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Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

820 let historie Dolního Žandova

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych tímto poděkovat rodině Kulišanových z obce Okrouhlá za
dlouholetou a nezištnou péči o kapli Panny Marie v Podlesí, která se nachází na lesní cestě za Podlesím, za bývalým hotelem „Kňafák“. Poutní místo vzniklo kolem roku 1731, později na tomto místě vznikla poutní kaple,
která svou dnešní podobu získala v letech 1931-1932. Rodina Kulišanových
o ni již více jak 60 let pečuje a kaple tak může dále sloužit poutní tradici,
kdy se zde každým rokem koná poutní mše pro české a německé krajany.
Rodina Kulišanových předala naší obci finanční dar ve výši 1570,- Kč
a 203,- EUR, který byl vybrán při poutních mších od návštěvníků kaple
Panny Marie v Podlesí u Dolního Žandova. Tyto finance budou použity
na provoz a obnovu kaple.
Ing. Eliška Stránská, starostka obce Dolní Žandov

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

Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2017
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.1/2017
ze dne 02.03.2017

• Usnesení č. 07/01/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
se žádostí ZŠ a MŠ Dolní Žandov o Rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 12.490,08 Kč
(hlavní činnost – 5.594,16 Kč, hospodářská
činnost – 6.895,92 Kč) za rok 2016, ZO Dolní
Žandov souhlasí s Převedením hospodářského výsledku za rok 2016 do rezervního fondu
ve výši 12.490,08 Kč.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 07/01/2017 bylo schváleno.
• Usnesení č. 08/01/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Dolní Žandov, okres Cheb, za rok
2016.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 08/01/2017 bylo schváleno.
• Usnesení č. 19/01/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na
vědomí Informaci o podaných žádostech o
dotace v roce 2017:
SZIF – Oáza odpočinkového místa v Úbočí
Karlovarský kraj – vybavení kulturního
sálu v Dolním Žandově
Karlovarský kraj – LHP
MZE – Lesní technika – Služby Dolní
Žandov s.r.o., konec roku 2016
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 19/01/2017 bylo schváleno.

Usnesení ZO č. 2/2017
ze dne 27.04.2017

• Usnesení č. 24/02/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Vyrovnaný rozpočet Obce Dolní Žandov
na rok 2017. Závaznými ukazateli jsou schválené rozpočtové paragrafy.
Příjmy celkem 18.224.700,-Kč
Výdaje celkem 18.224.700,-Kč
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 24/02/2017 bylo schváleno.
• Usnesení  č. 25/02/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Poskytnutím individuálních dotací
z rozpočtu obce Dolní Žandov na rok 2017,
v celkové výši 2.392.620,-Kč, takto:
ZŠ a MŠ Dolní Žandov
1.800.000,-Kč
Městská knihovna Cheb
5.000,-Kč
Aragonit Cheb ve výši
500,-Kč
Neuman Václav, Cheb
2.500,-Kč
DSO Mariánskolázeňsko
39.620,-Kč
DSO Chebsko ve výši
5.000,-Kč
SMO Praha
5.000,-Kč
Český kynologický svaz Dolní Žandov
		
10.000,-Kč
TJ Sokol Dolní Žandov
479.000,-Kč
TJ Sokol Lázně Kynžvart
5.000,-Kč
Hladký Ludvík, Dolní Žandov 3.000,-Kč
Klub ČP Dolní Žandov
10.000,-Kč
Klub přátel Dolního Žandova – M. Trepková
ve výši
10.000,-Kč
Traicont z.s., Mariánské Lázně 8.000,-Kč
Český svaz včelařů, o.s., Dolní Žandov
10.000,-Kč
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 25/02/2017 bylo schváleno.

Volby 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech
20. a 21. října 2017. Budeme Vás očekávat ve volební místnosti Sálu
kulturního domu obecního úřadu Dolní Žandov – vstup přes přísálí.
Hlasovací lístky a informace k volbám dostanete do poštovních schránek. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Doporučení pro občany: stále nové informace z obce a okolí
navštivte naše webové stránky www.dolnizandov.cz

