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Milí spoluobčané, je za
námi velmi složité, pro některé z nás i velmi smutné
období, ale pevně doufám,
že s prvními slunečními paprsky se chod naší obce vrátí
k normálu. Budeme se opět
scházet, bavit se a radovat.
Člověk je tvor společenský, a
proto nám všem jistě scházel
právě ten sociální kontakt.
Jistě si to vše vynahradíme
po prázdninách, ale přesné
datum vám sdělit nemohu,
vzhledem k různým, ještě
platným nařízením.
Musím vás pochválit,
většina z vás respektovala
mnohá vydávaná opatření,
i přes to, že se některá zdála
nesmyslná. Děkuji hlavně
našim pracovníkům obce,
kteří po celou dobu pandemické situace byli nasazeni v první linii a byli vždy
ochotni vám všem pomoci.
Největší zkouškou prošli
při jarním úklidu, kdy objem svozu přesáhl maximum za období, kdy tento
úklid organizujeme. Nejnáročnější byla obec Salajna.
Ráda bych vás seznámila s tím, na čem jsme pracovali za zavřenými
dveřmi obecního úřadu v této náročné době:
Naše Základní a mateřská škola má novou moderní
plynovou kotelnu s rozvody tepla, které je možno regulovat po celé škole a nastavit teploty dle potřeb v učebnách,
kabinetech, chodbách, jídelně, tělocvičně, prostě ve všech
prostorách, které se v budově naší školy nacházejí, a to
v hodnotě 5,5 mil. Kč
Po náročných krocích byla spuštěna rekonstrukce
Hospody pod kostelem. Generálním dodavatelem se stala
fy. LAJKA spol. s.ro. s nejnižší nabídkovou cenou 13. 978.
643,- Kč. Již nyní ale víme, že tato cena nebude cenou konečnou. Při bouracích pracích, kdy v hospodě zůstaly jen
obvodové zdi, byly zjištěny závažné nedostatky a havarijní
stavy, které skrývalo obložení zdí a stropů. Byl nejvyšší čas
se do rekonstrukce pustit a děkuji zastupitelům, že tuto
akci odsouhlasili na jednání veřejného zastupitelstva obce
Dolní Žandov.

Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Máme vypracovanou územní studii pro území nad panelovým domem č.p.333-335 podél komunikace k nádraží po obou stranách. Tato
studie je podkladem pro vypracování projektových dokumentací na
inženýrské sítě – voda, kanalizace, plyn a elektro k budoucí výstavbě
rodinných domů. Rozhodli jsme se investovat do této lokality, protože
zájem o výstavbu rodinných domů v Dolním Žandově je velký.
Připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci Márnice
na našem hřbitově. Vzhledem k tomu, že máme již urnová okénka
téměř zaplněna, z márnice, dle mých představ by se měl stát polo otevřený vzdušný altán s urnovými okénky.
Jistě jste si všimli, že u budovy obecního úřadu je umístěn box
Zásilkovna. V době, kdy se nemohlo jezdit za nákupy, připravili jsme
pro vás tuto službu. V klidu domova si objednáte a v boxu Zásilkovny
si můžete vyzvednout po dobu třech dní vaše objednané zboží.
Nemusíte čekat a být časově vázání na dopravce, který měl doručovací
interval někdy značně „široký“.
Naše obec byla vybrána jako jedna z 9 pilotních obcí česka (po třech
obcích – Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj) pro česko-bavorský projekt „Digitální obec“. Doporučení pro naši obec vydal
hejtman Karlovarského kraje.
A nyní, to nejvíce zásadní. Po dlouholetém úsilí započnou 14.06.2021
práce na odbočovacím pruhu ze směru
od Mariánských Lázní. Je to ohromný úspěch, konečně se budeme vracet
domů, do Dolního Žandova bezpečněji.
Přeji vám krásné, slunné, pohodové
a hlavně zdravé dny a těším se nejbližší
setkání při kulturních akcí pořádaných
obcí Dolní Žandov.
Ing. Eliška Stránská
Starostka obce

Obec Dolní Žandov je členem dobrovolného svazku obcí Marianskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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INFORMACE Z RADNICE
Adresa:

Obecní úřad Dolní Žandov
Dolní Žandov 36, 35002 Cheb
Kontakty: Tel.: 354 693 511
e-mail: epodatelna@dolnizandov.cz
starosta@dolnizandov.cz
Oficiální webové stránky: www.dolnizandov.cz

Úřední hodiny
Pondělí
08:00-11:00
Úterý
08:00-11:00
Středa
08:00-11:00
Čtvrtek
08:00-11:00
Pátek
08:00-12:00

12:00-17:30
12.00-14.00
12:00-17:30
12:00-14:00

Bytové a odpadové hospodářství:
Středa: 14:00 – 17:30

Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2021

V uvedeném přehledu přinášíme pouze nejdůležitější závěry z jednání zastupitelů, kompletní zápisy jsou k dispozici na obecním úřadě v Dolním Žandově

