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Vážení spoluobčané,
chtěla bych vás informovat o nové povinnosti obce.
Bio odpad a kovy.
V lednu tohoto roku
vstoupila v platnost
novela zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost zajistit
pro občany možnost ukládat na místech k tomu
určených bio odpady rostlinného původu (kompost) a kovy.
Obec o této připravované novele věděla, a proto již v loňském roce jsme za dotace z OPŽP
pořídili svozové auto s 6 kontejnery. Tyto kontejnery budou sloužit na svoz bio odpadů ze zahrad
– větvě a tráva z vašich pozemků. Někteří již tuto
službu využili. Zatím tato bezplatná služba byla
poskytována po domluvě s obcí Dolní Žandov
a byly odváženy větve z vašich ořezaných stromů.
Na letní měsíce chystáme harmonogram rozvozu kontejnerů, kam budete mít možnost ukládat
posečenou trávu ze zahrad. Chtěla bych vás požádat, respektujte to, že kontejnery jsou určeny
výhradně na bio odpad ze zahrad, nevhazujte
bio odpad z kuchyní a v žádném případě NE
komunální odpad, nastal by výrazný problém
s likvidací tohoto odpadu, který máme nasmlouvaný. Předem vám mnohokrát děkuji.

Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Kontejnery budou oficiálním místem pro shromažďování kompostu od dubna do října. Pokud
se budou vytvářet neoficiální kupy bio odpadů,
jak tomu bývalo v minulosti (tráva ze sečení zahrady, listí a podobně), a pokud budou dostupné
pro svozové auto, neoficiálně je naši zaměstnanci
odstraní a řádně s nimi naloží. Bude se tak ale
dít nad rámec vyhlášky.

kontejnery. Je to služba, kterou vám obec zajišťuje nad rámec její povinnosti, protože máme sběrný dvůr, který bychom mohli pro vás v určitou
dobu otevírat, a vy měli možnost velkoobjemový
odpad ukládat. Ale jsme si vědomi, že někteří
nemají možnost do sběrného dvora odvést odpad, který již v domácnosti dosloužil, proto jsou
rozmisťovány kontejnery po obci, tak, aby byly
přístupné pro všechny obyvatele. Někdo má docházkovou vzdálenost větší, někdo menší, ale
hustší síť kontejnerů zajišťovat nebudeme. Je to
vše o financích, v loňském roce nás „velkoobjem“
stál 160.000,- Kč.
Sklo, papír, plast, tento odpad dále klasicky
v barevných kontejnerech, které jsou rozmístěny
po obcích.
Informace:

S kovy je to složitější. Už nyní platí povinnost
obce shromažďovat kovové obaly, proto bude přistaven kontejner naproti „Asijským potravinám“,
kam vhazujte plechovky od konzerv. Ostatní
kovové předměty musíme shromažďovat zvlášť,
a to nikoliv jednorázově, ale průběžně. Tuto povinnost máme splněnou tím, že můžete kovové
předměty odnášet na sběrný dvůr, kde je k tomu
určený prostor.
Svoz nebezpečného odpadu - předešlé řádky se
netýkaly nebezpečných odpadů. Jejich svoz budeme i nadále organizovat dvakrát ročně, jako
tomu bylo i v minulosti. Vy samozřejmě můžete, jak jste zvyklí, průběžně během roku ukládat
na náš sběrný dvůr.
Svoz velkoobjemového odpadu – tento svoz organizujeme jedenkrát ročně, kdy jsou přistaveny

Realizovaný projekt „Obnova chodníků
v Dolním Žandově“.
Tento projekt je podpořen dotací z Regionální
rady regionu soudržnosti Severozápad, započal
v březnu a bude dokončen v září letošního
roku. V rámci tohoto projektu budou obnoveny
chodníky v trase od bývalé Mateřské školy až
ke kašně u budovy obecního úřadu. V rámci
této akce budou vyznačeny: přechod u trafiky
a přechodové místo u kašny – bezpečné místo
pro přecházení našich dětí do ZŠ a MŠ. Obnova
povrchů chodníků od trafiky k přechodovému místu u obecního úřadu, bude realizována
po obou stranách místní komunikace. Pokud
se chcete seznámit blíže s realizovaným projektem, neváhejte nás navštívit na obecním úřadě
v Dolním Žandově.
Projekt na p.p.č. 1443/2 v k.ú. Dolní Žandov
Tento projekt, který se realizuje na pozemku za Základní školou, je podpořen dotací z Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad.
Nositelem projektu je Mariánskolázeňsko,
d.s.o. a vznikne zde plocha pro volnočasové aktivity a výukový altán pro ZŠ. Prostor, který byl
zarostlý a nefunkční, bude sloužit všem, kteří
hledají klidný kout s možností zabavení svých
dětí.
Přeji vám všem krásné slunné jarní dny.

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, fax: 354 693 439
e-mail: epodatelna@dolnizandov.cz
starosta@dolnizandov.cz
Oficiální webové stránky: www.dolnizandov.cz
Stručný přehled usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2015
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. 1/2015 ze dne 12.02.2015
• Usnesení č. 04/01/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2014, 6/2014
Obce Dolní Žandov.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 04/01/2015 bylo vzato na vědomí.
• Usnesení č. 05/01/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Plán činnosti finančního výboru na rok 2015.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 05/01/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 06/01/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 06/01/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 07/01/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje zpracovanou Strategii rozvoje obce Dolní
Žandov na období od 2014 – do 2020.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 07/01/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 10/01/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov nesouhlasí
s Úplatným převodem dle § 10 odst. 1 zák. č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu,
na p.p.č. 2126/4 v k.ú. Dolní Žandov, ale souhlasí s tím, aby byl u pořizovatele ÚP Město Cheb
uplatněn návrh na zařazení p.p.č. 2126/4 v k.ú.
Dolní Žandov do plochy VZ (veřejné zeleně).
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 10/01/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 13/01/2015
Zastupitelstvo Obce Dolní Žandov schvaluje
Podání žádosti o dotaci do ROP SZ, žadatelem
bude Mariánskolázeňsko, IČ: 712 03 354, název
projektu: „Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život“, celkové výdaje projektu max. 9 692 754,36 Kč,
tj. 100% celkových výdajů projektu.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 13/01/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 14/01/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Předfinancování projektu obcí Dolní Žandov
ve výši max. 3 875 665,61 Kč, což je 39,99 % dle
míry zapojení obce Dolní Žandov do projektu.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 14/01/2015 bylo schváleno.