• Usnesení č. 34/02/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením mateřské školy a školní jídelny
v Dolním Žandově v době letních prázdnin
od 31.07.2017 - do 01.09.2017, z důvodu čerpání řádné dovolené.
Hlasování: pro 7 proti 00 zdržel se 0
Usnesení č. 34/02/2017 bylo schváleno.
• Usnesení  č. 36/02/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí
Dolní Žandov a z.s. Babybox pro odložené děti – STATIM, IČO: 27006891, DIČ:
CZ27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104
00 Praha 10 – Hájek, v zastoupení předsedou
Ludvíkem Hessem, na dar ve výši 5.000,-Kč,
který se použije k naplňování jeho účelu, tj.
k zřizování a provozu schránek pro odložené
děti, podpoře všech činností spojených s poskytováním pomoci, především ke stavbě
azylového domu. ZO Dolní Žandov pověřuje
starostku obce k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování: pro7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 36/02/2017 bylo schváleno.

Usnesení ZO č.3/2017
ze dne 19.05.2017

• Usnesení  č. 41/03/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje návrh vlajky č. 3, s úplným přepisem obsahu znaku na vlajku, tj. s úplným erbem věžníků, která je přílohou žádosti o její udělení
předsedou Poslanecké sněmovny i registraci
historického znaku.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 41/03/2017 bylo schváleno.

Za správnost vyhotovení:
Gabriela Bělohradská

Statistické údaje
obce Dolní Žandov
k 01.01.2017
Část obce
Dolní Žandov
Horní Žandov
Podlesí
Salajna
Úbočí
Celkem:

Počet obyvatel
972
51
38
74
72
1.207
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Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů
v období od prosince 2016 do června 2017:

Obec Dolní Žandov

JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Jaroslava Horáčková 81 let Dolní Žandov
Anna Kundrátová 86 let Horní Žandov
Pavel Rolník 70 let Dolní Žandov
Markéta Nejtková 70 let Dolní Žandov
Ludmila Fialová 87 let Dolní Žandov
Vlasta Vodičková 87 let Salajna
Ladislav Balog 70 let Dolní Žandov
Růžena Baráková 81 let Dolní Žandov
Zdeňka Křížová 70 let Dolní Žandov
Anna Lindová 81 let Dolní Žandov
Jarmila Konečná 86 let Dolní Žandov
Libuše Pokorná 81 let Úbočí
Václava Hejnová 75 let Salajna
Gizela Trubková 80 let Dolní Žandov
Anna Zajíčková 87 let Dolní Žandov
Stanislav Zajiček 75 let Dolní Žandov
Jiřina Vosátková 89 let Podlesí
Marie Jadlovská 85 let Horní Žandov
Josef Lipták 70 let Dolní Žandov
Marie Povondrová 70 let Dolní Žandov
Jarmila Vachudová 91 let Horní Žandov
Sieglinde Zedková 83 let Dolní Žandov
Jarmila Skalická 84 let Dolní Žandov
Jaroslav Rypl 83 let Dolní Žandov
Ida Pajerová 88 let Dolní Žandov
Marie Jirásková 85 let Dolní Žandov
Jaroslav Pešek 70 let Dolní Žandov
Zdeňka Hemrová 75 let Dolní Žandov
Jaroslava Sutrová 70 let Dolní Žandov
Jaroslav Daněk 70 let Dolní Žandov

Opustili nás:

František Pekoč z Dolního Žandova 76 let
Karel Troják z Dolního Žandova 92 let
Stanislav Trubka z Dolního Žandova 76 let
Bohumil Pajer z Dolního Žandova 86 let
Ludmila Kasalová z Dolního Žandova 76 let

NEZAPOMENEME

vyhlašuje soutěž

NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVĚTINOVÉ
OKNO

Do 16. 09. 2017
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
Vyhodnoceným účastníkům budou předány ceny
30. září 2017
na 24. Žandovské pouti sv. Michala

!!!

UPOZORNĚNÍ

!!!

Informujeme občany, kteří hradí poplatky za popelnice, psy
a pozemky, že Obecní úřad Dolní Žandov již

nerozesílá složenky

pro platby poplatků. Platby dle Smluv o nájmu pozemku, Dohod
o zajištění svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu
a způsobu úhrady nákladů a Poplatky za psa provádějte bezhotovostně na účet 2427331/0100 KB Cheb:
Nájem pozemku:

částka dle smlouvy - VS 2131

Dohoda o zajištění svozu od- částka dle příl. ke sml.
padu, třídění a zneškodňování
- VS 3722 - SS číslo smlouvy
komunálního odpadu:
Poplatek za psa:

Částka dle Sazebníku o místních poplatcích - VS 1341

Nájem hrobového místa:

částka dle smlouvy
- VS 3632 - SS číslo smlouvy

Novým poplatníkům budou tyto údaje přiděleny
při přihlašování na obecním úřadě.
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Projekt: Obec Dolní Žandov –
dobré místo pro život!