Výpis ze zápisu 1. veřejného zasedání ZO DŽ ze dne 24.03.2021

• Usnesení č. 04a/01/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Výběrem zhotovitele na akci
„Dům č.p. 3 Dolní Žandov, adaptace a stavební úpravy restaurace a bytových prostorů“, kterým se stala společnost LAJKA spol. s r.o., se sídlem K.H.
Borovského 447, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 49791648, DIČ: CZ49791648
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 10.762.151,73 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo
mezi Obcí Dolní Žandov a společností LAJKA spol. s r.o., se sídlem K.H.
Borovského 447, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 49791648, DIČ: CZ49791648
za nabídkovou cenu ve výši 10.762.151,73 Kč bez DPH. ZO Dolní Žandov
pověřuje starostku obce Ing. Elišku Stránskou k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 04a/01/2021 bylo schváleno.
• Usnesení č. 05/01/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Výběrem zhotovitele na
pořízení projektové dokumentace „Vybavení dílen, jazykové učebny, školní
kuchyňky v ZŠ a MŠ Dolní Žandov“, kterým se stal Ing. arch. Václav Zůna,
se sídlem Mlýnská 98/16, 350 02 Cheb, IČ: 72202327, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 557.810,00 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce Dolní Žandov
souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní Žandov a Ing. arch.
Václavem Zůnou, se sídlem Mlýnská 98/16, 350 02 Cheb, IČ: 72202327 za
sjednanou cenu ve výši 557.810,00 Kč s DPH. ZO Dolní Žandov pověřuje
starostku obce Ing. Elišku Stránskou k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 05/01/2021 bylo schváleno.
• Usnesení č. 07/01/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 obce Dolní Žandov o místním poplatku ze psů
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 07/01/2021 bylo schváleno.
• Usnesení č. 08/01/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021 obce Dolní Žandov o místním poplatku z pobytu
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 08/01/2021 bylo schváleno.
• Usnesení č. 09/01/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2021 obce Dolní Žandov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 09/01/2021 bylo schváleno.
• Usnesení č. 11/01/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Strategii rozvoje obce Dolní
Žandov 2021 - 2027
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11/01/2021 bylo schváleno.

Výpis ze zápisu 2. veřejného zasedání ZO DŽ ze dne 20.05.2021
• Usnesení č. 19/02/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Závěrečný účet obce Dolní
Žandov za rok 2020, jehož součástí je Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
ÚSC – FIN 12/2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce

Dolní Žandov za rok 2020 a to bez výhrad.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 19/02/2021 bylo schváleno.
• Usnesení č. 21/02/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Účetní závěrku společnosti
Služby Dolní Žandov s.ro. za rok 2020 s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 788.317,83 Kč. Část hospodářského výsledku ve výši 300.000,00
Kč bude převedena na účet Obce Dolní Žandov a bude použita na koupi
budovy (trafiky) na st.p.č. 92 v k.ú. a obci Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 21/02/2021 bylo schváleno.
• Usnesení č. 22/02/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Schodkový rozpočet Obce
Dolní Žandov na rok 2021. Závaznými ukazateli jsou schválené rozpočtové
paragrafy. Schodek ve výši 13.634.900,-Kč je pokryt finančními prostředky
z minulých let.
Příjmy
21.491.100,-Kč
Fin.prostředky minulých let
13.634.900,-Kč
Příjmy celkem
35.126.000,-Kč
Výdaje
33.658.000,-Kč
Splátky úvěrů
1.468.000,-Kč
Výdaje celkem
35.126.000,-Kč
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 22/02/2021 bylo schváleno.
• Usnesení č. 23/02/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Poskytnutím individuálních dotací z rozpočtu obce Dolní Žandov na rok 2021, v celkové výši
2.454.064,00 Kč takto:
Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov2.000.000,-Kč
příspěvek na provoz
Městská knihovna Cheb – příspěvek na nákup knih
5.000,- Kč
DSO Mariánskolázeňsko – členský příspěvek
81.333,- Kč
DSO Chebsko – členský příspěvěk
15.000,- Kč
SMO Praha - členský příspěvek
5.821,- Kč
TJ Sokol Dolní Žandov – příspěvek na činnost
280.000,-Kč
TJ Sokol Velká Hleďsebe – příměstský tábor
10.000,- Kč
10.000,- Kč
Klub přátel Dolního Žandova (klub žen)- příspěvek
na činnost
Kořán Roman – country na ranči
15.000,- Kč
Správa zdrav. a sociál. služeb Cheb – pohonné hmoty
2.000,- Kč
Linka bezpečí
7.500,- Kč
Jezdecký klub Calypso – Špetová Šárka
15.000,- Kč
Celkem ve výši
2.454.064,-Kč
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 23/02/2021 bylo schváleno.
• Usnesení č. 36/02/2021
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením kupní smlouvy
prodej budovy bez č.p.(trafiky) a st.p.č. 92 o výměře 72 m2 v k.ú. a obci
Dolní Žandov, mezi paní Helenou Vojtaššákovou, bytem Dolní Žandov 319
a Obcí Dolní Žandov, za stanovenou cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 6328 - 2021 výši 160.000,00 Kč. Kupující uhradí poplatek za vyhotovení ZP a správní poplatek za vklad do KN. ZO Dolní Žandov pověřuje
starostku obce k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 36/02/2021 bylo schváleno.
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NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