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

• Usnesení č. 15/01/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Zajištění spolufinancování projektu „Obnova
komunikací, veřejných prostranství a zázemí
pro kulturní a společenský život“ žadatelem
Mariánskolázeňsko, IČ: 712 03 354 ve výši min.
581 349,84, tj. 15% podílu celkových způsobilých výdajů projektu připadajících na jednotlivou obec a případných nezpůsobilých výdajů.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 15/01/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 16/01/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí, že vyúčtování projektu „Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro
kulturní a společenský život“ bude provedeno
po obdržení dotace s předpokládaným termínem na jaře 2016.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 16/01/2015 bylo vzato na vědomí.
• Usnesení ZO č. 2/2015 ze dne 16.04.2015
• Usnesení č. 35/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Obce Dolní
Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 35/02/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 36/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Závěrečný účet obce Dolní Žandov za rok
2014, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 36/02/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 37/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Účetní závěrku za rok 2014 jejíž součástí je
rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 37/02/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 38/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Ziskový rozpočet Obce Dolní Žandov na rok
2015.

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

a MŠ Dolní Žandov Přípravnou třídu pro školní rok 2015/2016.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 41/02/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 42/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením Smlouvy č.CZ.1.09/2.2.00/81.01303
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad, mezi Regionální radou regionu
soudržnosti Severozápad a Obcí Dolní Žandov
na projekt „Obnova chodníků v Dolním
Žandově“, kdy poskytovatel dotace poskytne
na základě této smlouvy, při splnění všech podmínek smlouvy a jejich příloh, dotaci ve výši
85 % celkových způsobilých výdajů, max.
5.442.037, 14 Kč.
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Změnový list – změnu údajů u projektu číslo CZ.1.09/2.2.00/81.01303 „Obnova
chodníků v Dolním Žandově“ a to v celkových způsobilých výdajích z původního stavu 7.305.260,36 Kč na nový stav, který činí
6.402.396,65 Kč. ZO Dolní Žandov pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 42/02/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 43/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov projednalo
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
předložený upravený návrh Zprávy o uplatňování ÚP Dolní Žandov za období 2009-2014,
který je součástí tohoto usnesení.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 43/02/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 44/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s návrhem vyhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů, podnětů sousedních
obcí a připomínek veřejnosti, uplatněných
v průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Dolní Žandov za období 2009-2014.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 44/02/2015 bylo schváleno.
Příjmy
16.473.900,-Kč
• Usnesení č. 45/02/2015
Finanční prostředky
1.001.000,-Kč Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
z minulých let
v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního
Příjmy celkem
17.474.900,-Kč zákona za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona Zprávu o uplatňování ÚP Dolní Žandov
Výdaje celkem
15.187.500,-Kč za období 2009-2014 a pořízení změny č. 1 ÚP
Dolní Žandov v souladu s pokyny uvedenými
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
v této zprávě.
Usnesení č. 38/02/2015 bylo schváleno.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
• Usnesení č. 41/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov zřizuje v ZŠ Usnesení č. 45/02/2015 bylo schváleno.
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• Usnesení č. 46/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b)
stavebního zákona žádost o pořizování změny č. 1 ÚP Dolní Žandov podle ustanovení §
50 až 54 stavebního zákona a zajištění vyhotovení ÚP Dolní Žandov zahrnujícího právní
stav po vydání změny č. 1 ÚP Dolní Žandov
Městským úřadem Cheb, odborem stavebním
a životního prostředí, jako příslušným úřadem
územního plánování dle ustanovení § 6 odst. 1
písm. c) stavebního zákona.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 46/02/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 47/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov ukládá
Ing. Elišce Stránské, starostce:
do 15 dnů předat Městskému úřadu Cheb, odboru stavebnímu a životního prostředí:
1) usnesení Zastupitelstva obce Dolní Žandov,
kterým byla schválena Zpráva o uplatňování
ÚP Dolní Žandov za období 2009-2014 a pořizovatel změny č. 1 ÚP Dolní Žandov,

Zastupitelstvo obce
Dolní Žandov pro
období 2014 -2018

2) žádost o pořizování změny č. 1 ÚP Dolní
Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 47/02/2015 bylo schváleno.
• Usnesení č. 48/02/2015
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE12-0002893/SoBSVB/103 „Vedení 2x 110 kV
V 1279, 1282 Jindřichov – Drmoul“ na části
p.p.č. 1072/1 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Dolní
Žandov, mezi Obcí Dolní Žandov a spol. ČEZ
Distribuce a.s., zastoupená společností EGEM
s.r.o., České Budějovice, za účelem výstavby,
umístění distribuční soustavy dále její zřízení, provozování, opravy a údržby. ZO Dolní
Žandov pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 48/02/2015 bylo schváleno.

Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období od listopadu 2014
do dubna 2015:

JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Setnička Jaroslav 75 let Dolní Žandov
Brožová Vlasta 75 let Dolní Žandov
Riess Emil 70 let Úbočí
Šedivá Milena 82 let Úbočí
Zajacová Emilie 81 let Dolní Žandov
Jakubová Irena 80 let Dolní Žandov
Novotný Bohuslav 81 let Dolní Žandov
Juhász Alexander 70 let Salajna
Kundrátová Anna 84 let Horní Žandov
Kolocová Růžena 82 let Podlesí
Vojtaššák Milan 70 let Dolní Žandov
Zajac Ján 87 let Dolní Žandov
Fialová Ludmila 85 let Dolní Žandov
Kašpar František 75 let Dolní Žandov
Novotný Jan 70 let Horní Žandov
Vodičková Vlasta 85 let Salajna
Konečná Jarmila 84 let Dolní Žandov
Hrdonka Josef 70 let Dolní Žandov
Zajíčková Anna 85 let Dolní Žandov
Jakub Jiří 89 let Dolní Žandov
Hodíková Erika 75 let Dolní Žandov
Vosátková Jiřina 87 let Podlesí
Trepka Jiří 70 let Dolní Žandov
Bendová Daniela 70 let Dolní Žandov
Jadlovská Marie 83 let Horní Žandov
Nejtek Josef 70 let Dolní Žandov
Vachudová Jarmila 89 let Dolní Žandov

