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NOVINKY PRO OBČANY V NAŠÍ OBCI
Elektronická úřední deska – Smart kiosek

- nově namísto klasické vývěsky na budově
obecního úřadu
Elektronické úřední desky jsou moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Přehledná a automatická evidence
dokumentů zajišťuje rychlou orientaci
občanům. Elektronické informační kiosky
současně šetří náklady za tisk a pohonné
hmoty, a díky tomu jsou i ekologické.
Elektronická úřední deska vyniká speciální technologií předčítání textu a možností ovládání z invalidního vozíku. Zásluhou
těchto funkcí je zajištěno komfortní ovládání elektronické úřední desky také pro hendikepované, slabozraké i seniory. Ovládání
je díky své snadnosti, rychlosti a intuitivnosti uzpůsobené i pro méně zručné uživatele. Specifický displej umožňuje pracovat
s elektronickou úřední deskou nepřetržitě
v jakoukoliv denní dobu, za všech klimatický podmínek, i v případě práce
v rukavicích nabízí rychlou odezvu. Displej má ochranu proti poškrábání
a poškození a celá elektronická úřední deska je v provedení antivandal.

Obec Dolní Žandov
vyhlašuje soutěž

Nejkrásnější květinové okno

NOVÝ Z-BOX u autobusové zastávky
Z důvodu nedostačující kapacity stávajícího Z-BOXu umístěného
u kostela sv. Michaela, byl po dohodě s Obcí Dolní Žandov umístěn
další Z-BOX společnosti Zásilkovna u autobusové zastávky u zdravotního střediska.
Z-BOX je samoobslužné místo výdejní místo Zásilkovny, které je
k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro vyzvedávání zásilky stačí
použít v chytrém telefonu aplikaci Zásilkovna a zásilku si vyzvednete
v Z-BOXu rychle a bez front.
Při nakupování v e-shopu, který spolupracuje se
Zásilkovnou, zvolte v košíku doručení na výdejní
místo a ze seznamu vyberte Z-BOX v okolí. Vyčkejte
na SMS a mail, že řidič doručil zásilku do zvoleného
Z-BOXu a zásilku si můžete vyzvednout kdykoliv
Vám to bude vyhovovat.

Do 26.8.2022 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
na 28. Žandovské pouti sv. Michala

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
Středa 14.10.2022

Slámování

Pátek 4.11.2022

Strašně strašidelná cesta

Pátek 2.12.2022

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Sobota 3.12.2022

Mikulášská zábava

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 2022

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 24.02.2022
• Usnesení č. 07/01/2022
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením Smlouvy o výpůjčce č. V/2302/VH/2022 pro stavbu „Komunikace a inženýrské sítě pro
výstavbu RD – Dolní Žandov“ – I. etapa, mezi KSÚS KK a Obcí Dolní
Žandov. ZO Dolní Žandov pověřuje starostku obce Ing. Elišku Stránskou
k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 07/01/2022 bylo schváleno.
• Usnesení č. 31/01/2022
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě „Adaptace a stavební úpravy restaurace a bytových prostor Dolní
Žandov“. Dodatek č.1 řeší prodloužení doby pro dokončení kompletního
díla v termínu do 31.05.2022. V ostatním se Smlouva o dílo nemění.
ZO Dolní Žandov pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 31/01/2022 bylo schváleno.
• Usnesení č. 32/01/2022
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Vyvěšením záměru pronájmu nebytových prostor – restaurace včetně zázemí a sociálního zařízení o
výměře 319,27 m2, venkovní terasy o výměře 44,24 m2 a bytové jednotky
o výměře 77,31 m2 vše v č.p.3, v k.ú. a obci Dolní Žandov na úřední desce
obecního úřadu v Dolním Žandově.
Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 32/01/2022 bylo schváleno.

Výpis ze zápisu 2. veřejného zasedání ZO DŽ ze dne 05.05.2022

• Usnesení č. 37/02/2022
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Schodkový rozpočet Obce
Dolní Žandov na rok 2022. Závaznými ukazateli jsou schválené rozpočtové
paragrafy. Schodek ve výši 10.457.574,-Kč je pokryt finančními prostředky
z minulých let.
Příjmy
Fin.prostředky minulých let
Příjmy celkem
Výdaje
Splátky úvěrů
Výdaje celkem
Hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 37/02/2022 bylo schváleno.