Od 1.1.2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech a tři další související zákony. Nový
balíček odpadové legislativy přináší především požadavek na zvýšení třídění a využití odpadů
a postupný odklon od skládkování. Jednou z největších změn, které zákon přináší, je postupné
navyšování poplatků za skládkování odpadu. Ze současných 500 Kč/ tunu vzroste částka postupně až na 1850 Kč v roce 2029.
Zákon výrazně mění způsob výpočtu, účtování a vykazování poplatku za ukládání odpadů na
skládku provozovatelem skládky a zároveň dochází k omezení typu odpadů, který může být na
skládky přijímán. Přijetím nového zákona se navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách. Nový zákon klade důraz na třídění odpadu a obsahuje
několik mechanismů, jak ho podpořit. Do roku 2030 musí obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil
65% z celkového objemu komunálního odpadu. Nyní je to 38%. Obce má motivovat takzvaná
třídicí sleva, což je dočasný nástroj, kterým obec může získat snížení poplatku za ukládání komunálního odpadu.
Celkové množství odpadů, k nimž obec může uplatnit tuto slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021
množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na skládku odpadů. Obec s 1000 obyvateli tedy může uložit 200 tun odpadu na skládku za poplatek 500 Kč/t, množství přesahující tento limit je zpoplatněno částkou 800 kč/t pro rok 2021. Nevyužitá část slevy se
žádným způsobem nepřevádí do dalšího kalendářního roku. V dalším kalendářním roce bude moci
být sleva uplatněna na množství stanovené pro daný rok v příloze č. 12 zákona o odpadech viz níže:
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Rok

Množství odpadu
na obyvatele v kg (sleva)

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Poplatek za ukládání Poplatkové období v roce
využitelných odpadů 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dál
na skládku v kč (bez
800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850
1850
slevy)
Pro výpočet množství odpadů, na které bude moci obec uplatnit „slevu“ v roce 2021, je rozhodující počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým
statistickým úřadem k 1. lednu 2020.
Cílem zvyšování poplatku státem je motivace spotřebitelů pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a podpora jejich dalšího využití.

Pomoc pro obce
zasažené tornádem

Obec Dolní Žandov poskytla finanční
pomoc obcím, které zasáhlo ničivé tornádo. Finanční dar byl zaslán adresně na účet
postižených obcí Lužice, Hrušky, Moravská
Nová Ves, Týnec, Tvrdonice, Mikulčice.
Každé obci bylo zasláno 20.000,00 Kč.

Volby do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR 2021
Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a
9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
611/2020 Sb.
Volební místnost bude včas upřesněna
Obecním úřadem Dolní Žandov. Hlasovací
lístky a informace k volbám dostanete do
poštovních schránek. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Bližší informace o volbách získáte na
internetu www.volby.cz

Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období
od prosince 2020 do května 2021:
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Opustili nás:

Erika Hodíková
František Novotný
Jiřina Vosátková
Vladimír Diviš
Marie Jadlovská
Jaroslava Ryplová
Marie Polinská

František Kašpar
Vlasta Vodičková
Josef Hemerka
Vlasta Hanusová
Anna Lindová
Jarmila Konečná
Libuše Pokorná

Sieglinde Zedková
Jarmila Skalická
Rudolf Dvořák

Miroslav Sitko
Gizela Trubková
Anna Zajíčková
Ladislav Růžička

Statistické údaje obce Dolní Žandov

K 1.1.2021
Část obce
Dolní Žandov
Horní Žandov
Podlesí

Počet obyvatel
964
62
30

Salajna
Úbočí
Celkem:

71
77
1204

Josef Šmikniar
Anna Kundrátová
Josef Lipták
Pavel Novák
Bohumil Trepka
Petr Filipčík
Jaroslav Pohořalý
Věra Pohořalá ml.
Miroslav Svoboda
Karel Šťastný
Alex Konečný
Zdeněk Heřman
František Vodička
Marie Chválová
Miluše Kolocová
Zuzana Dvořáková

NEZAPOMENEME
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Tisková zpráva (9. 3. 2021)

Mariánskolázeňsko se rozloučilo s projektem: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (dále jen CSS)
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen DSO) se na
základě usnesení své Valné hromady zapojilo do projektu: „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“,
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který realizoval Svaz měst a obcí ČR za podpory Operačního programu
Zaměstnanost.
Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhala v období 1. 2. 2016 až 28. 2. 2021, realizace projektu v rámci
zapojených území (DSO) pak od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020.
V rámci těchto CSS byly poskytovány služby v oblasti veřejné správy
s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.
Projekt prověřoval možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní)
působnosti na DSO.
Hlavními partnery projektu v území byly DSO, celkově se jich zapojilo 83 pokrývající územně celou ČR.
Hlavním cílem projektu prostřednictvím vytvoření CSS bylo dosáhnout:
zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb
poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených
obcí,
zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných
službách,
zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro
občany,

přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní
báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.
V rámci projektu bylo možné získat finanční prostředky na úhradu mzdových výdajů pracovníků, kteří se zabývali činnostmi vedoucími k: zvýšení profesionality výkonu veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků
a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí
(Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři
Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub – Závišín a město
Mariánské Lázně), a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho
ukončení. Manažeři svazku CSS Mariánskolázeňska tak vykonávali od
1. 7. 2016 funkci: manažer CSS, specialista pro rozvoj mikroregionu,
specialista na veřejné zakázky a pověřenec/specialista pro ochranu
osobních údajů (GDPR). Na těchto pozicích zaměstnané osoby pak
byly odpovídajícím způsobem proškoleny a získaly tak vyšší kvalifikační předpoklady pro své uplatnění v budoucnosti.
Informace o realizovaném projektu byly pravidelně umisťovány na
vytvořenou záložku projektu na našich webových stránkách:
http://cms.marianskolazensko.webnode.cz/projekty/projektysvazku-marianskolazensko/smo-cr/css/.
Věříme, že projekt CSS přinesl našemu svazku spoustu cenných zkušeností a díky nastaveným aktivitám i zkvalitnil veřejnou správu všech
členských obcí.
Daniela Morávková, manažer CSS