Opustili nás:
Félová Hana z Dolního Žandova 61 let
Kundrát Vasil z Dolního Žandova 83 let
Vrablecová Albína z Dolního Žandova 84 let

NEZAPOMENEME

Stránská Eliška, Ing. – starostka obce
Tůma Vladimír, Ing. – místostarosta obce
Valentová Jana MUDr. – člen ZO
Jadlovský Josef – člen ZO
Sikorská Jiřina – člen ZO
Mesjar Stanislav, Ing. – člen ZO
Müllerová Blanka – člen ZO
Kilián Stanislav – člen ZO
Klatovská Jaroslava – člen ZO

Termíny svatebních obřadů
v roce 2015

Místo: obřadní síň na Obecním úřadu Dolní Žandov, budova obecního úřadu, Dolní Žandov 36 /případně dle dohody/
Stanovená doba: sobota v čase 10.00 - 14.00 hod.
Dotazníky k uzavření manželství v roce 2015 jsou přijímány na oddělení matriky Obecního úřadu Dolní Žandov /přízemí/. Termín obřadu je nutno předem domluvit v kanceláři matriky na Obecním úřadě
Dolní Žandov.

Statistické údaje
obce Dolní Žandov k 01.01.2015
Část obce
Dolní Žandov
Horní Žandov
Podlesí
Salajna
Úbočí
Celkem:

Počet obyvatel
1.000
51
38
76
68			
1.233

SLUŽBY DOLNÍ ŽANDOV s.r.o.

Ceník palivového dříví pro rok 2015
Druh paliva
Jehličnaté
Smrk, borovice, modřín
Listnaté
Vrba, jeřáb, osika, javor
Listnaté
Bříza, olše, buk, dub

MJ

Délka

Kč vč. DPH/prm

prm

1 - 2m

400,00

prm

1 – 2m

500,00

Prm

1 – 2m

600,00
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Pošta Dolní Žandov
Dolní Žandov 273, 354 93; Tel.: 354 693 436

Otevírací doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:

08:00 – 12:00		
13:00 – 17:00		
08:00 – 13:00

Čtvrtek: 13:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 12:00

Tisková zpráva (2. 4. 2015)

V. ročník soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“

V únoru 2015 byl Mariánskolázeňskem, o.p.s. ve spolupráci
s Dobrovolným svazkem obcí Mariánskolázeňsko vyhlášen již 5. ročník
soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“.
Zájemci mohli doručit své výrobky do 27. 3. 2015. Soutěže se zúčastnilo 79 výrobků, které se utkaly v pěti kategoriích: kategorie
A (děti do 6 let), kategorie
B (děti ve věku 7 – 8 let),
kategorie C (děti ve věku 9
– 10 let), kategorie D (děti
ve věku 11 – 14 let) a kategorie E (osoby ve věku
15 let a více). Dne 30. 3.
2015 se sešla pětičlenná
hodnotící komise složená
z 5 pedagogů škol na území
Mariánskolázeňska.
Hodnocení bylo pro komisi náročné, podle slov
jejích členů jsou výrobky
rok od roku na vyšší a vyšší úrovni. Každý rok se setkáváme s novou inspirací
a technikami výroby.
Slavnostní vyhodnocení
a předání cen proběhlo dne
31. 3. 2015 od 16:00 hodin v sále Kulturního domu v obci Tři Sekery.
Sál, který v loňském roce prošel modernizací – byla instalována nová
okna a zakoupeny nové stoly s židlemi - krásně vyzdobila výstava
sestavená z obdržených výrobků. Slavnostní atmosféru vyhlášení výsledků zpříjemnilo vystoupení dětí z Mateřské a Základní školy Tři
Sekery, které ztvárnilo velikonoční říkadla a písničky a děti sklidily
zasloužený potlesk.
Výherci jednotlivých kategorií obdrželi od pořadatelů soutěže milé
ceny a všichni přítomní mohli nejen shlédnout vystavené soutěžní výrobky, ale i ochutnat velikonoční pohoštění, posedět u kávy či čaje
a načerpat sváteční atmosféru.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří s velkou pečlivostí vytvořili podle svého nápadu a vkusu velikonoční výrobky, dále
děkujeme partnerům projektu:
Karlovarský kraj, Centrum denních služeb pro tělesně postižené denní stacionář – Mariánské Lázně, Svaz tělesně postižených – místní organizace Mariánské Lázně. Velké poděkování patří obci Tři Sekery, která poskytla prostory obecního sálu a paní starostce Dagmar Strnadová,
které provedla přítomné hosty celým slavnostním vyhlášením. Dále
děkujeme všem členům hodnotící komise a účinkujícím dětem.
Budeme se těšit se na další ročník soutěže, na krásné nápady a ještě
krásnější výrobky.
Více fotografií i podrobnější informace o 5. ročníku soutěže naleznete na: http://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/soutez-o-nejhezci-velikonocni-vyrobek-v-rocnik/
manažeři Mariánskolázeňska, o. p. s.
pracoviště a sídlo: Průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery mobil:
+420 736 650 956, 725 052 310, e-mail: marianskolazensko@seznam.cz
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Dětský maškarní bál

