Číslo 1/2011 • ZDARMA
Vydal OÚ Dolní Žandov v září 2010

Vážení spoluobčané,

scházíme se poprvé
v letošním roce nad
stránkami Žandovských listů . Popřejme
si, ať je rok 2011, díky
nám všem, alespoň
tak úspěšným, jakým
byl rok 2010. Bude
to určitě náročné,
v době, kdy je finančních prostředků stále
méně a méně, ale někdy více vzájemné pomoci, úcty, tolerance, porozumění a zapojení se společně do dění v obci, je více než
peníze.
Rok 2011 nám ukázal razantní sílu paní
„Zimy“. Užili jsme si všichni sněhové nadílky, naše obce se přikryly do sněhové peřiny.
Někteří se radovali z krásné zimní nálady,
všude bílo, uklizeno. Jiní se statečně potýkali s nekonečnými přívaly sněhových vloček. Za jejich úsilí jím tímto děkuji. Jsem
přesvědčena, že svou práci odvedli výborně,
většina z nás se dostala vždy tam, kam potřebovala. A vy, co máte výhrady k zimní údržbě si uvědomte, že naše katastrální území
má 4.220 ha a naši zaměstnanci nemohli být
v jednom okamžiku u všech vašich příbytků.
Děkuji i dobrovolníkům: panu Juliusu Nociarovi, Josefu Malichovi, Jaroslavu Liptákovi ml., Jiřímu Burianovi, Tomáši Polákovi,
Petru Sobotíkovi a naší jednotce SDH, kteří
na Silvestra pomohli odhazovat sníh ze střechy ZŠ a tím zabránili hrozbě protečení tajícího sněhu do objektu ZŠ.
Ještě jednou vám přeji mnoho úspěchů
a mnoho krásných zážitků v roce 2011.
Vaše starostka
Ing. Eliška Stránská

Pov. MK ČR E-13717

Soutěž
O nejhezčí velikonoční pohlednici

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko sdružující
obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda,
Trstěnice, Tři sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice vyhlašuje soutěž o nejhezčí velikonoční pohlednici vytvořenou
jakoukoli technikou ( např. pohlednice kreslené, slámové,
patchworkové, paličkové, vyšívané, vytvořené pomocí koláže, fotografie atd.)
Termín vyhlášení soutěže:
16.02.2011
Termín pro doručení výrobku: 08.04.2011
Místo doručení výrobku:
obecní úřad
v Dolním Žandově
Kategorie soutěžících:
děti do 10 let
děti od 10 do 15 let
ostatní ( věk nad 15 let)
Každá pohlednice doručená na obecní úřad musí být na
zadní straně viditelně označena těmito údaji:

•
•
•
•
•

jméno a příjmení účastníka
rok narození
adresa
kontaktní telefon a mail
pohlednice musí být vložena do papírového obalu
s označením: Soutěž O nejkrásnější pohlednici

Jednotlivé kategorie budou hodnoceny samostatně a v každé kategorii budou odměněna první tři místa.
Hodnocení bude probíhat dle pravidel, které jsou ke stažení na: www.marianskolazensko.org
Výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků.

Informace z radnice ●

starostka

Hasičský ples
SDH pořádal již tradičně Hasičský ples. Ples se konal
dne 19.února 2011 od 20,00 hod na sále kulturního domu
v Dolním Žandově.
K tanci a poslechu zahrála skupina NEON BAND
Byla připravena bohatá tombola a občerstvení.
Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří akci podpořili.

Vítání občánků ●

Inzerce
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INFORMACE Z RADNICE
Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2010, 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. 6/2010
Usnesení č. 150/06/2010

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Prodloužením dohody č.
CHA-VL-15/2010 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu pro 3 pracovníky z Úřadu
práce v Chebu.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 153/06/2010

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí se snížením kupní ceny
na prodej č.p. 59 na st.p.č. 41 v k.ú. Horní Žandov na částku ve výši
700.00,-Kč..
Hlasování:
pro 5
proti 2 – ing. Tůma, p. Poláková 		
zdržel se: 1 – ing. Bříza

Volební období 2010 – 2014
Usnesení ZO č. 1/2010
Usnesení 3/01/2010

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí provedení kontroly platnosti osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Dolní
Žandov.
Hlasování:
pro 9
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 3 /01/2010 bylo schváleno.