Hromadné očkování Covid-19 Zdravotní středisko Dolní Žandov
Karlovarský kraj by velmi rád vyšel vstříc odlehlým místům v našem regionu a umožnil hromadné očkování jejich občanů. Při vzájemné spolupráci Karlovarského kraje s obcí, která by zajistila dopravu vlastním autobusem bude možné zahájit hromadné očkování
občanů.
Případní zájemci o hromadné očkování se mohou hlásit na obecním úřadě nebo telefonicky na tel. číslech 354 693 511, 354 693 178,
354 693 496.

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
Sobota 4.9.2021

Rozloučení s létem

Sobota 25.9.2021

Žandovská pouť sv. Michala

Středa 6.10.2021
Slámování

Pátek 5.11.2021

Strašně strašidelná cesta

Pátek 3.12.2021

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

– ordinační hodiny a kontakty

MUDr. RNDr. Oldřich Vlk – praktický lékař
Telefon: 602 368 140
Út 14:00 - 17:00
St 9:00 - 12:00
Pá 9:00 -12:00
MUDr. Jana Valentová – stomatologie
Telefon: 354 693 484
Po 7:00 - 14:00
Út 7:00 - 12:00
13:00 - 16:00
St 7:00 - 14:00
Čt 7:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Pá 7:00 - 12:00
MUDr. Hana Vlková – dětský lékař
Telefon: 602 490 376
Po 13:00 - 15:00
Čt 8:00 - 12:00
MUDr. Vratislav Seifert – gynekologická ambulance
Telefon: 354 622 203
Po 9:00 - 11:00
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Poděkování obci Dolní Žandov
za podporu Linky bezpečí, z.s.

Ráda bych Vám i celému zastupitelstvu
poděkovala za finanční podporu, kterou jste
Lince bezpečí v uplynulém roce 2020 poskytli.
Jsem upřímně potěšena, že i v tak náročném
období, jakým se rok 2020 ukázal být, myslíte
na Linku bezpečí a i nadále vnímáte důležitost
krizových služeb, které pro děti a dospívající
z Vašeho okolí dlouhodobě poskytujeme.
Problémy, které s sebou přinesla distanční výuka, omezené sociální
interakce nebo rodinné soužití v průběhu pandemie nemoci Covid-19,
se začaly významně projevovat i v tématech, se kterými se na nás volající
obraceli. A i díky Vám jsme těchto krizových situacích mohli pomáhat
v maximální možné míře.
Obec Dolní Žandov se rozhodnutím podpořit Linku bezpečí připojila
k dalším 1171 partnerským městům, městysům a obcím napříč celou
Českou republikou. Všem za to patří obrovské poděkování a aspoň symbolické místo na Mapě dobra (www.mapadobra.cz), kam umísťujeme
naše podporovatele.
Za celý tým Linky bezpečí Vám ještě jednou děkuji a přeji hodně
zdraví a sil.
Soňa Petrášková, ředitelka
Linka bezpečí, z.s.

Bezpečné prázdniny

Období léta je většinou populace oblíbeným obdobím. A to vzhledem k nastávajícímu slunečnému a teplému počasí, dovoleným a
dětmi celoročně očekávaným prázdninám. Tento popis zní takřka
idylicky, nicméně i toto příjemné období s sebou nese určitá rizika,
která jsou mnohdy spojena právě s trávením volného času a kterých
je zapotřebí se vyvarovat.
Rizikové mohou být zejména sportovní aktivity pojící se s tímto ročním obdobím. Lidé vyjíždějí na kolech prozkoumávat krásy
naší země, čeřit vody našich rybníků, koupališť, řek nebo jen probádat různá zákoutí „po svých“. Ať už se jedná o jakoukoli aktivitu,
je žádoucí myslet na vhodný oděv, který by měl zejména v případě
sportování v rámci silničního provozu obsahovat i reflexní prvky.
S tím se v případě cyklistů pojí i využívání cyklistické helmy, která
je stěžejní a hraje velkou roli v případě, kdy k úrazu dojde. A to i
přesto, že je její nošení povinné jen do osmnácti let věku. Důležité je
i její upevnění. Helma by vždy měla být zapnutá tak, aby v případě
nehody nedošlo jen tak k její ztrátě.
Co se týče aktivit u vody, mělo by se zvýšené opatrnosti dbát
především při koupání se v neznámých vodách, jakými jsou například rybníky, řeky, nádrže, lomy a podobně. Tyto jsou nebezpečné
právě pro neznámost vodní hladiny a toho, co na nás čeká pod ní.
Vyvarovat bychom se proto měli skákaní do vody nebo plavání příliš
daleko od břehu. Stejně tak je velmi důležité zajistit si při aktivitách
u vody vhodné a dostatečné množství ochranných a záchranných
prostředků jakými jsou v případě plavby na kánoi či raftu například
záchranné vesty apod. Při těchto aktivitách bude možné potkávat se
na tuzemských vodních plochách a v jejich okolí po celé léto s policisty - a to v rámci kampaně „Bezpečně u vody 2021“. Toto je součinnostní akce policistů pořádkové služby, policejních preventistů a
zástupců Státní plavební správy, kteří společně cílí na bezpečí osob
pohybujících se na vodě i v jejím nejbližším okolí. Věnovat se budou
plavcům, návštěvníkům pláží, ale i vůdcům plavidel. Upozorňovat
budou na zásady zajištění majetku při pobytu u vody, ale také budou
kontrolovat zákaz požívání alkoholu v souvislosti s řízením plavidel.

