freon zamezuje vzniku ozonu, tím se
ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají
škodlivé UV paprsky, které způsobují různá
onemocnění – zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče.
Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně
využívala k ochraně kovů před korozí – především právě v elektrotechnickém průmyslu.
Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách
ale také v játrech, která poškozuje. Může také
způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu.
Kadmium také patří mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi
toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti
břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém
vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání
vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty
a může vést až k perforaci nosní přepážky
nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům
šestimocného chrómu na kůži vznikají
ekzémy nebo vředy.
Sloučeniny mohou
vyvolat
rakovinu
plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je
totiž složena z malých vláken, které
se při vdechování
zabodávají do plic
a postupně může vyvolat rakovinu plic
nebo fibrózu, expozicí jiných míst může
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vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých
sporácích nebo pračkách.
Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví
a životního prostředí, uložila Evropská unie
výrobcům, aby tyto látky již nadále pro výrobu
nových spotřebičů nepoužívali, případně pro
jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné,
omezili na nezbytné minimum.
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud
z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co
si myslí, že jednou použije nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů
je fakt, že ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní
spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako
za odpad – mnohdy jako za nebezpečný odpad – a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům
Děkuji vám, že jste dočetli tento článek až
do konce a doufám, že jste sami uznali, proč je
důležité se do tohoto systému zapojit. Sběrný
dvůr je pro vás připraven a po telefonické domluvě otevřen naším zaměstnancem.
Vaše starostka
Ing. Eliška Stránská

Obec Dolní Žandov je členem dobrovolného svazku obcí Marianskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org

-2-

Žandovské listy 2/2011

INFORMACE Z RADNICE
Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v r. 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. 4/2011

Usnesení ZO č. 5/2011

Usnesení ZO č. 6/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje schodkový rozpočet Obce Dolní Žandov
na rok 2011 ve výši 3.960.000,-Kč.
Příjmy: 14.239.600,-Kč
Financování – prostředky z minulých let:
1.961.000,-Kč
Úvěr: 3.000.000,-Kč
Příjmy celkem: 19.200.600,-Kč

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
celoroční hospodaření Obce Dolní Žandov
a závěrečný účet Obce Dolní Žandov za rok
2010 bez výhrad.
Hlasování: pro 7 • proti 0 • zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4/2011 Obce Dolní
Žandov.

Usnesení č. 86a/04/2011

Výdaje: 18.199.600,-Kč
Financování – splátky úvěru a půjček:
1.001.000,-Kč
Výdaje celkem: 19.200.600,-Kč
Hlasování: pro 7 • proti 0 • zdržel se 0

Usnesení č. 86b/04/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje příspěvky právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu obce na rok 2011 ve výši 2.794.000,- Kč,
které jsou uvedené v příloze originálu zápisu.
Hlasování: pro 7 • proti 0 • zdržel se 0

Usnesení č. 115/05/2011

Usnesení č. 116/05/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2010 Obce Dolní Žandov.
Hlasování: pro 7 • proti 0 • zdržel se 0

Usnesení č. 119/05/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Chebsko za rok 2010.
Hlasování: pro 7 • proti 0 • zdržel se 0

Usnesení č. 120/05/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mariánskolázeňska za rok 2010.

Usnesení č. 146/06/2011

Hlasování: pro 6 • proti 0 • zdržel se 0

Usnesení č. 147/06/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Podání žádosti o dotaci, Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov, na realizaci projektu o finanční podpoře z OPVK „Zvyšování
kvality ve vzdělávání“.
Hlasování: pro 6 • proti 0 • zdržel se 0

Usnesení č. 148/06/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením MŠ a ŠJ Dolní Žandov v době letních prázdnin od 25. 07. 2011 – do 31. 08. 2011
z důvodu čerpání dovolené.
Hlasování: pro 6 • proti 0 • zdržel se 0