Usnesení 8/01/2010

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Hlasování:
pro 9
proti 0
zdrželi se 0
Usnesení č. 8/01/2010 bylo schváleno.

Volba starosty

Hlasování: 7 hlasů pro Ing. Stránskou, 2 hlasy pro Ing. Havlíčka
Starostkou obce Dolní Žandov byla zvolena Ing. Eliška Stránská, nar. …

Volba místostarosty

Hlasování: 2 hlasy pro Bc. Tundera, 2 hlasy pro Ing. Mesjara, 5 hlasů
pro Ing. Tůmu
Místostarostou obce Dolní Žandov byl zvolen Ing. Vladimír Tůma, nar.

Usnesení č. ZO 2/2010
Usnesení č. 18/02/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium Obce Dolní
Žandov na rok 2011 podle ustanovení vnitřní směrnice „Směrnice o
tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu“ oddíl III, čl. 3
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 45/02/2010

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Podáním žádosti na
změnu smluvních podmínek o prodloužení čerpání finančních prostředků do 31.12.2011 – ČS a.s. na akci „Zateplení ZŠ Dolní Žandov“.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 46/02/2010

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením smlouvy
o příspěvku na nákup knih pro Obecní knihovnu v Dolním Žandově
a Podlesí u Dolního Žandova. Obec Dolní Žandov poskytne na rok
2011 částku ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování:
pro 7
proti 0		 zdržel se 0

Usnesení ZO č. 3/2011
Usnesení č. 58/03/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 obce Dolní Žandov o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené
Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu.
Hlasování:
pro 8
proti 0		 zdržel se 0

Usnesení č. 59/03/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 obce Dolní Žandov o místních poplatcích.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 63/03/2011

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov aktualizuje Povodňovou komisi
ve složení:
Předsedkyně – starostka Ing. Eliška Stránská, místostarosta – Zdeněk Rais, členové - Ing. Jan Bříza, Rudolf Dvořák, Bc. Radek Tunder,
Josef Jadlovský, Antonín Moštěk, Jaroslava Plašilová a Stanislav Káňa.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
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Na 3. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov,
konaném dne 27.01.2011, byla schválena OZV č. 2/2011
obce Dolní Žandov o místních poplatcích. Nyní Vás, pouze
v krátkosti, seznámíme s výše uvedenou vyhláškou. Pro její
objem nelze zveřejnit celý obsah. V případě zájmu, bude
OZV č. 2/2011 vyvěšena na úřední desce obce Dolní Žandov
před obecním úřadem (pouze po dobu 15-ti dnů) nebo bude
zveřejněna na stránkách obce Dolní Žandov www.dolnizandov.
cz ve složce dokumenty. Samozřejmě do ní můžete nahlédnout
u nás na obecním úřadě v Dolním Žandově.

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu,
není-li tento dnem příchodu, 5,- Kč.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Sazba poplatku z ubytovací kapacity

č. 2/2011,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov se na svém zasedání dne
27.01.2011 usnesením č. 59/03/2011 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Obec Dolní Žandov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky
(dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek z ubytovací kapacity,

Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa, jehož poplatník má trvalý pobyt nebo
sídlo v rodinném domě: 200,-Kč,
b) za prvního psa, jehož poplatník má trvalý pobyt nebo
sídlo v panelovém nebo bytovém domě č.p. 333 - 336, č.p.
285 – 290, č.p. 14 – 15, č.p. 22 – 24, č.p. 312 – 313, č.p.
325 – 329, č.p. 43 – 44, č.p. 45, č.p. 1, č.p. 274, č.p. 53 v k.ú.
Dolní Žandov : 600,-Kč
c) za druhého a každého dalšího psa, jehož poplatník má
trvalý pobyt nebo sídlo v rodinném domě : 350,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož poplatník má
trvalý pobyt nebo sídlo v panelovém nebo bytovém domě
č.p. 333 - 336, č.p. 285 – 290, č.p. 14 – 15, č.p. 22 – 24, č.p.
312 – 313, č.p. 325 – 329, č.p. 43 – 44, č.p. 45, č.p. 1, č.p.
274, č.p. 53 v k.ú. Dolní Žandov: 900,-Kč
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel
sirotčího důchodu : 100,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, a nebo poživatele sirotčího důchodu: 150,- Kč

g) za psa získaného z útulku na základě doloženého
potvrzení: 50,-Kč
h) za zatoulaného psa získaného od obce Dolní Žandov: 50,Kč

Sazba poplatku za rekreační a lázeňský pobyt

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč.