Pozor na podvody na internetu

Policisté Karlovarského kraje od začátku letošního roku již evidují tři případy podvodů na internetu, při kterých oběti zaslali
podvodníkům finanční prostředky v celkové výši kolem 1,5 milionu korun. Proto bychom chtěli varovat všechny občany před podvodným jednáním, ke kterému dochází prostřednictvím internetu.
Podvodníci se ve většině případů vydávají za vojáky jiné země a
svou oběť kontaktují především na sociálních sítích či seznamkách.
Umí být velmi přesvědčiví a snadno tak s poškozeným navážou
bližší vztah, který vedou mnohdy i několik měsíců. Po získání důvěry s příslibem společné budoucnosti a smyšlených náhod, žádají
o zaslání finančních prostředků ve formě půjčky, které poškozený
rád zašle. Své peníze ani svou lásku v podobě podvodníka již nikdy
nevidí.
Kyberkriminalita je stále na vzestupu, a tak je důležité, si dát na
síti pozor s kým komunikujete.
Připravili jsme si proto pro Vás několik preventivních rad, které
když budete dodržovat, Vás mohou před podvodníky na internetu
ochránit:
Pokud užíváte internet, nikomu nesdělujte na síti své osobní
údaje jako je například rodné číslo, adresa či telefonní číslo.
Při komunikaci s cizími lidmi na internetu buďte obezřetní.
Podvodníci se mohou vydávat např. za ovdovělého vojáka či hodnou paní učitelku ze školky. Postupem času z Vás ale mohou vylákat mnohdy všechny Vaše úspory.
Na internetu se chovejte tak jako v reálném světě. Na ulici také
nadáte své celoživotní úspory cizím lidem, tak proč je posílat někomu na síti.
Myslete na to, že na internetu je přibližně každý pátý člověk pod
falešnou identitou. Nenechte se proto napálit, neboť ani fotky na
samotných profilech nemusí být dotyčné osoby, která je s vámi ve
spojení.
K různým službám na internetu používejte různá a hlavně silná
hesla. Jsou jako klíč k Vašemu domu, pořádně si je tedy střežte.
Nenechte se prostřednictvím internetu ani v běžném životě
k ničemu nutit.
Nikomu nedávejte své přihlašovací údaje do internetového
bankovnictví.
V žádném případě nikomu na internetu neposílejte žádnou
finanční hotovost.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete obětí
trestného činu, neváhejte se obrátit na bezplatnou linku 158 nebo
na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

V případě, že děti zůstávají samotné doma, měly by se poučit o
tom, jak se mají správně chovat bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu hrozí na každém rohu. Dále
by měly také vědět, že nikomu nesmí otevírat dveře a stejně tak,
že nemají komunikovat s cizími lidmi. V případě, že dítě odchází
z domova, mělo by rodičům nechat minimálně písemný vzkaz s informací, kam jde, jak dlouho se zdrží a případně by mělo přiložit i
telefonický kontakt na někoho s kým bude trávit čas. Klíče od bytu
by děti měly nosit skrytě, odděleně od jiných osobních věcí.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí policisté
Karlovarského kraje.
prap. Mgr. Lucie Machalová
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Historie Dolního Žandova
Čtení o Žandově pro nejmenší