Hlasování: pro 7 • proti 0 • zdržel se 0

Rozpočet obce na rok 2011 - VÝDAJE
Výdaje
Cestovní ruch-naučné stezky
Výstavba a opravy MK
Doprava-autobus
Ostatní záležitosti v dopravě
Kanalizace
Základní škola
Příspěvky-festival
Knihovny
Kronika obce
Rozhlas a televize
Kultura
Tělovýchova a sport
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Místní hospodářství
Svoz TDO
Veřejné prostranství
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Správa obce
Mezinárodní spolupráce
Finanční operace
Platby daní
Výdaje
Financování-splátky úvěrů
Celkem

oddíl-paragraf
21-43
22-12
22-21
22-29
23-21
31-13
33-12
33-14
33-99
33-41
33-99
34-19
35-19
36-12
36-31
36-32
36-39
37-2x
37-45
55-12
61-12
61-71
62-23
63-10
63-99
8124

rozpočet v tis. Kč
350,0
376,0
230,0
140,0
344,0
6.084,6
3,0
96,0
7,0
2,0
443,0
170,0
988,0
581,0
570,0
365,0
1.757,0
865,0
575,0
350,0
778,0
2.867,0
27,0
35,0
196,0
18.199,6
1.001,0
19.200,6

Rozpočet obce na rok 2011 - PŘÍJMY
Příjmy
Daň z příjmů FO ze záv.čin.
Daň z příjmů FO ze sam. výd.čin.
Daň z příjmů FO srážková
Daň z příjmů práv.osob
Daň z příjmů práv.osob-obec
DPH
Místní poplatky
Odvod z výtěžku VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace-školství,správa
Dotace SZIF
Dotace-Úřad práce
Dotace-od obcí
Doprava - autobus
Kultura
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Místní hospodářství
Svoz TDO
Správa OÚ
Finanční operace-úroky
Příjmy
Fin.prostředky z minulých let
Úvěr
Příjmy celkem

od.pa. pol
1111
1112
1113
1121
1122
1211
134x
1351
1361
1511
4112
4113
4116
4121
22-21
33-99
35-19
36-12
36-39
37-2x
61-71
63-10
8115
8123

rozpočet v tis.Kč
1.800,0
170,0
170,0
2.100,0
196,0
4.600,0
79,0
14,0
65,0
980,0
577,9
242,5
119,0
300,0
120,0
20,0
47,0
977,0
592,0
680,0
360,2
30,0
14.239,6
1.961,0
3.000,0
19.200,6
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Turistický informační a rezervační
portál Mikroregionu CHEBSKO
Již více než 35 ubytovatelů z mikroregionu se zapojilo do nově
spouštěného informačního portálu cestovního ruchu a online rezervačního systému.
V rámci podpory a rozvoje cestovního ruchu zajistil Dobrovolný svazek obcí MIKROREGION CHEBSKO realizaci nového turistického serveru www.chebsko.net. Zařadil se tak mezi nejprestižnější regiony ČR
s plně online rezervačním systémem ubytování a moderní prezentací
široké nabídky turistických informací. Cílem portálu je propagace území Chebska a detailní zmapování všech památek, atraktivit a poskytovatelů
služeb na jeho území.
„Jsme rádi, že spuštěním portálu před původně plánovaným termínem dokončení stihneme ještě letošní hlavní turistickou sezónu.“ řekl
nám předseda Mikroregionu Mgr. Vladimír Hartmann. Portál představí internetovým návštěvníkům krásy Mikroregionu Chebsko a služby
ubytovatelů na 467 fotografiích, 20-ti panoramatických 3D prohlídkách
a 6-ti webkamerách. Celkově je prezentováno 58 turistických atraktivit,
stovky kilometrů turistických stezek a cyklostezek a téměř 40 poskytovatelů ubytovacích služeb s online rezervací. Ubytovatelé díky projektu
získali softwarový nástroj na správu vlastních rezervací a rezervační systém i do vlastních www stránek. Zájem o prezentaci na portále projevila
především hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony a ubytovny).
„Zapojení soukromých ubytovatelů, privátů a chalup předpokládáme spíše v průběhu roku až se portál dostane do širšího povědomí. Rezervační
systém je otevřen zdarma jakémukoliv ubytovateli z obcí našeho mikroregionu.“ dodala Ing. Pagáčová.
Turistický rezervační portál je součástí širšího projektu Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko, který je financován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad a to ve výši
92,5 %.

Starostka obce Dolní Žandov vyhlašuje soutěž

„O nejkrásnější květinovou výzdobu“
pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí.