Obecní úřad v Dolním Žandově za vydatného přispění sponzorů pořádal
Dětský maškarní bál v neděli 15. února
2015 od 14ti hodin se soutěžemi, odměnami a diskotékou na sále kulturního domu
v Dolním Žandově. Kostýmy dětských
masek jsou rok od roku nápaditější a výraznější. Mnoho maminek využívá půjčoven kostýmů, ale ještě stále jsou maminky
a babičky, které nelitují času a námahy
a vytvoří krásné kostýmy pro své děti
a vnoučata vlastními silami.
Hodnotící porota – klaun, čarodějka,
DJ Patrik a p.Kohoutová - to skutečně
neměla při vyhodnocování pořadí masek
jednoduché. Nakonec vybrala 5 nejkrásněších masek, které jsme mohli ocenit cenami od sponzorů, kterým patří velké díky
za podporu této již tradiční akce.
Čápata ze ZŠ Dolní Žandov odvedli
kus práce při soutěžích pro malé i velké
a vyzkoušeli si tak práci dospělých při
organizování společenské akce. Pomáhali
dětem při plnění úkolů v různých soutěžích, chválili je a odměňovali sladkostmi
od sponzorů. Odpolední dětskou diskotékou jsme se rozloučili s maskami
a ostatními návštěvníky maškarního bálu.
Děkujeme sponzorům:
* Agro&Kombinát spol. s r. o. Dolní
Žandov, * IKKA service, Svobody 59,
Cheb, * Le Quang Chung, Smíšené zboží Dolní Žandov, * Švejdová Anna, Dolní
Žandov 68, * Vojtaššák Radek, Restaurace
pod kostelem – D. Žandov, * Žákovský
parlament ZŠ Dolní Žandov
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VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
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V sobotu 14. března jsme v obřadní síni v budově
OÚ v Dolním Žandově přivítali nové občánky:
1. Nela Cajthamlová
2. Matěj Bříza
3. Michaela Jadlovská
4. Jan Kyzman
5. Diana Tomaštíková
6. Dominik Andrle

Slavnostní atmosféru obřadu pomohli vytvořit také malí zpěváčci z MŠ v Dolním Žandově
s paní učitelkou Dagmar Masarovičovou.

Poděkování občanům

Obecní úřad Dolní Žandov a Občanské sdružení
Diakonie Broumov děkují všem občanům Dolního
Žandova a přilehlých obcí za donesené věci do sbírky,
která se konala v Dolním Žandově ve dnech 4.2.2015 až 27.2.2015.
Dary jsou pravidelně předávány sociálně potřebným.
Ještě jednou děkujeme za štědrost a ochotu pomoci lidem v nouzi.

Mezinárodní den dětí

Sobota 6.6.2015

Zveme všechny děti a rodiče na oslavu MDD v Dolním
Žandově.
Připraven bude bohatý program se soutěžemi, odměnami a překvapením!!!!!

SALAJNSKÝ ŽEBŘIŇÁK

XII. ročník country festival Salajnský Žebřiňák se bude konat 6.6.1015 od 14.00 do cca
20.00 hod. Na letošním festivalu budou vystupovat špičky naší country a folkové hudby jako Gladly SW, Wabi Daněk a Miloš Dvořáček, Roháči a jiní. Po skončení festivalu
budou hrát a zpívat Plachťáci ze Slaného do ranního kuropění. Občerstvení zajištěno.

ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Dolní Žandov
ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Dolní Žandov
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Senioři
komunikují
komunikují
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nabízí zájemcům kurz

Dnešní doba je uspěchaná. Objevují se stále novější a modernější komunikační prostředky

Dnešní doba je uspěchaná. Objevují se stále novější a modernější komunikační prostředky
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Průběh kurzu
Celkově se jednáPrůběh
o 14 kurzu
hodinový kurz s následujícím
ƌŽǌǀƌǎĞŶşŵǀǉƵŬǇ͗
Celkově se jedná o 14 hodinový kurz s následujícím

ƌŽǌǀƌǎĞŶşŵǀǉƵŬǇ͗
ϭϯ ŚŽĚŝŶ ǀǉƵŬǇ ŽǀůĄĚĄŶş Ă ƉŽƵǎşǀĄŶş W͕
ŚŽĚŝŶĂǀǉƵŬǇǌĄŬůĂĚŶşĐŚďĂŶŬŽǀŶşĐŚƐůƵǎĞď͘
ϭϯ ŚŽĚŝŶ ǀǉƵŬǇ ŽǀůĄĚĄŶş Ă ƉŽƵǎşǀĄŶş W͕ ϭ
ŚŽĚŝŶĂǀǉƵŬǇǌĄŬůĂĚŶşĐŚďĂŶŬŽǀŶşĐŚƐůƵǎĞď͘
Zakončení proběhne předáním certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.
Zakončení proběhne předáním certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.

DOLNÍ ŽANDOV: 1. – 5. ČERVNA 2015

DOLNÍ ŽANDOV: 1. – 5. ČERVNA 2015
Uchazeči se mohou hlásit v našem Centru

Uchazeči se mohou hlásit v našem Centru
Cheb͕DĄũŽǀĄϭϵ͕ƚĞůĞĨŽŶ͗ϯϱϰϰϯϯϬϮϰ͕ϲϬϮϯϰϬϰϴϯ

Cheb͕DĄũŽǀĄϭϵ͕ƚĞůĞĨŽŶ͗ϯϱϰϰϯϯϬϮϰ͕ϲϬϮϯϰϬϰϴϯ

ϭ
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Projekty ELEKTROWINu
pomáhají vysbírat více spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, funguje už desátým
rokem. Za tu dobu předal k recyklaci přes 13 milionů
spotřebičů o celkové hmotnosti přes 230 000 tun, což
představuje váhu 176 245 automobilů Škoda Octavia,
jejichž výroba by trvala zhruba 4,5 roku.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších projektů, které informují
o možnostech zpětného odběru, upozorňují na význam
recyklace a podporují domácnosti, které se chtějí chovat ekologicky.
Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového
ročníku vstoupil v září 2014 projekt Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět, který organizuje společně s kolektivními systémy Asekol, Ekolamp a Ecobat. Dnešní
děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v českých
domácnostech i ve firmách zacházet s odpadem a kolik
se ho vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl umožnit
jim, aby se v budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit odpad v rámci projektu Zaskočte si pro radu, jak
se zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně
odložit.
Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro to, abychom měli odevzdání spotřebičů k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto
vytvořil hustou sběrnou síť z více než 13 000 míst zpětného odběru, kterou neustále zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů
v ulicích, u prodejců a na dalších místech, ji doplňují
také možnosti odevzdávat spotřebiče při vytipovaných
akcích. Obvykle to bývá navíc
spojeno také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou například akce pořádané společně
s největšími zoologickými zahradami pod společným názvem S vysloužilci do ZOO.
Návštěvníci zoologických zahrad v určeném termínu mohou za přinesený spotřebič
získat slevu na vstupném.
Premiéru měl v roce 2013
projekt s názvem Vlak
do stanice Recyklace, realizovaný ve spolupráci se
Zlínským krajem. Recyklační
vlak jezdil na trase Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech
pravidelných spojích denně.
Cestující, kteří tohoto vlaku
využili, v něm mohli do sběrných košů odložit nepotřebný
spotřebič, příležitost k tomu