Žandovský drak

Před dávnými časy leželo na vrcholu hory Dyleně mocné a velmi
bohaté město. Toto rozlehlé město mělo skvostné domy s vysokými kupolemi, často krytými zlatem. Obklopeno vysokou kamennou
zdí s mnoha střílnami a strážními věžemi odolávalo všem útokům.
Občané chodili oblečeni v sametu a šlapali po cestách vykládanými
českými granáty a zlatými deskami. Město oplývalo čilou hornickou
činností, těžilo se zde zlato, stříbro. Čím však bylo město bohatší, tím
nastával větší úpadek mravů jeho obyvatel, neboť bohatství, jež lidé
z vytěžili z hory, na ně uvalilo kletbu podzemní moci.
Následující téměř pohádkový příběh se měl odehrát ještě v dobách,
kdy Dyleňské město prožívalo období své největší slávy. Obyvatelé
města byli tehdy ještě pilní a pracovití a pranic neměli společného
s hříchem a zahálkou.
A právě tenkráte se usadil, k malé radosti starousedlíků, na jednom
nevysokém kopci kousek cesty od Žandova drak. Odkud a proč přišel
právě do těchto míst, to nikdo nevěděl. Pravdou zůstává, že ihned po
jeho příchodu ovládl celé okolí strach a hrůza. Žandovský drak, jak
se mu začalo brzy říkat, rozséval kolem jen obavy a beznaděj. Požíral
lidi i dobytek, zkrátka vše, co před ním nestačilo utéci do bezpečného
úkrytu. Není tedy divu, že se brzy všichni zdaleka vyhýbali jak kopci,
tak i vlastnímu Žandovu. Na tuto vesnici jako by padlo prokletí. Ale
tento stav netrval dlouho. Jen co se tvor pořádně u Žandova zabydlel,
padlo mu do oka právě vzkvétající a bohaté Dyleňské město. Říkalo se
dokonce, že drak již tehdy dobře rozpoznal, co všechno zlého z bohatství města v budoucnu vzejde. A jeho přítomnost měla být i určitým
varováním pro časy budoucí.
Inu, vraťme se však zpět k našemu příběhu. Drak, snad aby se nemusel sám příliš namáhat, si stanovil, že mu bude každý týden poslána
z Dyleňského města jedna urozená panna. Nezbývalo Dyleňským ničeho jiného, než tomuto požadavku vyhovět. A tak bylo od té doby ve
městě každý týden mnoho pláče a nářku, když se příbuzní loučili s dalšími oběťmi. Časem těmto smutným výjevům přivykli. Až po nějakém
čase, to již drakovi bylo obětováno několik tuctů nevinných dívek,
padl nešťastný los i na dceru prvního městského radního. Zármutek
a vroucí modlitby za dívčinu záchranu opanovaly ten předvečer jejího
obětování celý dům i město. To proto, že dcerka prvního radního byla
dívenka kromobyčejně půvabná a milá. Nebylo snad v celém širokém
okolí nikoho, kdo by si ji nezamiloval. Zdálo se však, že prosby opět
vyzní nadarmo.

Ráno, jako obvykle při těchto smutných příležitostech, se vydal
z města ponurý průvod, který měl dívku doprovodit až na úpatí kopce,
kde sídlila dračí nestvůra. Dále již měla ona panna pokračovat sama.
A tak se i stalo. Tu se ale pojednou před samotným děvčetem zčistajasna objevil bílý kůň velice ušlechtilého chovu a na něm seděl v sedle
rytíř urostlé postavy a krásné tváře v plné zbroji. Ten zastavil svého
oře těsně před utrápeným děvčetem a přinutil ji tak, aby nepokračovala v další cestě. Potom k ní příjemným hlasem promluvil: „Moje milá
panenko, jsem zde, abych konečně učinil přítrž řádění té dračí obludy.
Abyste ani ty, ani žádná jiná ctnostná panna z vašeho města již nemusely vícekrát podstoupit tuto cestu utrpení a smrtelného strachu!“
Potom neznámý rytíř popohnal svého koně přímo k dračímu doupěti. Dlouho trval boj statečného mladíka s krvelačným netvorem,
mnoho řevu a sténání se ozývalo z vnitřku jeskyně. Až tu se konečně u dívky čekající na úpatí kopce onen švarný urozenec opět objevil. Unavený, zkrvavený a s tělem posetým četnými ranami. Ovšem se
šťastným úsměvem vítěze na rtech. Popojel až k dívce a svými silnými
pažemi si ji vysadil nahoru k sobě do sedla. Společně se pak vrátili zpět
do Dyleňského města, kde byli přivítáni rozjásanými davy.
A jak toto vše mohlo nakonec dopadnout jinak, než jak tyto příběhy
obvykle končívají. Byla svatba a statečný, leč chudý a z daleké země
pocházející rytíř pojal dcerku prvního radního za manželku. Brzy nato
se stal velice váženým a uznávaným měšťanem Dyleňského města.
A jeho obyvatelé mu nikdy nepřestali být vděčni za svoji záchranu před
Žandovským drakem.

ÚBOČÍ – HRAD BORŠENGRÝN (Borschengrün, Wirschengrün)

V jihozápadní částí obce Úbočí (Amonsgrün) na vysoké ostrožně stávala původně tvrz, která se jmenovala stejně jako vesnice
AMONSGRÜN. Poslední majitelé tvrze Amonsgrün byli Englhart
a Albert z Kynžvartu, kteří ji používali jako náhradní sídlo po roce
1347, kdy byl jejich hrad Kynžvart zničen královským vojskem a jeho
obnovení bylo zakázáno. V roce 1360 vlastnil tvrz i se vsí Albrecht
Nothaft a od jeho synů získal toto panství roku 1373 Boreš z Oseka.
V roce 1374 získal Boreš povolení od císaře Karla IV. ke stavbě nového
hradu na místě staré tvrze.
Boreš získal zároveň Nižší a Vyšší Žandovy s tím, aby „…….. zboře městečko Žandov místo toho ustavil před tvrzí svou Boršengrün
město znovu a tu tvrz aby dělal, zdi, planky, příkopy a v tom městě aby měli trh každý týden v úterý, ve všech svobodách jako jiná
města a městečka, bez škody jiným městům, jenž by týž den měly
trhy okolo….. a konečně aby popravu měli.“ Hrad byl tedy vystavěn,