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
V ohlášení poplatník nebo plátce uvede�
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše
poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících
nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové
povinnosti.

•

•

Doporučujeme občanům, přečíst si OZV č. 2/2011
o místních poplatcích v úplném znění. Dozvíte se např.
kdy vzniká držiteli psa povinnost poplatkové povinnosti,
kdy vzniká ohlašovací povinnost držiteli psa, ubytovateli,
koho se týkají osvobození a úlevy od poplatku, dále se
dozvíte výši poplatků za užívání veřejného prostranství
a splatnosti poplatků.
Od 01.01.2011 pozbyla v platnost OZV č. 1/2003
o místních poplatcích. Držitelům psa, kteří poplatek
zaplatili dle OZV č. 1/2003, bude poplatek doúčtován dle
nové OZV č. 2/2011 o místních poplatcích.
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OPD
Prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD)
jsou z fondů EU čerpány prostředky na zkvalitňování
naší dopravní infrastruktury.
V západních Čechách prochází modernizací dva úseky koridorové železniční trati
mezi Stříbrem a Chebem.
Předmětem projektů Optimalizace tratě Stříbro – Planá u Mariánských Lázní a Optimalizace trati
Planá u M.L. (mimo) – Cheb (mimo) je rozsáhlá rekonstrukce dvou úseků železničního koridoru
spojujícího Českou republiku se západní Evropou. Součástí projektů jsou i protihluková opatření,
nová nástupiště s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem a novými přístřešky.
OPD zajišťuje ﬁnancování projektů v oblasti silniční a železniční dopravy, vnitrozemské plavby,
multimodální dopravy a dalších dopravních oblastech. V období 2007–2013 může Česká republika
čerpat z fondů EU prostřednictvím OPD pro sektor dopravy téměř 150 miliard Kč.
OPD je realizován Ministerstvem dopravy ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury.
Více na www.opd.cz.
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Welness studio Oskar
Kde: zdravotní středisko č.p.221

masáže - záda a šíje
- dolní končetiny
- celková masáž
- parafínové zábaly ruce, nohy
- aromaterapie
- lávové kameny
- galvanická žehlička
ě
zdravá výživa
welness

v
No řeno
v
ote

otevřeno: úterý, čtvrtek od 18,00 hod – 22,00 hod
sobota: na objednávku na tel.č. 724 888 170
dotazy na j.rajlich@seznam.cz

Oblast působnosti
•

projekční
činnost
Oblasti
naší působnosti

•

stavební aprojekční
dodavatelskáčinnost
činnost

• stavební
inženýrské a
sítědodavatelská
vč. Přípojek
činnost
• technická
pomoc
při
stavbě
svépomoci
inženýrské sítě vč. přípojek
pomoc
•technická
zastavovací
studie při stavbě svépomocí

•

zastavovací
studie
inženýrská
činnost, technický
dozor

•

realitní a developerská činnost

•

dotační a úvěrová politika pro komunální
a úvěrová
idotační
podnikatelský
sektor politika pro

činnost, činnost
technický dozor
•inženýrská
realitní a developerská

vedení účetnictví, ekonomické

vedení
účetnictví,
a účetní
poradenstvíekonomické a účetní
poradenství

komunální i podnikatelský sektor.
Měření neprůvzdušnosti objektu –
BloweDoor test (nízkoenergetické a
pasivní domy)

Mikulášská zábava

Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal dne 27.listopadu 2010,
jako již tradičně, Mikulášskou zábavu na sále Kulturního domu
v Dolním Žandově. K tanci a poslechu hráli JENNY and COMPANY
z Tachova. Za organizátory děkuji, tato kulturní akce se podařila
díky sponzorům a vám, kteří jste se přišli pobavit.
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Obecní úřad pořádal pro seniory Dolního
Žandova a přilehlých obcí