30.209.378,-Kč
10.457.574,-Kč
40.666.952,-Kč
39.199.952,-Kč
1.467.000,-Kč
40.666.952,-Kč
zdržel se 0

• Usnesení č. 38/02/2022
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Poskytnutím individuálních dotací z rozpočtu obce Dolní Žandov na rok 2022, v celkové výši
2.425.541,00 Kč takto:
Základní škola a mateřská
škola Dolní Žandov
Městská knihovna Cheb
DSO Mariánskolázeňsko
DSO Chebsko
SMO Praha

příspěvek na provoz
příspěvek na nákup knih
členský příspěvek
členský příspěvěk
členský příspěvek

1.900.000,- Kč
5.000,- Kč
81.513,- Kč
15.000,- Kč
6.124,- Kč

Euregio Egrensis – regionální členský příspěvek
7.404,- Kč
sdružení obcí a měst
TJ Sokol Dolní Žandov
příspěvek na činnost
315.000,-Kč
TJ Sokol Velká Hleďsebe
příměstský tábor
10.000,- Kč
Klub přátel Dolního Žandova příspěvek na činnost
10.000,- Kč
(klub žen)
Kořán Roman
country na ranči
15.000,-Kč
Linka bezpečí
7.500,-Kč
Jezdecký klub Calypso
Špetová Šárka
15.000,-Kč
Neuman Václav
Salajský žebřiňák
20.000,-Kč
Český svaz včelařů
léčení včelstev
15.000,-Kč
Royal Rangers – středisko
osobní asistence
3.000,-Kč
Víteček Mariánské Lázně
Celkem ve výši
2.425.541,-Kč
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 38/02/2022 bylo schváleno.

• Usnesení č. 39/02/2022
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Účetní závěrku společnosti
Služby Dolní Žandov s.r.o. za rok 2021 s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 821.859,48 Kč. Část hospodářského výsledku ve výši 300.000,00
Kč bude převedena na účet Obce Dolní Žandov a bude použita na stavební
úpravy obecních nemovitostí.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 39/02/2022 bylo schváleno.

Renovace márnice na hřbitově

Jelikož márnice na místním hřbitově
s ohledem na změny ve způsobu ukládání zemřelých již mnoho let neslouží
původnímu účelu, byla zastupiteli obce
schválena rekonstrukce a přestavba objektu. Objekt márnice po rekonstrukci
bude sloužit jako kolumbárium pro
ukládání uren.
Zahájení prací na objektu márnice
na místním hřbitově je plánováno na
polovinu letošního roku.

Volby do zastupitelstev obcí
(podzim 2022)

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
81/2022 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
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Nejstarší občan Dolního Žandova oslavil 94. narozeniny!
Nejstarším
občanem
Dolního
Žandova se stala paní Jiřina Vosátková.
Oslavila tento rok krásné výročí 94 let.
Paní Vosátkové jsme popřáli pevné
zdraví, životní pohodu, stále dobrou náladu a mnoho sil do dalších let.
Také jsme popřáli našim devadesátníkům v tomto roce vše nejlepší k narozeninám. Paní Jarmile Konečné, která
oslavila 91let, paní Zajíčkové Anně k 92.
narozeninám a paní Marii Jadlovské
k 90-ti letům.

Jarmila Konečná

Anna Zajíčková

Jiřina Vosátková

Marie Jadlovská

Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období
od listopadu 2021 do května 2022:
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Jaroslav Setnička
Vlasta Brožová
František Kortan
Milena Šedivá
Evgenie Novotná
Emilie Zajacová
Irena Jakubová
Bohuslav Novotný
Jitka Hemerková
Dagmar Divišová
František Kašpar
Josef Hemerka
Vlasta Hanusová
Anna Lindová
Jarmila Konečná

Opustili nás:

Ludvík Maceček
Václava Hejnová
Miroslav Sitko
Gizela Trubková
Anna Zajíčková
Ladislav Růžička
Stanislav Zajíček
Erika Hodíková
František Novotný
Jiřina Vosátková
Vladimír Diviš
Marie Jadlovská
Jaroslava Ryplová
Jarmila Skalická
Rudolf Dvořák

V prodeji knihy:
• Chebsko z nebe - region Cheb
• České hrady a zámky z nebe - Západní Čechy
Možno zakoupit na obecním úřadě.

Jan Blacký
Tomáš Matheisl
Jiří Kasal
Vladimír Sobotka
Pavel Soukal
Sieglinde Zedková
Ivana Bělohradská
Zdeněk Manderla
Anděla Nováčková
Miroslav Blažej
Josef Karvánek
Josef Polívka
Alexandr Koloc
Vlasta Vodičková
Alois Drábek
Jana Drábková
Růžena Zedková

NEZAPOMENEME
Statistické údaje obce Dolní Žandov

K 1.1.2022

Část obce
Počet obyvatel
Dolní Žandov
977
Horní Žandov
62

Podlesí
Salajna
Úbočí
Celkem:

34
72
77
1222
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Bezpečné prázdniny zejména u vody
KARLOVARSKÝ KRAJ – Užijte si příjemné chvíle
u vody bez starostí.
Není to tak dávno, co dětem začaly prázdniny a dospělým období dovolených. Počasí přeje zejména letním radovánkám
a jednou z nich je pobyt u vody. Ten může být zpříjemněním
horkých slunečných dní, ale také noční můrou, pokud opomeneme základní pravidla bezpečného pobytu u vody.
Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, u bazénů
na koupalištích či u bazénů v domácím prostředí, základní
pravidla jsou pro všechny případy stejná či obdobná:
• Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle zkolabovat či tonout.
• Nepodceňujte nebezpečí vody.
• Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo unavení.
• Plavte nejdříve hodinu po jídle.
• Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.
• Nenechávejte děti bez dozoru i v případě, že je u bazénu
plavčík.
• Naučte se první pomoc při tonutí.
• Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme připomenout několik konkrétních zásad bezpečného pobytu
u přírodních vodních ploch:
• Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech.
• Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte si
vhodný doprovod.
• Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel.
• Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.
• Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.
• Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hráze.
• Bezpečný pobyt u bazénu na koupalištích:
• Před vstupem do bazénu se vždy řádně osprchujte a umyjte
mýdlem.
• V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí nebezpečí
uklouznutí a úrazu.
• Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte nebezpečí
vody.
• Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří jen vám.
• Dodržujte pravidla bezpečnosti na vodních atrakcích (tobogány, skluzavky…).
• Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa.
• Na hloubku patří zdatní plavci nebo děti s dozorem a plaveckou pomůckou.
• Rodiče musí své děti stále hlídat, plavčík nemůže být všude.
• Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné nádoby.
• Bezpečný pobyt u domácího bazénu
• Využívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či rybníčků.
• Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením nebo jiným zabezpečovacím systémem.
• Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznutí na okraji
i náraz o dno nebo stěnu.
• Myslete na veškerá možná rizika – těmi může být například i studna, zahradní koryto, vědro s vodou apod.
I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát
nehoda, a proto doporučujeme všem, aby se naučili základy první pomoci při tonutí, která je v rizikových situacích
značnou výhodou při záchraně života cizích osob, ale i vašich
blízkých. Užijte si prázdniny u vody bez starostí.
Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné a bezpečné
prožití letních radovánek u vody!
por. Mgr. Lucie Machalová
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Oslava dne dětí 28.5.2022

V sobotu 28. května ve volnočasovém centru za budovou tělocvičny ZŠ a MŠ
Dolní Žandov uspořádala Obec Dolní Žandov ve spolupráci s SDH Dolní Žandov
oslavu Mezinárodního dne dětí.
Kdo si chtěl zasoutěžit, mohl si zkusit proběhnout Orientačním bludištěm, zastřílet z luku nebo vyzkoušenost své znalosti ze světa zvířat. Kdo soutěžit nechtěl,
tak se mohl jen dívat a díky sponzorům bylo opravdu na co. Jako první vystoupili
s programem Dravci v letu pracovníci organizace Penthea, kteří ukázali všem malým i velkým divákům nejenom jak dravci létají, ale také jak loví například lišku
a prozradili jim o dravcích různé zajímavosti - to, že dravci jsou vlastně lenoši a oči,
že nikomu opravdou nevyklovou.
Po dravcích předvedli své umění kynologové a jejich chlupatí svěřenci ze Základní
kynologické organizace Cheb a na závěr mohli návštěvníci shlédnout ukázku westernového ježdění a práce s koňmi členů RK Western Riding Team.
Chladnější počasí nikomu nevadilo, pro zahřátí byl připraven adrenalinový lanový travers a pořádný oheň, kde děti opékaly špekáčky nebo maršmelouny. Celé
odpoledne hudebně i slovem provázel programem DJ Kimmi a chybět nemohlo ani
oblíbené malování na obličej.
Děkujeme všem dětem, že přišly a odpoledne si hezky užily a těšíme se již na další
rok!
Team organizátorů

A opět vandalismus……..

Po delší době opět přinášíme informace o řádění vandalů v naší obci.
Tentokráte se terčem útoku staly kontejnery na oděvy, umístěné naproti obchodu s potravinami u fotbalového hřiště.
Zalepeny byly lepidlem oba visací
zámky a u jednoho kontejneru byl poškozen kovový plášť……….proč?
Pokud čirou náhodou těchto pár vět
čte dotyčný vandal, chtěli bychom ho
upozornit, že se jedná o trestný čin poškození cizí
věci (trestní zákoník 40/2009 Sb. § 228), se sazbou
odnětí svobody od šesti měsíců až do šesti let (dle
rozsahu způsobené škody).
Obracíme se na vás, občany, se žádostí a prosbou, abyste byli ke svému okolí pozorní. V případě, že se stanete svědky vandalismu nebo jiných
přestupků nebo i trestných činů, bezodkladně se
obraťte na Policii ČR.
Správa obce
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo

Více na www: diakoniebroumov.cz,
www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 v Chebu a okolí
Dvacátý druhý ročník Tříkrálové sbírky, která se konala od 1. do 16. ledna 2022,
se podobal předchozím ročníkům tím, že po loňské pauze opět mohli do ulic vyrazit
koledníci. Kromě toho bylo také možné dát stacionární kasičky do různých
obchodů, restaurací nebo jiných podniků.
Na Chebsku se letos zapojilo do 12 skupinek složených ze 48 koledníků a 11
vedoucích a také jsme měli 15 stacionárních kasiček, které byly na těchto místech:
Cheb: MedLenka, Špalíček Café & Baguetterie, Květinářství Violka, Květinářství
Pavlina Jelínková, U Chebské Mydlářky, Lékárna Evropská, Zdravotní potřeby
I. Schreinerová, Caffé 11, Knihkupectví Kosmas, El Caffé, Městská knihovna,
Gallerry Caffé, chrám sv. Mikuláše a Alžběty a ŘK fara
Františkovy Lázně: Řeznictví u Martina a v Galerii Jantarová komnata
Dolní Žandov: Potraviny u Honzy a SAZKA Průmyslové zboží.
V chebské farnosti se podle předběžného sčítání vybralo 175 592,- Kč a 79,5 euro,
což je celkem 177 443,- Kč a 5000,- Kč přišlo na náš tříkrálový účet, takže
dohromady k dnešnímu dni výtěžek činí 182 443,- Kč.
Pro srovnání vloni, kdy jsme nemohli tradičním způsobem koledovat, byl výtěžek
pouze 98.266, - Kč.
Místní podíl, který je 65 % z celkové vykoledované sumy (tj. 118 588,- Kč), bude
jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb
přímo v Chebu a bude rozdělen takto:
• 40 % (tj. 47 435,- Kč) na služby Hospice Sv. Jiří o. p. s., rodinám, které se
starají doma o své umírající
•

35 % (tj. 41 506,- Kč) na služby starým, nemocným a sociálně potřebným
v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb a na podporu
dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě
Cheb

•

20 % (tj. 23 718,- Kč) na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu,
která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v
Azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém denním centru.

•

5 % (tj. 5 929,- Kč) na podporu léčby a rehabilitace Jindříška Rady, které
nehradí zdravotní pojišťovny.

PROSÍME VŠE ZABALENÉ
V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie...)
• čisté koberce, předložky….
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče
• hygienické potřeby, drogistické zboží
• dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)
• knihy

Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Výše uvedené věci do sbírky můžete odevzdat
v úředních hodinách na obecním úřadě v Dolním
Žandově do 29.7.2022

Pálení čarodějnic
V sobotu 30.4.2022 pořádala Obec Dolní
Žandov ve volnočasovém centru za budovou školy Pálení čarodějnic. Všechny čarodějnice, které si
troufly přiletět, si mohly otestovat svůj létající stroj
v soutěži v Letu na koštěti. Pokud měly čarodějnické dámy nebo jejich doprovod zájem, mohly se
nechat „zkrášlit“ v Čarodějnickém salónu krásy.
Zručná malířka ihned domalovala bradavici, pavouka či netopýra aby byl outfit dokonalý.
Nakonec porota vybírala vítězku v soutěži
O nejhezčí masku a v soutěži O nejlepší koště.
Suverénní vítězkou v obou soutěžích se stala čarodějnice Kočičí postrach, která se svým kouřícím
koštětem nedala konkurentkám nejmenší šanci.
Zaslouženě si tedy odnesla krásné ceny.
Na menším ohni si mohly děti opéct špekáčky
nebo oblíbené maršmelouny a na velké vatře shořela samozřejmě figurína čarodějnice. Na závěr nechybělo stavení máje.
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Historie Dolního Žandova
S blížícím se otevřením zrekonstruovaného objektu č.p. 3 (hospoda Pod
kostelem) si můžeme v krátkosti připomenout jeho historii do roku 1945.
Až do roku 1917 vlastnila dům rodina Freisleben, dříve ještě rodina
Lorenz. Poté do roku 1945 byl vlastníkem objektu Anton Kolbenschlag,
hostinský a vyučený kuchař. Pod názvem „U Chebáka“ byl jeho hostinec
znám v dalekém okolí. V domě se nacházel jeden malý a jeden velký sál,
k dispozici byly i hostinské pokoje. V sálech se konaly od dvacátých let
taneční zábavy, koncertní a divadelní představení. Svůj spolkový lokál měl
v sále i místní Mužský pěvecký sbor. Po válce v domě bydleli Kinkalovi.
Nyní je dům společně se sálem a přísálím ve vlastnictví Obce Dolní Žandov.
Pro zajímavost, v letech 1938 -1939 bylo v Žandově 12 hospod (včetně
hotelu Dyleň).