Obecní úřad Dolní Žandov za účasti sponzorů, kterým tímto
velmi děkujeme, pořádal v sobotu 28. května 2011 na hřišti
v Dolním Žandově

Mezinárodní den dětí

Na malé i velké čekalo spoustu soutěží a sladkostí, mohli jsme
se povozit na koních i na ponících. Kynologický klub 747
Dolní Žandov nám předvedl něco z výcviku pejsků. K tanci
a poslechu hrál DJ CALIMERO. Počasí sice nebylo úplně přívětivé, ale ani tak to nezabránilo dětem v tom, aby se mohli
vyřádit v pěně, kterou pro ně připravila jednotka SDH Dolní
Žandov.
Na závěr si všichni mohli opéct špekáčky.
Zasílejte nám své fotografie skalky, pergoly, okna - Vaší květinové
výzdoby do 15. září 2011. Vyhodnocení provede komise
a vyhlášení výsledků proběhne na pouti sv. Michala
dne 24. září 2011 na hřišti v Dolním Žandově.
Výherci budou jako každým rokem
odměněni krásnými věcnými cenami.

ORIGINAL ZUMBA s VERONIKOU
Ve středu 1. června se konala na sále kulturního domu DOLNÍ ŽANDOV
v 18:00 hodin první hodina cvičení dnes velmi populární ZUMBY.
První hodina byla zdarma a sešlo se nás opravdu mnoho, ani další hodiny
tomu nebylo jinak.
Jsme velmi rádi, že se nám naskytla taková možnost cvičení v místě, na
které většina z nás nemusí nikam dojíždět.
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Soutěž o nejkrásnější pohlednici

V březnu byla Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko vyhlášena
soutěž: O nejhezčí velikonoční pohlednici. Informace o soutěži vyvěsily
na úřední desky všechny členské obce a tuto zprávu jsme uveřejnili i na webových stránkách Mariánskolázeňska.
Zájemci mohli doručit své výrobky do 8. 4. 2011. Jelikož se jednalo o první akci tohoto typu, kterou Svazek pořádal, čekali jsme spíše nižší zájem
o tuto aktivitu. Naše očekávání se k velké radosti nenaplnila. Do soutěže se
přihlásilo přes 100 soutěžících, kteří se utkali ve třech kategoriích: kategorie
A (děti do 10 let), kategorie B (děti od 10 do 15 let), kategorie C (nad 15 let).
Dne 19. 4. 2011 se sešla hodnotící komise složená ze starostů a pedagogického pracovníka, aby vyhodnotila došlé výrobky. Hodnocení nebylo snadné, protože všechny pohlednice byly originální a krásné. Komise vybírala
z pohlednic ručně kreslených, vyšívaných, vytvořených nalepením různých
obrázků, vyškrabaných z nabarveného podkladu, sestavených pomocí ruční
koláže ale také pomocí počítače a fotografií, keramické hlíny, samolepek,
ručně vyrobeného papíru a mnoho dalších.
Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo 27. 4. 2011 v prostorách
knihovny na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi a zúčastnili se ho výherci
v jednotlivých kategoriích v doprovodu svých příbuzných i pedagogů a také
starostky a starostové obcí sdružených v Mariánskolázeňsku. Výhercům
předali zástupci dobrovolného svazku obcí milé ceny a všichni přítomní
mohli shlédnout vystavené soutěžní pohlednice rozdělené podle místa bydliště jednotlivých soutěžících.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří si dali tu práci a s velkou pečlivostí vytvořili velikonoční pohlednici podle svého nápadu a vkusu,
dále děkujeme MAS 21, o.p.s. za pomoc s organizací akce, Karlovarskému
kraji za poskytnuté propagační dárkové předměty, členům hodnotící komise, Obci Velká Hleďsebe za možnost využití prostorů knihovny a v neposlední řadě všem starostům našich obcí za pomoc s organizací celé soutěže.
Těšíme se na další akce, které přilákají širokou veřejnost a pomůžou nám
i nadále rozvíjet mikroregion a sbližovat jeho obyvatele prostřednictvím zajímavých aktivit.
Více fotografií, složení hodnotící komise a seznam výherců naleznete
na webových stránkách: www.marianskolazensko.org.
Michaela Jankovská a Ing. Josef Švajgl
Manažeři Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

Slavnostního vyhodnocení a předávání cen se ujala místopředsedkyně výkonné rady Mariánskolázeňska, zároveň starostka Dolního Žandova Ing. Eliška
Stránská a paní starostka Drmoulu Mgr. Vladislava Chalupková
Ocenění účastníci
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Obecní úřad v Dolním Žandově
pořádal dne 6. dubna 2011
zájezd pro občany
Dolního Žandova a přilehlých obcí
obecním autobusem za 30 Kč/os.
tam i zpět na komedii