Tradiční vánoční
posezení
na sále kulturního domu v Dolním Žandově
v pátek 10. prosince 2010 ve 14:00hodin
s vystoupením pěveckého kroužku pod vedením pí
učitelky Kudláčové, dětí ze ZUŠ Mariánské Lázně
pod vedením p. učitele Hovorky a Slavíka a
vystoupením pí Vašíčkové.
K tanci a poslechu hrála Hana Drbalová

Tradiční rozsvícení vánočního stromu
se konalo 26. listopadu 2010
Než přijel Mikuláš se svou družinou a
rozdal dětem dárky, vystoupil
v 15:45hodin v kostele Sv. Michaela
v Dolním Žandově pěvecký sbor ze
Základní školy pod vedením pí učitelky Kudláčové.
V 16:00hodin následovalo vystoupení dětí z Mateřské
školy pod vedením pí učitelky Strejcové
a poté si pro nás připravili vystoupení mažoretky pod
vedením pí Novotné.
Těšit jsme se mohli z ochutnávky vepřových hodů, svařáku
a různých cukrovinek.
Na závěr, kdy Mikuláš rozdal všem dětem dárečky, čekalo
nás všechny příjemné překvapení v podobě ohňostroje. Byla
to opravdu pěkná tečka za tímto pěkným podvečerem.

Poděkování patří především sponzorům, bez
kterých by tato každoroční akce nebyla taková,
jaká je.
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Západočeské divadlo
Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal dne 5.
prosince 2010 zájezd pro občany Dolního
Žandova a přilehlých obcí obecním autobusem
na úsměvnou komedii

Poděkování

Pozoruji tu drobnou, malou osůbku, jak si dovedně obtáčí pramen bílých vlasů kolem prstů a
vytváří úhledný drdůlek na temeni hlavy. Na co asi myslí?
Na to, jak jí kdysi cůpky zaplétala maminka? Nebo jak česávala svou dcerku? Své mládí
prožila mezi dvěma světovými válkami. Když skončila ta první, bylo jí 8 let – pamatuje si na
první automobil, který projížděl jejich dědinkou na Benešovsku, kdy jako děti ho s povykem
doprovázely. Nejčastěji vzpomíná na oblast kolem zámku Konopiště, kde jako mladé děvče
pracovala v zemědělství. Když skončila druhá světová válka, bylo jí 35 let, a to už měla 3
syny. Se svým mužem Miroslavem, zahradníkem, se přestěhovali sem, do Dolního Žandova a
v domku č. p. 33 žije již 66 rok. Vždy žila obyčejným, skromným životem, starala se o 5 dětí,
což v té době nebyla jistě žádná legrace. S obdivem si prohlížím její svraštělé upracované
ruce. Nedovedu si ani představit, kolik buchet upekly, kolik košil vypraly a vyžehlily, kolik
práce zastaly na družstevních polích. Vzpomínám si, když jsem jí přivezla ukázat mého
prvorozeného syna, její první pravnouče, udělala mu křížek na čelo a s povzdechem pronesla:
„ To bude kašiček, než vyrosteš!“ Až dneska vím, kolik práce, radostí i starostí se pod tím
povzdechem skrývalo. Okolo její sukně postupně vyrostlo 11 vnoučat. Pro mě, jako pro dítě,
byla „moje babička“ oázou klidu, babičkovského pochopení, lásky a také moudrosti, kterou
jsem s přibývajícím věkem při našem povídání stále více oceňovala. Když jsem si postěžovala
na nespravedlnosti světa, nikdy mě nelitovala, jen mě pozorně vyslechla, pohladila po hlavě a
řekla: „To víš, má milá, život je boj a ty, se do něj stroj.“ Nedávno prohlásila: „Dokud budou
nosit ženy kalhoty, na světě dobře nebude“. Rozumím. Role ženy na světě je prostě
nezaměnitelná a nenahraditelná. Roli manželky, maminky, babičky a prababičky si plnila po
celý život, jak nejlépe dovedla.
Letos1.listopadu, se naše babička, Anna Povondrová, dožívá v dobrém zdraví 100 let. „Chtěla
bych být jednou taková babička, jako jsi Ty. Děkuji Ti.“
My všichni, z Tvé rodiny,Ti přejeme dobré zdraví, hodně radosti a božího požehnání.