Klub přátel Dolního Žandova
se umístil na 1 místě!

V sobotu dne 17. prosince 2016 organizovaly Lázeňské lesy
Karlovy Vary, p. o., v rámci česko-bavorského projektu „Rok v lese“,
akci zaměřenou na Advent. V areálu sv. Linhart probíhala soutěž
o nejlepší svařené víno a nejhezčí adventní věnec. Zúčastnila se
celá řada týmů z různých institucí i řad veřejnosti. Porotou byla široká veřejnost, jež přímo hodnotila jednotlivé výstupy soutěžících.
Klub přátel Dolního Žandova se umístil se svými adventními věnci na 1. místě. Mnoho lidí vyměnilo předvánoční shon za klidnou,
pohodovou a přátelskou akci. Adventní věnce posvětil i karlovarský farář z farnosti Rybáře P. Romuald Štěpán Rob. Zájem soutěžících i návštěvníků předčil očekávání a celou akci lze hodnotit
velice pozitivně.
Projekt „Rok v lese“ je realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014 – 2020 (Dispozičního fondu Euregia Egrensis).
Mgr. Richard Štěpánovský
projektový manažer

Po úspěšně realizovaném projektu „Společná příroda nás spojuje“,
který byl zaměřen na naše životní prostředí (výsadba zeleně, úklid odpadků, výlety žáků do obor v Mehlmeiselu apod.), pokračuje Dolní
Žandov v česko-bavorské spolupráci. Projektovým partnerem je již
tradiční bavorský Nagel. Současný projekt „Obec Dolní Žandov –
dobré místo pro život!“ se však zaměřuje na podporu kulturně-společenských akcí a vzájemnému přeshraničnímu poznávání (veřejnost,
spolky). Již v červnu proběhla cesta žáků žandovské základní školy
do Bavorska za účelem poznání atraktivit, historie i současnosti příhraničí regionu Horní Franky. Žáci navštívili příjemnou zoologickou
a botanickou zahradu v Hofu a dále se seznámili s tradičním odvětví
výroby porcelánu v Selbu (muzeum Porzellanikon). V druhé polovině
roku je plánována i cesta do partnerské obce Nagel. V rámci projektu
bude pořízeno i vybavení (např. stan, gril, gastronomické nádoby, aj.)
pro realizaci společných česko-bavorských akcí (vč. kulturních vystoupení, atrakcí pro děti, soutěží, výletů na zámek Kynžvart, apod.).
Projekt pomáhá budovat neformální vztahy z obou stran hranice.
Projekt je realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
(Dispozičního fondu Euregia Egrensis).
Mgr. Richard Štěpánovský
projektový manažer

Botanická zahrada Hof

Muzeum porcelánu Selb

Zoo Hof
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Joseph Smith
– sportovní
gymnastika

Kristýna Kičová
– moderní gymnastika
Dne 3.6.2017 se konalo Mistrovství České
republiky
základního
programu moderní gymnastiky
v
Dubňanech
u Hodonína. Zúčastnilo se
celkem 8 závodnic z oddílu
GSK Mariánské Lázně.
Mezi
těmito
děvčaty startovala i Kristýna
Kičová z Dolního Žandova.
Moderní gymnastiku cvičí letos již třetím rokem.
Postup si vybojovala ze 3.
místa Oblastního přeboru.
Na Mistrovství České republiky se umístila na krásném 15. místě z 25 závodnic
v kategorii.
Srdečně
blahopřejeme
a přejeme mnoho dalších
úspěchů.