měli také přímo ve vybraných stanicích. Za odevzdané
elektro navíc každý získal slosovatelný kupon s možností vyhrát nový spotřebič. V roce 2014 projekt pokračoval v Kraji Vysočina a Libereckém, Středočeském
i Karlovarském kraji.
Jedinečnou možnost nabídnout své letité domácí pomocníky jako exponát do sbírek Národního technického
muzea v Praze nebo Východočeského muzea v Hradci Králové dostali loni účastníci zářijových Železných
týdnů. Z přinesených spotřebičů, které fungovaly také
jako poukázka na slevu ze vstupného, si odborníci těchto muzeí vybrali ty nejzajímavější, které budou postupně
vystaveny. Celkem se do akce zapojlo 12 regionálních
muzeí různého zaměření. V liberecké IQLandii například
přinesené spotřebiče využili jako názorné pomůcky při
recyklačních workshopech.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese
název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj už přes
1000 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Jubilejní tisící byl loni na podzim sbor z Nové Vsi na Liberecku. Hasiči pomáhají svým sousedům dopravit staré spotřebiče
k recyklaci i tam, kde je na nejbližší sběrné místo stále
ještě daleko. A to včetně velkých a těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži
nebo kůlně, ve sklepě či na půdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH
ve svých obcích organizují sběrové dny, během nichž
občany buď sami navštíví, nebo určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají finanční odměny, které jim pomáhají například získat
chybějící části vybavení.
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Oslava Mezinárodního
dne žen

V pátek 6. března 2015 Obecní úřad v Dolním
Žandově pořádal tradiční oslavu Mezinárodního dne
žen. Mnoho malých obcí již v dnešní době upouští
od pořádání bezplatných akcí pro své občany a jsme
proto rádi, že stále ještě jako obec najdeme možnosti,
jak za vše poděkovat našim ženám, maminkám a babičkám.
Celou akci zahájil proslovem místostarosta Obce
Dolní Žandov ing. Vladimír Tůma. Společné posezení s občerstvením pak zpříjemnily svým vystoupením děti z MŠ Dolní Žandov pod vedení
p.uč. Masarovičové a p.Jiráskové a dále pak děvčata z Tanečního kroužku p.uč. Hylmarové. Všechny
přítomné poté rozezpívalo duo houslí a harmoniky
z CK Švejk Šraml a na závěr vystoupila již tradičně
harmonikářka p.Drbalová a kytarista p.Neuman ze
Salajny.
Obecní úřad v Dolním Žandově
pořádal zájezd pro občany Dolního Žandova
a přilehlých obcí obecním autobusem za
150 Kč/os. tam i zpět na výstavu
Zahrada Čech v Litoměřicích v pátek
10.dubna 2015. Účastníci zájezdu vybírali z tradičních produktů jako sadba, osivo, okrasné dřeviny, ovocné stromky, hnojiva, postřiky, zahrádkářské potřeby i zahradní mechanizace. Paleta nabídky byla dostatečná pro
zahrádkáře, chalupáře, sadaře i milovníky přírody.

Klub přátel Dolního Žandova

Je to již více než jeden rok, co jsme
dostaly od obce novou klubovnu.
Scházíme se stále každé úterý od 16.00
do 20.00 hod. Pro ty, kteří neví - klubovna se nachází v budově čp. 40, bývalý obecní úřad. Máme k dispozici tři
místnosti v prvním patře po rekonstrukci, kuchyňku a sociální zázemí.
Stále platí pozvání pro každého z Vás,
kdo máte zájem. Je zde prostor i pro ty,
kteří by přinesli nové nápady a nové
aktivity. Je to jen otázka dohody. V letošním roce jsme zatím uskutečnily jeden
společný projekt, kterého se zúčastnily skoro všechny, kterým ještě slouží ruce.
Jinak si každá přinese svoji práci nebo jen tak posedíme a poklábosíme. Prvním
letošním projektem bylo ušití tašky přes rameno. Některé začaly s obavami, že to
nezvládnou. Zvládly to všechny na jedničku a nezůstalo jen při jednom kusu, některé přímo trhaly rekordy. Teď si dáme oddech a po prázdninách vyhlásím další
projekt a bude to pravěpodobně volná halena s patchworkovým motivem. Přes
prázdniny bude klubovna zavřená, protože jsou dovolené a také nás během léta
zaměstnávají zahrádky. Opět bych zopakovala, co v současné době náš klub nabízí
– naučíme vás šít na šicím stroji, máme odbornice na háčkování, pletení, pečení
a zdobení perníčků, zpracováváme rúzné materiály v recyklačním procesu (např.
letáky, staré džíny, stará trička), naučíme vás základy patchworku (prostírání,
podložky pod hrníčky, polštáře, ubrusy, deky, chňapky, kosmetické taštičky,
tašky a mnoho jiných drobností), část nás pravidelně jezdí plavat do bazénu a letos máme v plánu uskutečnit společný výlet obecním autobusem.
Více pohybových aktivit zatím nezařazujeme, protože většina z nás by to
nezvládla. Chtěly bychom uspořádat specializované workshopy, ale
pak
bychom potřebovaly zjistit, jestli by vůbec byl o takové akce zájem. Bylo by
možné tyto akce uskutečnit i v sobotu nebo v neděli, aby se mohli zúčastnit
i ti, kteří v týdnu pracuji. Takže vyhlašuji něco jako anketu, budu ráda, když
se mi ozvete a sdělíte mi svá přání. Pokud bude zájem, rády pro vás připravíme to, co si budete přát.
Stačí tři zájemci. Také múžeme připravit nějaké kurzy
pro děti, pokud by byl zájem.
Takže volejte – 721510735 –
Trepková Mirka. Takže závěrem vás všechny zvu do klubu
a opět bych chtěla poděkovat
obci za podporu naší činnosti
a za krásnou klubovnu.
Trepková Mirka
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SDH obce Dolní Žandov za rok 2014