MNOHO POVYKU
PRO NIC
v režii Filipa Nuckollse
do Západočeského divadla
v Chebu

V Karlovarském kraji budou
mapovány neziskové organizace
- TISKOVÁ ZPRÁVA -

Vážení přátelé, milí novináři, milé novinářky.
Dovolte mi představit vám projekt Mapování neziskového sektoru
v Karlovarském kraji.
Informační centrum pro mládež v Chebu, které zřizuje Krajská rada
dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK), bude v měsíci dubnu oslovovat
neziskové organizace s obsáhlým dotazníkem s cílem získat přehled o aktivních, pasivních a zaniklých organizacích. KRDMK je členem Asociace
neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK), která bude vzniklou databázi a analýzu využívat jako odrazový můstek pro svoje další aktivity a zajišťování servisu neziskovému sektoru nejen na regionální, ale
i na celorepublikové úrovni. Dotazníkové šetření bude velmi významnou součástí tohoto projektu. Pro lepší motivaci zástupců NNO pořádají
realizátoři projektu soutěž o nejlepší propagaci jednotlivých NNO a to
ve třech kategoriích – o nejlepší webovou prezentaci, o nejlepší Výroční
zprávu a o nejlepší příběh organizace (volná disciplína). Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže, spuštění e-katalogu NNO a zveřejnění analýzy
proběhne na Konferenci NNO Karlovarského kraje v září 2011.
„Jsme velice potěšeni, že se objevila tato iniciativa zmonitorovat stav
poskytování služeb neziskovými organizacemi a přispět k zpřehlednění
a zefektivnění činnosti těchto organizací a těšíme se na možnost využití výsledků tohoto průzkumu v budoucnu.“ Uvedl radní pro neziskový
sektor Miloslav Čermák.
„V Karlovarském kraji byla velmi dobře zahájena spolupráce s krajským úřadem. Po vzoru ANNO ČR a Asociace krajů byla podepsána smlouva o spolupráci mezi krajem a neziskovým sektorem v kraji.
V rámci této spolupráce byla naší organizaci bezplatně zapůjčena kancelář, ve které zajišťujeme poradenský a informační servis NNO. Bezplatné
zapůjčování zasedací místnosti je v současné chvíli samozřejmostí.
Máme tak výborné podmínky pro prohlubování této spolupráce.“ říká
Hana Šnajdrová, místopředsedkyně ANNA KK, o. s.
V kraji je registrováno mnoho neziskových organizací. Bohužel nejsme schopni v tuto chvíli zhodnotit či říci, kolik z nich je funkčních.
Bohužel mnohdy ani nevíme, jaká je náplň jejich činnosti. Toto cítíme
jako handicap, neboť pociťujeme stále větší potřebu síťování a spolupráce mezi jednotlivými organizacemi. Pro rozvoj jednotlivých neziskových
organizací chceme pomoci s vytvářením lepších podmínek pro síťování.
K tomu je ale nutné se nejprve poznat a zařadit do oborových skupin.
Z těchto důvodů vznikl projekt, který zmapuje neziskový sektor, zjistí,
co kdo dělá, co komu chybí, jak jsou organizace finančně a personálně
zajištěny, kolik dobrovolníků zajišťuje činnosti těchto organizací.
Předem Vám děkujeme za spolupráci,
Hana Šnajdrová
Informační centrum pro mládež
KRDMK, o. s.
realizátor projektu

-5-
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Vítání občánků

V sobotu 5. března 2011 přivítala starostka obce ing. Eliška Stránská
v obřadní síni Obecního úřadu v Dolním Žandově další nové občánky.
Jsou to Boris Calda, Daniel Gaži, David Káňa a Tadeáš Pohořalý. O
krátké kulturní vystoupení se již tradičně postaraly děti z mateřské školy
pod vedením paní učitelky Evy Strejcové.