V neděli 28. května 2017 se
konal Přebor plzeňského a karlovarského kraje ve sportovní gymnastice chlapců. Joseph Smith
z Úbočí, závodník TJ Lokomotivy
Cheb, závodil poprvé v kategorii
starších žáků a podařilo se
mu vybojovat zlatou medaili
v karlovarském kraji a v celkovém
hodnocení obou krajů se umístil
na druhém místě. Postoupil
tak na Mistrovsví republiky
ve sportovní gymnastice, které se
konalo v Ostravě 18. června 2017.
Na Mistrovství republiky vybojoval Joseph navzdory angíně
úžasné 18 místo ze 37 soutěžících
starších žáků.
Srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Dětský maškarní
bál

Obecní úřad v Dolním Žandově za vydatného přispění sponzorů
pořádal opět tradiční Dětský maškarní bál v neděli 19.února 2017 od
14ti hodin se soutěžemi, odměnami a diskotékou na sále kulturního
domu v Dolním Žandově. Soutěže byly přiraveny jak pro malé, tak
velké děti a díky sponzorům si také každé dítko odneslo jako dárek
sladkou cukrovou vatu. Pět nejlepších masek bylo opět oceněno krásnými cenami.

Odpolední dětskou diskotékou s DJ Jarrym jsme se rozloučili s maskami a ostatními návštěvníky maškarního bálu.
Děkujeme sponzorům:
Agro&Kombinát spol. s r. o. Dolní Žandov, p. Ladislav Košťál,
Dolní Žandov., Le Quang Chung, Smíšené zboží Dolní Žandov,
Vojtaššák Radek, Restaurace pod kostelem – D. Žandov, DDM Sova
Cheb, LK Hardware, IKKA Service, AŽ Garant, Besip
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 22.dubna 2017 jsme v obřadní síni v budově OÚ
v Dolním Žandově přivítali nové občánky:
•
Veronika Daňková
•
Jakub Gašparik
•
Claire Hladká
•
Matěj Hedbávný
Slavnostní atmosféru obřadu pomohli vytvořit také malí zpěváčci ze Základní školy v Dolním Žandově pod vedením paní
učitelky Dagmar Masarovičové a za hudebního doprovodu paní
učitelky Mirky Masarovičové.
Matěj Hedbávný s rodiči, Claire Hladká s rodiči

Veronika Daňková s rodiči, Jakub Gašparik s rodiči

Zpěváčci ze ZŠ Dolní Žandov

820 let
Historie Dolního Žandova
1.část
Žandov patří podle historiků k nejstarším opevněným místům
na západní české hranici.
Nejstarší známé německé názvy obce jsou: „Sanda, Sandaha,
Sandach, Zandaue, Zandowe, Sandow“, česky Žandov.
Přípony „a, aha, ach, owe“ jsou staroněmeckými výrazy pro
vodu – potok nebo řeku. Potok, přitékající z oblasti Dyleně (německy Tillenberg či Tülln), který byl natolik silný, že dokázal pohánět hned několik mlýnů, protéká níže položenými částmi obce.
Z dávných dob, kdy se kolem obce, od svahů Slavkovského lesa
až na druhou stranu k rozložité Dyleně rozkládal nepropustný
prales, který vyplňoval celou šířku údolí, byl asi odvozen název
obce - „na potoce“ a pojmenování Sandaha, Sandowe atd. tak bylo
logickým krokem.
Nejstarší zmínka o Dolním Žandově pochází z roku 1197, kdy
již existující ves daroval vévoda Jindřich Břetislav nově založenému tepelskému klášteru. Další písemná zmínka je datována dnem
22. dubna 1317, kdy se v dokumentech objevuje i jméno prvního
žandovského faráře, urovnávající spor mezi bratry Rohrerovými
z nového Drahova a klášterem ve Waldassenu. Smír mezi bratry
Rohrerovými byl zpečetěn v žandovském farním kostele, který
pravděpodobně existoval dávno před rokem 1317.
Počátky obce lze pravděpodobně datovat do 12.století, kdy
do roku 1193 spadá založení premonstrátského kláštera v Teplé