SATURNIN
Vítání občánků

V sobotu 9. října 2010 v 10:30 hodinjsme v obřadní síni
Obecního úřadu v Dolním Žandově přivítali tyto nové
občánky
Lucii Brančíkovou
Lukáše Koubu
Terezu Nacházelovou
Michala Pekárka
Matyáše Vavříka
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Obecní úřad v Dolním Žandově
pořádal v sobotu 5. února2011
Maškarní ples diskotéku pro děti
Akce se konala na sále kulturního domu
v Dolním Žandově.

Dětí se nám opět sešel hojný počet, ale jen tři
nejhezčí masky mohli být oceněni dárky,
které pro nás připravili naši sponzoři, jímž
tímto také děkujeme

Výroční zpráva o činnosti jednotky SDH obce Dolní Žandov
V roce 2010 jsme měli celkem 36zásahů, z toho 23 v katastru obce
a 13 mimo katastr obce, což je proti roku 2009 nárůst o víc jak 100%,
ve kterém bylo 17 zásahu. Z toho bylo 19 Požáru, 10 Technických pomocí, 1 Ostatní Pomoc, 1 Technologická pomoc a 5 Dopravních nehod,
kde se začíná zúročovat snaha z roku 2009, kdy jsme absolvovaly kurz
RZA na stanici v Mariánských Lázních v rozsahu 80 hodin. Celkově
bylo u zásahu odpracováno 76 hodin a 40 minut. Ze zásahů nám nejvíc
dávala zabrat zima v rámci Technických zásahů. Z požáru to byl Požár
lesa v Doubravě a požár Chatky v Úbočí a Ostatní pomoci z hlediska
psychiky to byla topící se osoba v Černém rybníce, kde se jednalo o tonoucí se osobu, kdy i přes veškerou snahu všech zúčastněných se život
nepodařilo zachránit.
Dále se jednotka zúčastňovala pravidelných odborných příprav
na stanici v Mariánských Lázních, které probíhaly ve dnech 27.2; 13.3;
23.10; 20.11 vždy po cca 5. hodinách a především poslední dvě odborné
přípravy měly vysokou úroveň a z hlediska teoretického i praktického
byly pro všechny zúčastněné velkým přínosem.
Naše se jednotka byla též nápomocna i při optimalizaci tratě z Chebu
do Plzně, kam vozila vodu do Lipové u Chebu, Lázní Kynžvart a i v místě pro firmu EŽ na betonování patek pro sloupy trakčního vedení
a v jednom případě se podílela na sundání optokabelu a čerpání vody
ze ztupeného podchodu v místní ŽST. Pří této činnosti bylo dodáno
celkem 38 Tater a odpracováno celkem 56,30 hodin.

Z pomoci pro obec to bylo čištění kanálů, čištění komunikace u obce
Úbočí, odstranění stromů dovoz vody na žandovskou smeč a společně
s SDH se jednotka zúčastňovala již zmiňovaných akcí, kde se dělalo to,
co bylo třeba. Výčet hodin jsem nepočítal, protože tento počet byl určitě
zkreslený.
Dále kde jsme prezentovaly naši obec, byly Hasičské slavnosti u příležitosti 140 ti let založení SDH a na mistrovství světa na Dlouhé ploché dráze v Mariánských Lázních, kde tento strávený čas byl okolo 18
ti hodin.
O údržbě techniky mluvit asi ani nemá cenu, protože techniku udržujeme a opravujeme jak je třeba a vzhledem k jejímu stáří by se asi těžko hledal měsíc, kdy jsme něco neopravovaly nebo nedělaly potřebnou
úpravu. Za zmínku snad jen stojí, že se nám podařilo získat bezúplatným převodem od PČR Škodu Felicii Combi a KIU Sportage.
Závěrem bych chtěl poděkovat Všem, kteří se podílejí na veškerých
akcích pořádaných obcí, opravách techniky a různých pracích na technice, zbrojnici a jejím okolí, účastí u zásahu.
Za jednotku SDH Dolní Žandov
velitel Hedbávný Miroslav

Žandovské listy 1/2011
- vydává OÚ Dolní Žandov, pov. MK ČR E-13717 • ZDARMA • toto číslo vyšlo v únoru 2011
Tisk: Skyepress - tiskárna Halla • Svobody 50, Cheb • tel.: 728 051 909 • e-mail: tisk@skyepress.cz • www.skyepress.cz