-6-
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Základní škola

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

EU – peníze školám

Naše škola se zapojila do operačního programu EU.
Celkově získá v projektu 751 016,- Kč ( 638363,6
z ESF a 112 652,4 ze státního rozpočtu). Účelem
dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na
základní škole.
Naše škola se zapojila do těchto klíčových aktivit:
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
čtenářské a informační gramotnosti
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
výuky cizích jazyků
• Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
matematické gramotnosti žáků základních škol
• Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních
věd
• Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
finanční gramotnosti
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ve
formách a metodách výuky směřujících
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
žáků základních škol a k individualizaci výuky
v této oblasti
• Vzdělávání pedagogických pracovníků pro
oblast digitálních technologií
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ve
formách a metodách výuky směřujících k rozvoji
matematické gramotnosti žáků základních škol a
k individualizaci výuky v této oblasti
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ve
formách a metodách výuky směřujících k rozvoji
přírodovědné gramotnosti žáků základních škol
a k individualizaci výuky v této oblasti
• Vzdělávání pedagogických pracovníků ve
formách a metodách výuky směřujících k rozvoji
finanční gramotnosti žáků základních škol

Zapojili jsme se do soutěže
základních škol o 300 000 Kč
Soutěž trvala od 1. února 2011 do 31. května 2011
Vážení rodiče a přátelé školy,
naše škola se zapojila do soutěže „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“. Cílem této
soutěže bylo nashromáždit, co možná největší počet účtenek, paragonů a faktur, na
kterých figurují výrobky značek Domestos a Cif.
6 vítězných škol a školek získalo finanční podporu 300 000 Kč.
Tímto bychom Vám a Vašim známým chtěli poděkovat za pomoc a ochotu při
sběru účtenek značek Domestos a Cif.
O tom, jak jsme ve sběru byli či nebyli úspěšní jste se mohli průběžně informovat
na školní nástěnce (vedle zdravotního střediska) a na www.zsdolnizandov.unas.cz
Všem děkujeme a velice si vážíme Vaší pomoci a ochoty podpořit dobrou věc.
ZŠ a MŠ Dolní Žandov
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Škola Nagel

Dne 24.11.2010 navštívili naši školu žáci z partnerské školy
v německém Nagelu.
Po krátkém přivítání jsme společně posnídali a poté odjeli
do sklárny Agatha v Salajně, kde pro nás byla připravena ukázka
výroby skla. Následoval společný oběd ve školní jídelně a soutěže
smíšených čtyřčlenných družstev ve sportovních i dovednostních
a vědomostních disciplínách. Ti nejlepší byli odměněni sladkostmi a naši němečtí přátelé si odnesli s sebou na památku dárkové
balíčky od sponzorů.
Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům: Pekařství Hnát
a panu Tomášovi Polákovi.
Foto: p. Kudláč

Zápis do 1. třídy
Dne 1. února proběhl zápis
do 1. třídy.

Zapsáno bylo celkem 18 dětí. Rodiče
4 dětí budou žádat o odklad školní
docházky.
Budoucí prvňáčkové prokazovali své
dovednosti v kreslení, dále znalost
barev, matematické představy a recitovali básničky nebo zpívali písničky.
Na památku si odnesli pamětní list,
sladkosti a drobné dárečky vyrobené
dětmi ZŠ.

LYŽAŘSKÝ KURZ

Ve dnech 2.-3. 2 a 14.-16.2.2011 pořádala naše škola lyžařský výcvik, který probíhal v areálu Skiarea Mar. Lázně. Na kurz se přihlásilo
15 dětí z 6.-9.třídy. Byli mezi nimi žáci, kteří se zúčastnili opakovaně,
ale i začátečníci, kteří ještě nikdy nestáli na lyžích. Děti získávaly první zkušenosti s lyžováním nebo si zdokonalovaly lyžařskou techniku
pod vedením učitelů M. Polákové a V. Kotouna. Na závěr kurzu byl

připraven závod ve slalomu, který skončil těmito výsledky:
1. M. Kudláč - 6. tř.
2. S. Himmelová - 6. tř.
3. M. Daňková - 8. tř.
Velký dík patří obci, která nám poskytla bezplatně autobus a panu
Jadlovskému, který nás denně vozil na sjezdovku a zpět.

-8-
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Přednáška

Láska ano, děti ještě ne”.
Pod tímto názvem uvedl MUDr. Petr Kovář, gynekolog a porodník, v pondělí 21. února svoji přednášku v chebském kině Svět. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9.
třídy Základní a mateřské školy v Dolním Žandově.
Zábavnou formou doplněnou videoklipy poučil žáky
o možnostech, jakým způsobem se orientovat a chránit
v intimním životě. S sebou si všichni odvezli informační letáčky, pro výuku získala škola knihu Antikoncepční
otazníky, na níž se spoluautorsky podílel MUDr. Radim
Uzel, a vzdělávací CD s touto tématikou.