ale k založení městečka již nedošlo. Stavba hradu byla dokončena
roku 1380 a hrad byl pojmenován po majiteli – BORŠENGRÝN –
BORSCHENGRÜN.
Další změny majitelů jsou spojeny s dějinami hradu Kynžvart,
kdy od roku 1398, kdy byl Kynžvart znovu postaven, ztrácí hrad
Boršengrýn na významu a od té doby je pronajímán jako manství.
V roce 1452 koupil hrad od Bedřicha z Falče Jindřich z Plavna,
který na něm usadil hejtmana se šestnácti pěšími. Mezi prodávajícím Bedřichem a kupujícím Jindřichem se ale rozhořela pře o poddané. V létě 1452 nakonec spor vyvrcholil tažením Chebských proti
Plavenským na Boršengrýnu. Po několikadenní střelbě a obléhání
hradu byli obránci Chebskými zajati a převezeni do Chebu. Hrad
Boršengýn byl poté vypleněn a zbořen a již nikdy nebyl obnoven.
Trosky hradu Boršengrýn ale stály až do roku 1846, kdy bylo zbytků
zdiva použito na výstavbu hospodářského dvora pod hradem.
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Rekonstrukce hradu - stav k počátku 15. století,
pohled od jihovýchodu
(rekonstrukce Libor Wettengl, 1994)

Z vlastního hradu se dochoval pouze čtvercový základ, z předhradí nepatrný příkop a valy s částí nepatrných základů hradební zdi.
Přístup do hradu býval od jihu přes předhradí oddělené mohutným
šíjovým příkopem. Podle vyobrazení z roku 1683 byl hrad opevněn
hradbami a patrně dvěma válcovitými věžemi v rozích předhradí.
Bezpečnost hradu zajišťoval kromě obvodové zdi a vysoké polohy
také rybník při západním úbočí hradního vrchu a dále na jižní straně ve skále vytesaný příkop, kterým dnes vede silnice ze Žandova do
Úbočí. Tento příkop odděloval vlastní hrad od předhradí a vedl přes
něj padací most.

Prázdninový kvíz pro děti
„Poznej naši obec“
Co je vyobrazeno na žulové lavičce nad lanovým
centrem u hasičské zbrojnice?
Jaký letopočet je nad bočními dveřmi do kostela
svatého Michala?
Jaký strom roste vedle kapličky na Salajně?
Co můžete vidět v minimuzeu v Podlesí?
Jak se jmenoval hrad, který kdysi stál na skalách
před Úbočím?
Koho připomíná pomník v Horním Žandově,
naproti budově bývalé školy?
Ze správných odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří obdrží
hodnotné ceny, které budou předány na akci „Rozloučení
s létem“ na začátku září.
Správné odpovědi můžete zaslat do 31.8.2021 e-mailem na
adresu nociarova@dolnizandov nebo doručit na obecní úřad
v Dolním Žandově.

Bohužel dnes jsou i zbytky zdiva hradu již téměř neznatelné a je
velká škoda, že hromady suti z ovčína pod hradem nebyly pod kontrolou odborného pracoviště a byly odvezeny bez jakékoli konzultace
s odborníky. Další archeologický průzkum hradu by byl ztížen i tím,
že v blízkosti obytné věže a na ploše předhradí stojí rekreační chaty.
Použité prameny: Zdeněk Buchtele – Brána království Českého,
Velká Hleďsebe 2020, Sedláček – Hrady, zámky a tvrze díl 13. Praha
1905

V prodeji knihy:
Okolí Mariánských Lázní na starých pohlednicích
– obsahuje fotografie měst a a obcí Mariánskolázeňska a jeho okolí
Manský Dvůr u Dolního Žandova netradiční průvodce
– průvodce území čtyř správních obcí v okolí Manského Dvora – Dolní
Žandov, Milíkov, Kynžvart a Stará Voda
Brána království českého
- průvodce oblasti Manský dvůr, Kynžvat a Boršengrýn
Kniha Chebsko z nebe nejen z nebe – obec Dolní Žandov
Možno zakoupit
na obecním úřadě.
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Základní a mateřská škola

Internetové stránky: http://zsdolnizandov.unas.cz

Mateřská škola
Dolní Žandov

Nejkrásnější měsíce školního roku
jsou v naší mateřince plné aktivit. Moc
rádi se s Vámi podělíme o naše zážitky.
Naše činnost vychází ze Školního
vzdělávacího programu, který nese název
„Objevujeme svět.“ Aktivity jsou voleny
dle týdenních témat, které z programu
vycházejí. Jedním z témat bylo povídání
o pilné včeličce. V průběhu celého týdne
jsme se o ní dozvěděli plno zajímavostí,
např. čím včelka dýchá, kolik má očí, jak
dlouho včelka žije. Zkusili jsme si postavit pro včeličky buňky, nakreslit si je,
vymalovat barvami a zahrát hru, čí včelička opyluje více květů. Aby se nám tyto
činnosti lépe dařily, vydali jsme se na
začátku týdne přímo za panem včelařem,
který nám vše ukázal a vysvětlil.
Další týdenní téma se věnovalo naším
zvířecím kamarádům. Nejoblíbenějším
zvířetem většiny holčiček je kůň, proto byla volba další aktivity jasná. Vydali
jsme se na celé dopoledne za koňmi na
ranč Calypso v Dolním Žandově. Tam na
nás čekal pan Valouch s klisnou Littl. Ukázal nám, jak se o koně
starat, jak ho osedlat nebo mu vyčistit kopyta. Poučil nás o bezpečnosti, jak se máme u koní chovat. Na louce jsme mohli ještě nakrmit
ovce a kozy.
Také jsme společně oslavili Den dětí. Přijel za námi pán Stránský
se svými velkými psy Leonbergry, představil nám novou fenku,
děti se naučily různé povely, jak pejska správně vodit, starat se o
něj, mohly si psí kamarády pohladit. Pak následovaly soutěže a den
jsme zakončili sladkou a osvěžující odměnou. Pochutnali jsme si na
nanucích, které nám věnoval pan Honza, majitel místního obchodu.
Doufáme, že se konečně umoudří počasí
a čekají nás slunečné dny, v červnu se
chceme vydat ještě
na poznávací výlet
v Karlovarském kraji.
Z naší školičky posíláme moc pozdravů
a přejeme všem krásné dny plné sluníčka,
dobré nálady a radostné prožití prázdnin.
Za mateřskou školu
Bohumila Kyzmanová.
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Základní a mateřská škola v Dolním Žandově
bude mít novou ředitelku