Činnost jednotky

V roce 2014 jsme měli celkem 28 zásahů, z toho 17 v katastru obce
a 11 mimo katastr obce, což je o 23 méně proti roku 2013, ve kterém bylo 51 zásahu. Z toho bylo 9 Požárů, 7 Technických pomocí, 7
Dopravních nehod, 2 Úniky nebezpečných látek, 2 Prověřovací cvičení a 2 Taktické cvičení. Jednalo se o Prověřovací cvičení ARCHA 2014,
kde naše jednotka prováděla vybudování Evakuačního centra v Chebu
v Kamenné ulici pro postižené simulovanou povodní na Jesenické
přehradě, Mezinárodní cvičení na požár lesa v Hroznatově, kde naše
jednotka prováděla hasební práce a dálkovou dopravu vody hadicemi
společně s kolegy ze SRN.
Z Taktických cvičení to bylo cvičení na požár jižního křídla zámku v Lázních Kynžvart, kde jsme prováděli hasební zásah „ve střešních prostorách zámku společně s jednotkami z Teplé, Drmoulu
a Mariánských Lázni, ostatní povolané jednotky prováděli dodávku
vody pomoci hadicového vedení. Další Taktické cvičení proběhlo
v na měsíce listopad a to na Vysoké a tématem byl pád malého dopravního letadla Cesna, kde naše jednotka prováděla ve spolupráci
s policii ČR vyhledávání osob a trosek letadla v prostorách místního
letiště.
Celkově bylo u zásahu včetně cvičení odpracováno 64 hodin a 30 minut.
Ze zásahů nám nejvíc tentokrát dávalo zabrat požár již zmiňovaného hotelu Rozkvět v Mariánských Lázních, kde naše jednotka byla
u tohoto zásahu 17 hodin. Při tomto zásahu jsme především prováděli
ve spolupráci s drážními hasiči hašení a rozebírání střešní konstrukce pomoci vysokozdvižné plošiny a téměř po celou zásahu jsme pracovali v dýchací technice i když jsme zprvu byli nasazeni i vevnitř
objektu, ale z důvodu častého borcení příček a propadávání stropů
a značného nebezpečí pro zasahující, byli všechny jednotky z budovy
staženy a zbytek zásahu se prováděl z venkovní strany objektu. Chci
poděkovat Všem, kteří se tohoto zásahu zúčastnili, za jejich maximální nasazení a výdrž. Celý tento zásah trval až do úplné likvidace celkem 6 dní.

Odborná příprava

Akce SDH, JSDH a obce Dolní Žandov

Společně s SDH byla jednotka nápomocna při organizaci tradičního dne dětí v Dolním Žandově, Podlesí a na Paliči, rozloučení se školním rokem pro Mateřskou školu, exkurze pro MŠ, rozsvícení vánočního stromu, vypouštění balónků s přáním pro ježíška ve spolupráci
se základní školou dále jsme prováděli asistence při motokrosových
a motoristických závodech na Cechu sv. Víta, poskytli pomoc při
organizaci 2 Republikového srazu pohraničníku na hoře Dyleň a pří
závodu veteránů, který jel naší obcí a s našim veteránem TATROU 148
jsme získali 1. Místo za nejhezčí nákladní vůz, který v závodu jel.
Dále jsme prováděli výřez náletových dřevin za lanovým centrem, kde by do budoucna mělo být i cvičiště pro naše malé hasiče a po úpravě terénu i venkovní učebna pro základní školu, dále
jsme pak prováděli asistence při opravách bioplynové elektrárny
na Okrouhlé, kde jsme prováděli jištění montážních dělníků. Na již
zmiňovaných akcích, se dělalo to, co bylo třeba. Celkem se jednalo
o 14 evidovaných akcí, kde bylo odpracováno na jednoho člena 76,30
hodiny. U těch mnoha dalších neevidovaných by tento počet byl mnohonásobně vyšší.
Stěžejní akci v uplynulém roce byly oslavy založení našeho SDH,
které se konali poslední víkend v červnu. Byla to akce na organizaci velice náročná a i s problémy, které nastali v průběhu příprav, se
organizační výbor velice dobře vypořádal a vždy se podařilo najít
nějaké náhradní řešení. Při této akci byla předána jednotce zánovní
cisterna TATRA, která nahradila našeho matese, který slouží ve Třech
Sekerách. Tato akce by se dala hodnotit až na nějaké nedostatky velice
kladně a zdařile ke spokojenosti všech.
Chtěl bych poděkovat hlavně Těm, kteří se podíleli na přípravě celé
této akce a to od samého začátku až do jejího konce.
Děkuji Všem, kteří se podíleli na veškerých akcích pořádaných obcí,
opravách techniky a různých pracích na technice, zbrojnici a jejím
okolí, účastí u zásahu a odborných přípravách.
Za jednotku SDH Dolní Žandov
velitel Hedbávný Miroslav

Jednotka se zúčastňovala
pravidelných 2 odborných příprav na stanici v Mariánských
Lázních vždy po cca 5 a 2
v zemědělském areálu Berbera
v Tachovské huti po 8 hodinách, kde jsme si oživili práci
s motorovou pilou, rozebírání
střešních konstrukcí a v neposlední řadě i nové poznatky při používání proudnic
a odvětrávání objektů pomocí
Hydroventilace a pravidelnou
odbornou přípravu posádek
vozidel RZA, která proběhla 6.
12 v Dolním Žandově v rozsahu 16 hodin.