Téhož dopoledne navštívili žáci v Produkčním centru Kamenná Cheb pořad „The Action“.
Diskotéka s hlučnou hudbou, barevné efekty, divoký tanec na pódiu. Po samotném začátku však nastal prudký střih a filmové ukázky autohavárií mládeže, která mnohdy posílena alkoholem, začala
svou zběsilou jízdu na silnicích. Ukázky byly proloženy vyprávěním policisty, hasiče a záchranáře, kteří se nejednou stali svědky

závažných dopravních nehod.V závěru vystoupila se svým vyprávěním i dívka na invalidním vozíčku. Její částečnou imobilitu zavinil
pád na motorce.Všichni v sále byli příběhy otřeseni, každý na ně silně zapůsobil. Pořad si někteří i natáčeli. Zcela jistě si odnesli mnohá
ponaučení.

Finanční gramotnost
V úterý 15.2. a 22.2.
absolvovali žáci 8.
a 9. třídy seminář
na téma FINANČNÍ
GRAMOTNOST pod
vedením U. Trepákové.
Především praktická
část vzbudila u žáků nevšední zájem, v počítačové hře se stali managery domácího rozpočtu.
Finanční gramotnost
je soubor dovedností a znalostí, které umožňují, díky informovanosti, činit efektivní a zodpovědné rozhodnutí. Naším cílem je rozšiřovat
osobní finanční gramotnost definovanou, jako schopnost analyzovat
a spravovat osobní (rodinné) finanční prostředky, které mají vliv na materiální blahobyt.

To zahrnuje schopnost činit správná finanční rozhodnutí, rozvíjet
schopnost diskutovat o penězích a finančních otázkách, plánovat svou
budoucnost s ohledem na finance a správně reagovat na osobní životní události s ohledem na vlastní finanční situaci či na ekonomický stav
v celkovém hospodářství.

Exkurze 1. a 2. třídy do Plzně
V úterý dne 22. 2. jsme navštívili Dům pohádek a Muzeum strašidel v Plzni.
Začali jsme prohlídkou Domu pohádek za asistence Křemílka a Vochomůrky
- prošmejdili jsme jejich pařezovou chaloupku, posadili jsme se do lavic ve škole Macha a Šebestové, vydováděli se v klobouku Boba a Bobka, prolezli jsme
bludiště i les Řáholec. Nejvíce se dětem líbilo na kolotoči skřítka Rákosníčka.
A kdo měl penízky, mohl si něco koupit v pohádkovém obchodě nebo
v Cukrárně u Večerníčka.
Při promítání kreslené pohádky jsme si krásně odpočinuli. Následovala návštěva tvůrčí dílny - ateliéru, kde si každé z dětí samo vyrobilo masku podle
vlastního výběru i fantazie. Pak jsme přešli do divadélka, kde si děti zkoušely
různé pohádkové kostýmy a byly nalíčeny. Využily také možnost si na pódiu
v maskách zahrát divadlo, recitovaly, zpívaly a hrály na hudební nástroje.
Na závěr byl průvod masek v čele s Večerníčkem.
Potom jsme odjeli do Muzea strašidel. To se nachází ve sklepení dnes již
zbořeného domu, který ale už v 16. století býval domem hostinským. Celý dům
je protkán pověstmi, pohádkami, tajemnými bytostmi a strašidly.
Nejprve jsme si poslechli velmi zajímavé vyprávění pohádek a pověstí
Plzeňského kraje (o Radoušovi, o hradu Radyni...).
Potom četly samy děti. Zvládli to dobře nejen druháčci, ale i všichni prvňáčci. O čem? O vodnících, čarodějnicích, čertech, dracích a jiných bytostech.
Děti byly zapojeny do hry o nalezení pokladu. Na konci této hry, jejíž součástí byla i prohlídka muzea, musely správně odpovědět na kontrolní otázky.

Pak si mohly najít ukrytý kufr se sladkými odměnami a pamětními listy.
Exkurze se dětem velmi líbila a k získaným vědomostem i zážitkům se budeme vracet ještě v rámci naší další výuky.
Mgr. Daniela Hylmarová
Mgr. Lenka Denková

-9-
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Anglický jazyk

V hodinách anglického jazyka žáci 5. třídy vytvářeli
projekt na téma: ZOO a moje farma.