Vážení spoluobčané,
jmenuji se Věra Havlíčková a od 1. srpna 2021 nastupuji jako nová ředitelka zdejší základní a mateřské školy. Do naší obce jsem se přistěhovala před patnácti lety. Dosavadní profesní život jsem zasvětila školství.
Moje první kroky směřovaly na základní školu, kde jsem učila nejenom
ty malé, ale i na druhém stupni. Celou dobu, kterou žiji ve zdejším kraji,
učím odborné ekonomické předměty na Gymnáziu a obchodní akademii v Mariánských Lázních.
Výběrové řízení na ředitelku žandovské školy pro mne bylo určitou výzvou zúročit svoje dosavadní zkušenosti. Chtěla bych navázat na
práci, kterou odvedlo dosavadní vedení. Určitě patří poděkování celému učitelskému sboru. I já bych byla ráda, aby vesnická škola dokázala plnohodnotně konkurovat školám městským. Proto se chci určitě
zaměřit na vybavenost moderními informačními technologiemi, na
digitální, jazykovou i finanční gramotnost, bez které se dnešní mladý
člověk neobejde.

Obec Dolní Žandov
vyhlašuje soutěž

NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVĚTINOVÉ OKNO
Do 17. 09. 2021 můžete zaslat 3 fotografie svého krásného květinového okna – pergoly – skalky v Brtné, Dolním Žandově, Horním Žandově,
Podlesí, Salajně, Úbočí na Obecní úřad v Dolním Žandově nebo na e-mail: epodatelna@dolnizandov.cz

Vyhodnoceným účastníkům budou předány ceny 25. září 2021
na 27. Žandovské pouti sv. Michala

Výlet do Horních Frank

Obec Dolní Žandov realizuje česko-bavorský projekt
„Tradice nás spojují!“ v rámci kterého se uskuteční výlet
v úterý 27. července 2021 do bavorského příhraničí.
Předpokládaný harmonogram:
8:00 Odjezd z Dolního Žandova (zastávka u obchodu)
9:30 - 11:15 Štoly v Goldkronachu
12:00 - 13:30 Oběd v bylinném domě v Nagelu
14:00 - 15:00 Wunsiedel – prezentace „netopýřího projektu“
15:00 - 17:00 Wunsiedel (volno, např. EDEKA)
Ca. 18:00 hod. předpokládaný návrat
Výlet (přeprava, oběd a vstupné) jsou pro účastníky zdarma!
Je třeba mít s sebou roušku!
Počet míst je v autobuse omezen, v případě zájmu kontaktujte Obecní úřad v Dolním Žandově, na tel. čísle
354 693 511.
* Program se může měnit dle vývoje koronaviru a německých
předpisů

Škola je vizitkou celé obce. Budu
se snažit, abychom tedy společně
našli cestu, jak výuku zkvalitnit a
zatraktivnit, aby byla přitažlivá úplně pro všechny žáky. Prohloubíme
kontakty se zde působícími organizacemi, jako například TJ Sokol
Dolní Žandov, SDH Dolní Žandov, abychom mohli žákům nabídnout
i mimoškolní aktivity a vyžití. Pokusíme se zapojit do společenského
života obce účastí našich dětí na kulturních a sportovních akcích. Pevně
věřím, že moje představy o vedení naší školy budou přínosem pro kvalitní výuku, rozvoj osobnostních vlastností či dovedností našich žáků
a vytváření pozitivní pracovní atmosféry.
Vážení rodiče, milé děti, přeji všem krásné a pohodové léto, pevné
zdraví a těším se v září na viděnou.
Ing. Věra Havlíčková

Odstávky elektřiny v obci

Informujeme občany, že na webové stránky obce Dolní Žandov www.
dolnizandov.cz byl nově vložen odkaz na plánované odstávky elektřiny
v naší obci . Návštěvníkům se pak automatizovaně zobrazují aktuální
upozornění na nejbližší plánované odstávky elektřiny v katastru obce.

Novinky v naší obci - obrazem

Příspěvky do dalšího čísla
Žandovských listů zaneste na obecní
úřad nebo zašlete poštou či e-mailem
do 15.10.2021
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