Historická pohlednice Žandova s fotografií hostince v č.p.3 (zum EgerlĄnder - U
Chebáka)

Putyka Pod kostelem - vchod

Další historická pohlednice hostince č.p.3

Putyka Pod kostelem

Prázdninový kvíz pro děti
„Poznej naši obec“

• Kdo je vyobrazen na skále nad lanovým centrem u hasičské zbrojnice?
• Jaká filmová televizní pohádka byla z části natáčena na Salajně?
• Jaká církevní stavba se ukrývá v lese za bývalým hotelem Kňafák
v Podlesí?
• Co najdeš ve stráni za rybníkem (dříve byl nazýván Hradní rybník)
před vjezdem do Úbočí?
• Jaký název měla minerální voda, krátce stáčená v Horním Žandově,
v části Poustka?
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží hodnotné
ceny, které budou předány na 28. žandovské pouti sv. Michala na náměstíčku pod kostelem.
Správné odpovědi můžete zaslat do 31.8.2022 e-mailem na adresu
nociarova@dolnizandov nebo doručit na obecní úřad v Dolním
Žandově.

přístavba šaten a předsálí KD r.1964

přístavba přísálí kulturního domu r. 1963

Žandovské listy 1/2022
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Vernisáž k výstavě Hans Kudlich – Osvoboditel sedláků

Od neděle 5. června hostí Obec Dolní Žandov putovní výstavu Hans
Kudlich – osvoboditel sedláků. Výstavu zapůjčilo Regionální muzeum
v Chomutově a pro veřejnost bude ke shlédnutí konce července 2022
v prostorách budovy Obecního úřadu v Dolním Žandově. U příležitosti výstavy uspořádala Obec Dolní Žandov v neděli 5. června od 15:00
vernisáž v nově zrekonstruovaném kulturním a společenském sále.
Po přednášce kurátora Regionálního muzea v Chomutově Mgr. Jana
Hirsche byl pro návštěvníky připraven krátký kulturní program, kdy
vystoupili členové pěveckého sboru ZŠ a MŠ Dolní Žandov a žáci ZUŠ
Fryderyka Chopina Mariánské Lázně. Jako speciální host na závěr zahrál
a zazpíval nevidomý zpěvák a hudebník Ondra Krejča z Litvínova.

SDH a JSDH Dolní Žandov
Vážení a milí spoluobčané,
jako vždy Vám přinášíme krátký přehled o naší činnosti v uplynulém
roce.
V roce 2021 jsme zasahovali celkem u 61 mimořádných událostí.
37 zásahů se uskutečnilo v katastru obce, 24 mimo obec. Zasahovali
jsme u 8 požárů, 22 technických pomocí, 20 dopravních nehod, 9 úniků nebezpečných látek. V jednom případě jsme zachraňovali osobu
pomocí AED a jednou asistovali na hraničním přechodu Pomezí nad
Ohří (v souvislosti s epidemií Covid 19)
Při všech těchto událostech bylo zachráněno 11 osob, 23 osob zraněno a 1 jedna osoba bohužel zemřela.
V dalších 22 případech vyjela jednotka k událostem typu ZOČ
(plánované události). Konkrétně se jednalo o 20 výjezdů souvisejících
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s COVID 19 (desinfekce zdravotního
střediska a základní školy) a 2 proplachy kanalizace.
Celkově bylo u zásahů odpracováno přibližně 137 hodin na jednoho
člena jednotky.
Počet zásahů v jednotlivých měsících byl takový to: leden 3, únor 4,
březen 4, duben 4, květen 4, červen 9,
červenec 8, srpen 6, září 8, říjen 5, listopad 1 a prosinec 4. Nejvíce početný
na zásahy byl tedy měsíc červen, a to
s 9 zásahy.
Mezi takové nejnáročnější zásahy
patřil v červenci požár skladu sena v obci Drmoul, kde naše jednotka zasahovala bezmála celých 24 hodin, dále to byl měsíc červen, kdy
se naší obcí prohnala větrná smršť s krupobitím, v tomto případě se jednalo o zásahy na popadané stromy. V měsíci červenci jsme se potýkali
i s velkou vodou v důsledku přívalových dešťů a v září jsme pak zdolávali
požár skladu sena v Teplé.
Po více než dvouleté odmlce v rámci covidových opatření se nám
konečně podařilo ve spolupráci s obcí Dolní Žandov uspořádat Pálení
čarodějnic se stavěním máje, Dětský den, a především soutěž O putovní