Projekt trval 5 vyučovacích hodin a žáci v něm zjišťovali informace
o zvířatech, kde žijí, co jí a jaká zvířata jsou ohrožena. Každý žák si
nakonec vyrobil plakát svých oblíbených zvířat.
Žákům se projekt velice povedl.

Slavnostní oběd

Zájemci z řad žáků naší školy měli možnost dne 8. 3. 2011 v rámci praktických maturit navštívit Střední hotelovou školu v Mariánských Lázních.
Žáci se seznámili se základy stolování, shlédli ukázky flambování a míchání
nápojů a ochutnali čtyř chodové menu.

MDŽ

V pátek 11. března vystoupili na sále kulturního domu u příležitosti oslavy MDŽ
žáci naší školy s krátkým pásmem.
Jako první vystoupili prvňáčci pod vedením paní učitelky Hylmarové, následovalo
taneční vystoupení chlapců a dívek 2. stupně na hudbu z Hříšného tance, které s žáky
nacvičila Zuzana Hrbková. Žáci ZUŠ v Mariánských Lázních pod vedením p. učitele
Slavíka zahráli známé skladby. Na závěr zazněly písničky z pohádek, které zazpíval
sbor paní učitelky Kudláčové.

- 10 -
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Matematický klokan

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce
1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se
již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30
zemí našeho kontinentu.
Také žáci naší školy se v pátek 18.3. zúčastnili soutěže.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:

kategorie CVRČEK (2. a 3. třída):
1.- 2. místo
3. místo

Hallová Tereza, Zahořová Lucie (55b)
Kič Jonáš
(50b)

kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. třída):
1. místo
2. místo
3. místo

Vrabcová Šárka
Mášik Matěj
Pitelka Dominik

kategorie JUNIOR (6. a 7. třída):

(84b)
(77b)
(67b)

1. místo
2. místo
3.- 4. místo

Rolníková Lucie
Odvárková Martina
Himelová Sandra, Burián Josef

(53b)
(50b)
(49b)

1. místo
2.místo
3. místo

Himmelová Denisa
Chudoba Jan
Gáborová Jana

(56b)
(53b)
(43b)

kategorie KADET (8. a 9. třída):

V pátek 25.3.2011 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili

exkurze do Úpravny vody v Mariánských Lázních.

Mistr Úpravny vody pan Tomáš Fictum provedl skupinu celým provozem, podrobně nám vysvětlil technologický postup úpravy povrchové
i podzemní vody. Hovořil také o rekonstrukci „filtrace“, která proběhla
nedávno.
Žáky velmi zaujaly sumy vynaložené na nákup moderních přístrojů
na dávkování chemikálií a na měření kvality vody, mnozí byli překvapeni náročností procesu úpravy pitné vody.				
Miroslava Fictumová

BESIP – beseda

s příslušníky Policie ČR

Dne 10.3 a 17. 3. se žáci 2. až 5. ročníku
účastnili přednášky na téma „Bezpečnost
silničního provozu“.
Žáci se učili dopravní značení a také jak
se chovat na silnici jako cyklista.
Každý žák si mohl vyplnit svůj test, kde si
mohl zdokonalit své znalosti ohledně bezpečné jízdy na kole.

Beseda s paralympionikem
Miroslavem Hrbkem

V pondělí 4.dubna přijel představit paralympijský sport a odpovídat na zvídavé otázky
žáků druhého stupně reprezentant ČR ve sledge hokeji Miroslav Hrbek.
Žáci se seznámili s historií vzniku sportovního klubu Žraloci, prohlédli si výstroj sledge
hokejisty, měli možnost shlédnout videa z prostředí sledge hokeje, a to jak tuzemské ligy,
tak z vrcholných akcí (mistrovství světa a Vancouveru). Velmi je zaujaly stříbrná medaile
z mistrovství Evropy 2011 a pamětní medaile z paralympijských her ve Vancouveru.
Pokud vše dobře dopadne, na podzim budou moci zájemci z druhého stupně fandit při
některém ze zápasů sledge hokejové ligy přímo na stadionu.

Testování žáků 3. třídy

Od 5.4 do 8.4. proběhlo testování znalostí žáků 3. třídy.
Žáky čekaly testíky z českého jazyka, matematiky, klíčových kompetencí, anglického jazyka a předmětu člověk
a jeho svět.

- 11 -
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Ukliďme si svět!