Obec Dolní Žandov
vyhlašuje soutěž

NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVÉ OKNO
Do 16. 09. 2015 můžete zaslat fotografii 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
Prvním třem vyhodnoceným budou předány ceny 26. září 2015 na 22. Žandovské pouti sv. Michaela
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TJ SOKOL DOLNÍ ŽANDOV

Rozpis utkání I.B třída – JARO 2014/2015
zápas den datum

soupeř

VII.

so

2.5.2015

D. Žandov – St. Chodovská 10:30

VIII.

ne

10.5.2015 Krajková – D. Žandov

15:00

21. kolo

IX.

so

16.5.2015 D. Žandov – Ostrov B

10:30

22. kolo

X.

ne

24.5.2015 Loket – D. Žandov

15:00

23. kolo

XI.

so

30.5.2015 D. Žandov – Nejdek B

10:30

24. kolo

XII.

ne

7.6.2015

15:00

25. kolo

XIII.

so

13.6.2015 D. Žandov - Hazlov

10:30

26. kolo

Kr. poříčí – D. Žandov

výkop kolo
20. kolo

Rozpis utkání OP seniorů
den

datum

soupeř

výkop

kolo

po

4.5.2015

D. Žandov - Bezdružice

18:00

9. kolo

po

11.5.2015

D. Žandov - Trstěnice

18:00

10. kolo

po

18.5.2015

Záchlumí – D. Žandov

18.00

11. kolo

po

25.5.2015

D. Žandov - Tachov

18.00

12. kolo

po

8.6.2015

D. Žandov - Stříbro

18.00

14.kolo

Sportovní oddíl TJ Sokol Dolní Žandov má v současné době
tři fotbalová družstva – tým dětí, dospělých a seniorů.
V mládežnické kategorii byla na sezónu 2014-2015 přihlášena
mladší přípravka, jelikož jiná soutěž než mladší a starší přípravka
se na tomto okrese nepřihlásila. Děti ve věku od šesti let se pod
vedením trenérů p. Josefa Rady a p. Pavla Hořínka učí základy
fotbalové hry. V zimní pauze se k trenérské dvojici připojil ještě
p. Jan Rada a p. Roman Pohořalý.
U týmu dospělých došlo po předcházející sezóně k výměně trenéra. Celkem mladému a perspektivnímu kolektivu se začal věnovat pan Jiří Opava, který zde již působil jako asistent a nyní se
vrátil po úspěšném angažmá v Mariánských Lázních u mužstva
dorostu. Po několika sezónách, kdy se žandovští fotbalisté zachraňovali v 1.B třídě až v posledních kolech, vypadá tento ročník
o poznání lépe. Po sedmnácti odehraných kolech se hráči nacházejí na čtvrté příčce se ztrátou tří bodů na vedoucí oddíl Lokte.
Na změnu výkopu domácích utkání, který si odsouhlasila
hráčská základna na sobotu od 10:30 se snesla ze strany fanoušků hlasitá kritika. V jarní části sezóny už s nějakou změnou nelze
počítat, ale v příštím ročníku by se mělo k těmto změnám přistupovat citlivěji.
Oddíl seniorů, který hraje tachovskou okresní soutěž, se
po počátečním nadšení, kdy mužstvo mělo na střídání téměř
stejně hráčů jako na hřišti, dostal do současného útlumu. Tým
seniorů nyní vedou p.František Pochopin ml. a p.Stanislav Kilian.
Jejich domácí utkání se v jarní části sezóny přesunují z pátků
na pondělky.
Závěrem patří poděkování všem trenérům a lidem. Kteří svůj
volný čas věnují naší mládeži i dospělým.

Historie pošty v Dolním Žandově
Začátky:
Předtím než přišla do kraje železnice a stala se životně důležitou tepnou, byl poštovní kočár jediným veřejným dopravním prostředkem.
Pokud někdo chtěl tehdy cestovat z Chebu do Vídně, byl Žandov první
zastávkou. Odtud se pokračovalo dále do Velké Hleďsebe, Drmoulu,
Chodové Plané, Plané, Plzně, Budějovic, Linze a Vídně. V Žandově
se vyměnili koně, kteří byli ustájeni v poštovní stáji. Poštovní stáj se
nacházela ve dvoře domu č.p. 2, rodina Hellerova (dům mezi hostincem č.p. 3 a domem č.p. 63 (Kyznarovi). Další poštovní stanice byla
v Plané.
Rakousko:
Před první světovou válkou se nacházela žandovská pošta v domě
č.p. 100 (rodina Maschauerova, dřívější majitel p.Bernhard Löw), nyní
dům p.Zajace. Dlouhý čas sídlila také pošta v domě rod. Heil, v rohovém domě v Císařské ulici, později se v tomto domě nacházela drogerie. Pod pošmistrem Pinsgerem
(1903 – 1910) a Wenzelem
(do r.1918) pracovali čtyři poštovní doručovatelé. Jeden poštovní
doručovatel, N.Kronhöfer pracoval pouze v Žandově, další tři (bratři Weinmannové a J.Hofmann)
obstarávali roznášení poštovních
zásilek do přilehlých obcí. K tomu
jim náleželi různé další pěší trasy např. až do Paliče, Mohelna,
Milíkova nebo Vysoké. Po r. 1918
byli tito zaměstnanci nově vzniklým státem propuštěni.
1918 – 1938
Pošta se přestěhovala nově
do domu rod. Urban (Knoln), č.p

95 (dům paní Volfové). Pošmistrovou se stala Češka, které při práci
pomáhal její muž. Jedním ze dvou českých poštovních doručovatelů
–později k nim přibyl ještě třetí—byl jistý p.František Siroček, jehož
ráznost a chytrý humor byly všude oblíbeny. Oženil se s německou
ženou z Oldřichova a později byl přeložen do Chebu. Druhý český
doručovatel byl p. Wenzel Laube, jeho žena pocházela z Háje.
1938 – 1945
Od roku 1938 byl pošmistrem v Žandově p.Andreas Gangl.
Doručovatelé byli Kronhöfer Anton, Mayer Ede, Suttner Katharina,
Plail Josef ( z Milíkova) a Gareis Johann (z Mohelna). V zázemí pošty
ještě pracovaly tři zaměstnankyně.
V rohu poštovní kanceláře stála ústředna pro spojování telefonních hovorů. Telefon byl do Žandova zaveden v třicátých letech,
kdy v Žandově bylo přibližně 15 telefonních stanic (např. četnická
stanice, úřad starosty, Dr.Bachtrog a Dr.Hackenberg, řeznictví, veterinář Dr.Riedl nebo myslivna
v Mohelnu). Pokud někdo chtěl
hovořit s telefonním účastníkem
ze Žandova, musel nejříve zavolat na poštu, kde telefonistka
následně hovor spojila. Po roce
1944 byl pošmistr znovu povolán do vojenské služby, převzala
poštu p.Maritsch Rüll jako správkyně úřadu.
Mezi pracovníky poštovního úřadu tehdy panovala shoda,
nyní bychom to spíše nazvali
dobrým pracovním klimatem.
A.Rolfová
Čerpáno z Stimmen von
Sandau 2/1986
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Příspěvky do dalšího čísla
Žandovských listů zaneste na obecní
úřad nebo zašlete poštou či e-mailem
nejpozději do 15.10.2015