sošku sv. Floriána v netradičním požárním sportu, která se konala 14. 5.
v Podlesí. Tato soutěž byla plánovaná už v roce 2020, kdy uplynulo 35 let
od vzniku této netradiční soutěže. Chtěli jsme touto cestou vzdát hold
všem, kteří se na založení této soutěže podíleli, ale tohoto jubilejního
ročníku se bohužel nedožili.
Soutěže se zúčastnilo družstvo dětí a mužů z Lázní Kynžvartu, družstvo mužů ze Staré Vody, Milíkova, družstva žen a mužů z Dolního
Žandova a jedno mužstvo kolegů ze SRN, kteří si mj. vyzkoušeli naše
historické motorové stříkačky.
Příprava soutěže byla poněkud náročná už vzhledem k faktu, že
Podlesí neposkytuje téměř žádné zázemí. Soutěž se ale přes všechna
úskalí vydařila. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této
akci jakýmkoli způsobem podíleli.
A překvapení na závěr! V roce 2023 pro Vás začínáme po třech letech
připravovat tradiční hasičský ples v nově zrekonstruovaném sále. Ples se
bude konat: 18. 3. 2023 a hrát bude FOXBAND. Budeme se těšit na Vaši
účast a uděláme vše pro to, aby se Vám na plese líbilo.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na veškerých
akcích pořádaných obcí v nelehké době Covidové, opravách techniky
a různých pracích na technice, zbrojnici a jejím okolí, účastí u zásahů
i odborných přípravách. Jste skvělí, že jste to s námi vydrželi.
Vaši hasiči
Připravil: velitel JSDH Dolní Žandov
Miroslav Hedbávný

Základní a mateřská škola

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

Techmania

Ve čtvrtek 24. března jsme jeli se šestou třídou vlakem do Plzně do Techmanie. Toto vzdělávací centrum nabízí stále i putovní interaktivní expozice. Žáci měli možnost si vybrat exponáty, které je zajímají a vysvětlují, jak
funguje svět kolem nás.
V rámci programu jsme
měli objednanou přednášku
na téma : Sféry země a také
2D film Dream Big.
Pochopili jsme, že fyzika může být dobrodružství
a film zase věda. Vydařilo
se nám počasí i celý výlet,
do Žandova jsme přijeli
po půl čtvrté.
Ing. Ingrid Dortová
Mgr. Alena Hofmanová
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Informace ze života naší
základní a mateřské školy
Není to tak dávno, kdy jsme školní rok zahajovali a nyní již
připravujeme zajímavé akce k jeho zakončení. Než naši žáci převezmou vysvědčení, budou mít možnost zúčastnit se ještě některých kulturních a sportovních akcí. Škola připravuje oslavu
Mezinárodního dne dětí formou „Správné devítky“, proběhne
pasování předškoláčků na prvňáčky, uskuteční se třídní exkurze
a vyvrcholením bude školní akademie.
Dovolte, abych krátce zhodnotila průběh celého školního
roku. Podařilo se nám zabezpečit výuku v plném rozsahu vzdělávacího plánu. Děti zvládly učivo předepsané pro daný ročník,
a navíc spolu strávily společně celý rok. To po covidové přestávce upevnilo nejenom třídní kolektivy, ale zlepšilo i celkové klima ve škole.
Pro čtenáře Žandovských listů uvádíme níže alespoň některé
akce ze života školy. Ráda bych všem popřála klidné a slunečné
léto a našim dětem hodně prázdninových zážitků.
Ing. Věra Havlíčková, ředitelka školy

Mateřská škola Dolní Žandov

První pololetí školního roku 2021/22 uteklo jako voda a než
jsme se nadáli, už se celá příroda raduje z jarních slunečních paprsků. V okolí vidíme spousty barevných květů, cítíme rozličné
vůně, pozorujeme hnízdící čápi na komíně a po dlouhé zimě je
cítit konečně radost a dobrá nálada. Stejně tak rozkvetly a vyzrály
dětičky v naší mateřské škole. Z malých prťátek jsou nyní samostatní, kamarádští parťáci, z předškoláků se za pár měsíců stanou
školáci, kteří se již velmi těší na svoji novou paní učitelku a novou
třídu.
Ráda bych se s Vámi podělila o radost z aktivit, které naší mateřskou školu provázejí. Děti se zúčastnily exkurzí v Ekocentru
v Dolních Dvorech, ve Třech Sekerách, navštívily vánoční Cheb,
podílely se na zdobení vánočních stromečků na Ferdinandově
prameni v Mariánských Lázních, navštívily seniory v Lázních
Kynžvartu, Chebskou knihovnu, shlédly přednášku o pěstování dýní a tvoření dekorací, zapojily se do akce Žandovské slámování“, spolupracovaly se žáky základní školy na projektech
Puntíkový den a Srdce na dlani. Pravidelně navštěvují Ranč
Calypso, seznamují se s pejsky pana Stránského, který se věnuje
Canisterapii.
Velké poděkování patří rodičům a prarodičům, kteří se s námi
podílejí na aktivitách. Pravidelně se scházíme na akcích, jako
jsou podzimní, vánoční a velikonoční dílničky, vánoční besídky,
besídky pro maminky atd. Nerada bych zapomněla na první ročník akcí: Svatomartinská slavnost, kdy nás navštívil svatý Martin
na koni, Školička pro budoucí školáky, která probíhala ve spolupráci s paní učitelkou z 1.stupně ZŠ a pilotní Den otevřených
dveří v MŠ. Čekají nás ještě výlety do přírody, divadelní představení, společná focení, školní akademie a pasování budoucích
školáků s přespáním v MŠ.
Již se moc těšíme.
Za celý kolektiv mateřské školy bych popřála budoucím prvňáčkům radost
z učení, pro děti i rodiče
nezapomenutelný
vstup
do nové životní etapy.
Všem dětem radost, zdraví
a úsměv na tváři. Nádherné
prázdniny, hodně sluníčka
a pohody nám všem!
Ing. Bohumila Kyzmanová,
vedoucí učitelka MŠ
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Seznámení s 3D tiskem