Dne 11. 4. si všichni žáci a učitelé vyslechli přednášku o tom, jak
správně třídit odpad. Na všetečné otázky odpovídali především žáci
1. stupně, roztřídili připravený odpad do správných barevných tašek.
Nakonec si zahráli i s učiteli hru. Paní ředitelka Weinzettlová převzala
smlouvu, která školu zapojí v Projektu na podporu zpětného odběru
elektrospotřebičů pro školy.

Ve škole budou moci občané Dolního Žandova odevzdat všechny elektrospotřebiče – ledničky, pračky, radia, televizory a další. Zároveň bude
ve škole umístěn koš na drobné elektrospotřebiče. Firma Elektrowin se
postará o odvoz.
Škola dostane za každý kus a koš 150,- Kč.

PŘEDNÁŠKA
O PYROTECHNICE

V pátek 10. 6. 2011 navštívil naší školu pplk. JUDr. Karel Koubík
z oddělení pyrotechnické služby Policie České republiky.
Žákům celé školy ve dvou blocích (dle věku žáků) osvětlil problematiku základů pyrotechniky, systém pyrotechniky v ČR, problém se zneužitím a s nebezpečím samovýroby výbušnin. Dále hovořil o správném
postupu občanů při nálezu munice a velkou pozornost též věnoval bezpečnému zacházení se zábavní pyrotechnikou.
Přednáška byla provázena velmi zajímavými videoklipy a fotografiemi z pyrotechnické praxe pplk. Koubíka.
Žáky zaujaly zejména ukázky těžkého pyrotechnického obleku a některých typů pyrotechniky (samozřejmě již
„mrtvých“), které si všichni mohli podrobně prohlédnout a „sáhnout“ si na ně. Děkujeme nejen pplk. JUDr. K.
Koubíkovi za velmi zajímavé dopoledne, ale také paní Veronice Černé za zorganizování celé akce.

POSLEDNÍ ŠKOLIČKA

Ve čtvrtek 23. 6. odpoledne přišli předškoláčci v doprovodu svých rodičů na poslední Školičku. Dokončili tu poslední úkoly, předvedli svým
rodičům, jak se naučili pěkně a samostatně pracovat a za odměnu si všichni odnesli jedničku na svém školičkovském vysvědčení.
Aby toho nebylo málo,
pro rodiče budoucích prvňáčků následovala krátká
informativní schůzka.
Zazvonil zvonec ...
... a Školičky je konec.
Přejeme všem rodičům,
aby si s dětmi užili poslední
předškolní radosti, úspěšně
zvládli přechod do první
třídy a získali jen ty nejlepší
zkušenosti.
Na shledanou v září.
Mgr. D. Hylmarová
Mgr. L. Denková
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1. schůzka žákovského parlamentu

Ve čtvrtek 12. 5. se konala historicky první schůzka žákovského
parlamentu naší školy. Přítomni byli všichni zvolení zástupci tříd.
Jsme rádi, že na tuto slavnostní schůzku přijali pozvání i zastupitelé
obce Jiřina Sikorská a Bc. Radek Tunder. Do jednotlivých aktivit se
v průběhu "zasedání" i aktivně zapojovali. Díky!
Naší první akce se zúčastnila i ředitelka školy Mgr. Ivana Weinzettlová a paní učitelka Miroslava Fictumová.
V průběhu odpoledne jsme se měli zamyslet, jaké vlastnosti, dovednosti, schopnosti by správnému parlameňťákovi neměly chybět. Na závěr nalepil každý z nás na tabuli svá tři přání, vztahující se nějakým
způsobem ke škole. Už se těšíme na realizaci alespoň některých z nich.
Do příští schůzky si máme promyslet název našeho parlamentu

a jak zapojíme spolužáky do vymýšlení loga školy.
A to nejlepší na závěr- zpráva z Centra pro demokratické učení:
Vážená paní ředitelko, Vážení pedagogové, Vážení žáci.
Děkujeme Vám za účast ve výběrovém řízení na partnerské školy
do projektu MODEL RESPEKTUJÍCÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU.
Těší nás, že Vám můžeme oznámit, že Vaše škola ve Vašem kraji nejlépe odpovídala kritériím a potřebám projektu. Byli jste proto vybráni
jako spolupracující škola.
(citace z mailu)
Takhle báječná zpáva si zasloužila oslavu "šampaňským".
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