Základní a mateřská škola

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

Zápis
do Mateřské školy

V pátek 13.března
2015 proběhl v budově
ZŠ a MŠ Dolní Žandov
zápis nových dětí do mateřské školky. Děti a rodiče měli možnost si
prohlédnout
prostory
mateřské školky, které
budou děti od září navštěvovat. Nové „školkáčky“ vítala starostka Dolního Žandova
ing. Eliška Stránská společně s ředitelkou ZŠ a MŠ
Dolní Žandov Mgr. Ivanou Weinzettlovou a paní
učitelkou Dagmar Masarovičovou. Děti si odnesly drobné dárky a rodiče fotografii dítěte jako
upomínku na zápis.

V naší mateřské škole se stále něco děje.

Mimo každodenní pravidelné činnosti, ve kterých jsou od začátku školního roku děti
stále pokročilejší se věnujeme také činnosti doplňkové.
V zimě jsme jezdili bruslit, často využíváme také tělocvičnu v zákadní škole. Každý měsíc k nám zavítá některá divadelní společnost s pěkným divadelním představením.
Předškoláci pilují dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšný vstup do první třídy. Těší
se na každý čtvrtek, kdy navštěvují „předškoláčka“ a aspoň na chvíli usednou do lavic.
Nyní se těšíme na „sluníčkový den“, který prožijeme společně s rodiči a ztrávíme tak
pěkné dopoledne i odpoledne.
Všechny informace pravidelně aktualizujeme na našich webových stránkách.

Za 45 minut
do Bolívie a zpět

V pondělí před Velikonocemi
měli možnost žáci vyšších ročníků
na chvilku navštívit Bolívii, pro nás
zemi s nádechem exotiky. Dozvěděli
se informace o skladbě a životním
stylu místních obyvatel, zeměpisné
i historické zajímavosti, jak v této
zemi funguje doprava, v čem je
Bolívie atraktivní i náročná pro turistu Evropana a zda je možné koupat se s aligátory a hejnem piraní.
Beseda s úžasnou atmosférou se mohla uskutečnit díky ochotě Bc. Barbory Kaprálové
z Lázní Kynžvartu, cestovatelky a studentky katedry politologie Univerzity v Hradci
Králové. Bára dokázala nejen velmi poutavým způsobem žákům zprostředkovat své zážitky z cesty po Jižní Americe, ale i všechny přítomné do besedy aktivně vtáhla. Každý
z účastníků si mohl doslova na vlastní kůži vyzkoušet prach z bolívijských stříbrných dolů
a ochutnat sušenou stévii, dovezenou z této zajímavé země.

Muzikál Mýdlový princ

11. března navštívilo třináct žáků z 5.-9. třídy generálku nového muzikálu Mýdlový princ v Divadle
Brodway. Ocenili nejen hity Václava Neckáře, které celý muzikál provázejí, ale také herecké výkony
Martina Dejdara, Terezy Kostkové, Aleše Hámy, Jaroslavy Obermaierové a dalších herců. Po představení následovala prohlídka města. Mezi zajímavé zážitky dne řadili žáci i cestu autobusem STUDENT
AGENCY.
Na příští školní rok máme zajištěny vstupenky na generálku muzikálu Mata Hari (září 2015)
a Angelika (únor 2016).

3. Ples učitelů a přátel školy

V sobotu 21.3. 2015 se uskutečnil již 3. ples učitelů a přátel školy.
Úspěch měla nejenom jednotlivá vystoupení, která tvořila doprovodný program plesu, ale zejména účinkování kapely Concordia Show
Band pana Vladimíra Smutného, která nenechala nikoho z návštěvníků plesu sedět. Vystoupení tanečního kroužku pod vedením Vlasty
Veverkové, předtančení žáků 9. ročníku, ukázky standardních i latinskoamerických tanců v podání dětského a juniorského tanečního
páru z Taneční školy Vladimíra Hány v Chebu i vystoupení Michaely
Kunové s fenkou Chalsey, to vše bylo příjemným zpestřením večera.
Dík patří všem, kteří se na organizaci plesu podíleli, sponzorům, bez
nichž by se ples nemohl uskutečnit, a všem, kteří si udělali čas a přišli
se pobavit.

Projekt „Návrat koncovky aneb
Zdravé muzicírování „

Motto: „Hudba jako aktivní prožitek vlastního těla i ducha dítěte“
Ve dnech 12.3. a 13.3. se žáci naší školy zúčastnili interaktivní hudebně pohybové dílny v projektu KONCOVKY. Tento projekt se uskutečňuje u nás na naší škole pravidelně každým rokem. Projekt vždy
přináší prožitková setkávání se v třídních kolektivech s hudbou. Jedná
se o netradiční zdravé muzicírování s metodikou FyMuSti.
Základem projektu byla především prožitková tvůrčí hra jedince v kolektivu na přirozeně ladící hudební nástroje jako jsou např.
koncovky (bezdírkové pastýřské píšťaly), brumle, didžeridy i znějící
misky, kantely apod.. Důležitou složkou bylo např. vyťukávání vlastního rytmu na tělo, na bubny a jiné perkuse například metodou drum
circlu. Vždy s používáním hlasové improvizace např. zpěvem samohlásek, alikvot v písních a dechová cvičení. Hudební nadání, znalosti,
dovednosti ani zkušenosti jsme nepotřebovali.
Tentokrát se žáci zapojili do prvků aktivní muzikoterapie s filozofií
čtyř Živlů – voda, země, oheň a vzduch. Díky práci v kruhu s nástroji
vnímali velmi přátelskou atmosféru, ve které byl prostor pro prožívání
svých vlastních pocitů. Poslouchali zvuky nástrojů z přirozených materiálů navozující zvuky přírody, vyzkoušeli si automasáže, pohybová
cvičení i volný tanec.
Zážitků bylo dost, tak a zase příští rok.
Jitka Krejčíková
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