Během druhého pololetí se
žáci 4. třídy po malých krůčcích díky projektu „Průša pro
školy“ seznamují se základy
3D tisku. Naučili se základy
práce v grafickém programu
TinkerCAD a ve skupinkách si
navrhli, vymodelovali a vytiskli
personalizované čtecí záložky,
které jsou zároveň pomůckou
pro metodu kritického čtení
INSERT, již při práci s naučnými texty často využíváme. Díky záložkám už na speciální čtecí značky nebudeme zapomínat. 3D tisk zábavnou formou rozvíjí kreativitu i technické myšlení.
V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Pokud
projekt našich čtvrťáků splní všechna kritéria a firmu Original Průša zaujme,
přejde 3D tiskárna trvale do vlastnictví školy. Tak nám, prosím, držte palce.
Mgr. Dana Baloghová

EXKURZE CEVOH ČERNOŠÍN

8.4. vyrazili žáci páté a šesté třídy společně s třídními učitelkami do Centra
environmentální výchovy odpadového hospodářství v Černošíně. Ve výukovém
a školicím centru, provozovaném společností EKODEPON, měli žáci možnost
se seznámit se systémem správného nakládání s odpady. Zopakovali si pravidla
třídění odpadu. Poté se podívali na výukový film, který názorně ukázal, co se
děje s odpady, jak se správně třídí do kontejnerů, kam jsou ve sběrných dvorech
odkládány a v neposlední řadě – co z nich lze následně vyrobit. Nakonec se seznámili s „nevonícím“ provozem třídění plastů a nakoukli na skládku směsného
odpadu.
M. Fictumová

Den Země

Naše planeta Země slavila 22. dubna svátek. My jsme ve ŠD na tento den
nezapomněli. Povídali jsme si o tom, co naší planetě škodí a co můžeme pro
její uzdravení udělat.
V rámci tohoto svátku jsme třídili odpad,
malovali planety, vyráběli záložky, zjišťovali
dobu rozkladu různých
odpadků v přírodě
a v závěru dne uklízeli
v okolí školy a ve volnočasovém centru za naší
školou.
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Výuka českého jazyka na 2. stupni

V rámci Dne bez aktovek si žáci 6. až 9. třídy zopakovali učivo ze
skladby. Skládali puzzle Evropy, vytvářeli věty a souvětí o Evropě, počítali větné celky, věty jednoduché, souvětí a věty v souvětích, tvořili graf
věty jednoduché v prostoru a bez tužky, zkoušeli svou paměť. Šesťáci si
navíc zahráli při hodině literatury divadlo

Předmětové olympiády

Přípravná třída na farmě Kozodoj

V pátek 4. 3. vyjela celá přípravná třída na výlet na farmu Kozodoj.
Tam jsme společně poznávali domácí a hospodářská zvířata – kozy,
ovce, prasátka, drůbež, lamy, krávy, koně, oslíky, psy a kočky. Dozvěděli
jsme se, co potřebují k životu, jak se jmenují máma, táta a mláďata jednotlivých zvířecích rodin. Jaké vydávají zvuky a jak se o ně dobře starat.
Také jsme si povídali o tom, jaký nám přinášejí užitek. Děti si zvířátka
pohladily a pomazlily se s nimi.

23. února se dvě žákyně 7. ročníku a dvě žákyně 9. ročníku zúčastnily
24. ročníku okresního kola zeměpisné olympiády. Nejlepšího umístění
v rámci okresu Cheb dosáhla ze zúčastněných Andrea Vlková, která se
ve své kategorii umístila na krásném 4. místě (za třemi žáky chebského
gymnázia). Od bronzové příčky ji přitom dělil jediný bod a postup do
krajského kola jí tak unikl jen o vlásek.
V úterý 29. března se dvě děvčata z 9. třídy zúčastnila v budově chebského gymnázia okresního kola Olympiády v českém jazyce. Celkem 28
žáků zde soutěžilo v jazykových a slohových dovednostech. Moc pěkného umístění dosáhla Kateřina Liptáková (7. místo).
Znovu všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Monika Kudláčová

Zápis do 1. třídy
Pondělí 4. dubna bylo velkým
dnem pro naše předškoláky –
v prostorách prvního stupně probíhal zápis prvňáků na příští školní rok. Všechny děti zápis zvládly
na jedničku!
Aneta Bělohoubková, DiS.
třídní učitelka

10. ročník soutěže

„Co dělají školy pro demokracii?“

Zástupci 10 žákovských parlamentů z celé ČR se sešli již podesáté
na půdě Senátu, aby veřejnosti představili své nejúspěšnější projekty.
Projekt Starým věcem nový život – radost dětem s handicapem zde
prezentovalo i šest zástupců našeho žákovského parlamentu. V tomto
projektu se podařilo získat celkem 107 247 Kč a to i díky Nadaci Via,
která prostředky získané prodejem knih a dárcovstvím zdvojnásobila.
Získané peníze pak putovaly k chlapci s nemocí motýlích křídel.
Prezentace projektu v Senátu navázala na pořad Sama doma, kde
v úterý 1.2. Kateřina Liptáková představila tento projekt, práci Čápat
i žandovské školy.
V obou případech se jednalo o kvalitní výkony zúčastněných a prezentaci na jedničku.
Pořad Sama doma můžete zhlédnout i nyní na tomto odkazu
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/222562220600018/

Lyžařský výcvikový kurz

V termínu 24.1. – 28.1.2022 se konal Lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnili žáci 7.-9.tříd. Na kurz jsme dojížděli každý den ráno
od školy na sjezdovku do Mariánských Lázní. Pětidenní program zahrnoval výuku sjezdového lyžování, snowboardingu, ale také stmelovací,
zábavné a poznávací aktivity. Dopravu zajistila obec a pan Jadlovský nás
každé ráno bezpečně naložil a každé odpoledne vyzvedl a dopravil zpět
ke škole, za což velmi děkujeme. Velké poděkování patří také naší paní
ředitelce, která akci povolila a Jindrovi Volmůtovi za instruktorskou
práci.
Ing. Čeháková Zuzana

Exkurze z projektu Euregia Egrensis
„Německo – česká setkání základních škol“

Dne 10. května se žáci 2. a 3. třídy ZŠ Dolní Žandov vydali na setkání s žáky z Nagel. Sraz byl v 9:00 hodin v přírodním parku Waldhaus
Mehlmeisel, kde proběhlo přivítání a následná jazyková animace za přítomnosti dvou animátorů a předkladatele. Poté se uskutečnila prohlídka přírodního parku s průvodcem po okružní trase divokou přírodou.
Ze zvířat bylo možno spatřit téměř z blízka např. sněžného zajíce, tetřívka obecného, mývala, jezevce, veverky, husy, jeleny a divoké kočky.
Nejoblíbenějším zážitkem byla vyvýšená trasa ve výšce třech metrů přímo nad rysem a divočákem. Z výšky žáci pozorovali plavání divočáků,
šplhání rysů a krmení zvířat. Po této poutavé a poučné prohlídce parku
jsme společně odjeli na oběd do hostince „Zur Mauth“ v Mühlbühlu,
kde se žáci posilnili vepřovým řízkem s hranolkami, limonádou a na závěr sladkou tečkou – zmrzlinovým kornoutem. Po výborném obědě se
všichni přemístili k jezeru Nagel. Zde proběhla další animace, společné hry, předání upomínkových předmětů žákům z Nagel a rozloučení.
Během celého setkání žáci procvičovali pozdravy v němčině i češtině
a také se naučili v těchto jazycích známou hru ,,Kámen, nůžky, papír“.
Tato exkurze byla velmi vydařená a zábavná, všichni přijeli nadšení
a plní zážitků. Už teď se těší na další společné setkání, které se uskuteční
v Dolním Žandově 24. května 2022.

Novinky v naší obci - obrazem
Pracovníci správy obce Dolní Žandov zrenovovali dětské hřiště u nádraží. Bylo třeba opravit nevyhovující houpačku a pro případný odpočinek
přibyly na hřiště dvě zcela nové lavičky.

Příspěvky do dalšího čísla
Žandovských listů zaneste na obecní
úřad nebo zašlete poštou či e-mailem
do 15.8.2022
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