bohatým českým vladykou Hroznatou ze šlechtického rodu
Krašov-Gutštejn, jehož majetkem se podle darovacích a stvrzovacích listin, sepsaných knížetem biskupem Jindřichem, stalo i území, rozkládající se mezi Žandovem a Českým lesem. To zavdalo příčinu ke sporům mezi pány z Hohenbergu a tepelským klášterem;
Žandov a jeho okolí bylo totiž jejich říšským lénem, sestávajícím
částečně ze statků a půdy včetně lesní oblasti, v níž k ochraně hranic Říše vystavěli na strmé skále pevný hrad „Königswarte“.
Spor o zboží Žandov-Kynžvart se nejsilněji rozhořel ve druhém
desetiletí 13. století. Tepelský klášter v něm zastupoval jeho zakladatel, Hroznata, a proti němu stál Berthold von Hohenberg, který
vlastnil Žandov a Kynžvart jako říšské léno a rozhodně obhajoval svá vlastnická práva. Byl pevně přesvědčen, že Žandov a jeho
území patří k Chebsku a podle jeho názoru neměl český kníže
Jindřich Břetislav žádné právo darovat oblast Žandovska tepelskému kláštěru.
Uprostřed nejžhavější fáze sporu byl Hroznata zajat chebskými
šlechtici a podle legendy zemřel v žaláři hradu Starý Kynšperk,
dnešní Hroznatov 14. července 1217. Jeho tělo pak prý bylo žandovskými odvezeno do tepelského kláštera na selském voze.
Hroznatovou smrtí však spor neskončil a teprve 21. srpna 1242
byl v Chebu vyhlášen smír mezi zástupcem klášterního konventu
opatem Gerhardem na jedné straně a Konrádem z Hohenbergu
na straně druhé. Hohenbergští museli před zemským soudem
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pohled na část Dolního Žandova s kostelem sv. Michala po požáru v roce 1890

v Chebu přislíbit, že každoročně odvedou tepelskému klášteru
polovinu výnosů ze Žandovska a z daní a z ostatních nahodilých příjmů třetinu. V případě, že by smlouvu porušili a na výzvu
věřitelů své závazky 6 týdnů nevyrovnali, pak by veškerá práva
na Žandovsko ztratili a území by coby volný majetek připadlo
klášteru.
Po založení kynžvartského hradu na zemských hranicích ztratil
Žandov výsadu jediné mezistanice na říšské a vojenské stezce, jež
byla současně nejvýznamnější obchodní tepnou do Čech.
22. dubna 1317 se v dokumentech objevuje i jméno prvního
žandovského faráře: jmenoval se Hankel a jeho jméno je (v úloze
svědka) uvedeno na smírčí listině, urovnávající spor mezi bratry
Rohrerovými z Nového Drahova (německy Rohr) u Skalné a klášterem ve Waldsassenu. Mimo něj byl v listině uveden i kynžvartský
farář jménem Johannes a stejně tak i jakýsi Albrecht a Jaroslaus
z Kynžvartu. Smír mezi bratry Rohrerovými byl zpečetěn v žandovském farním kostele. Tento kostel je tedy velmi starý a pravděpodobně existoval dávno před rokem 1317.
Území Žandovska a Kynžvartska bylo leuchtenbergským lénem.
Protože Leuchtenberg leží v Bavorsku, byli majitelé tohoto lenního
území stoupenci německé císařské koruny, nad jejich hrady vlály
vlajky prapory německé říše a stáli v opozici proti tehdejšímu českému králi Karlu IV..
V červenci 1347 vpadl Karel IV. se svým vojskem přes Cheb
do Bavorska, přičemž hrad Kynžvart a žandovskou pevnost obsadili čeští žoldnéři. Jenže namísto toho, aby ochraňovali projíždějící
kupecké povozy, pořádali z kynžvartské pevnosti výpady a kupce
okrádali. Brzy byl Kynžvart znám jako lupičské sídlo, proti kterému muselo vytáhnout chebské vojsko, které Kynžvart po delším
obléhání pobořilo. Jeho znovuobnovení král Karel IV. zakázal
svým reskriptem ze 6. ledna 1349.
Po smrti Ludvíka Bavorského (11. října 1347) se dřívější majitelé Žandova a Kynžvartu podrobili českému králi Karlu IV., který
dal Kynžvart lénem Engelhartovi a Žandov za Vojtěchovi (také
Vítkovi či Wiclinovi). Současně s nabytím právní platnosti dne 2.
ledna 1350 se změnil i charakter léna. To se nadále již objevuje jako
české korunní (kammer) léno. K jeho skutečnému a definitivnímu
připojení k Čechám tak došlo teprve 2. ledna 1350.

Vojtěch (1350 – 1370) povýšil coby lenní pán zboží Žandov
na město a zároveň mu dal erb a barvy. Žandovský městský znak se
skládá z červeného štítu se zelenou patkou. Na ní stojí dvě okrouhlé věže s černými, kuželovitými střechami s pozlacenými koulemi
na špicích. Mezi nimi je modrý štít se stříbrnou psí hlavou. Na tomto štítu spočívá turnajová přilbice, ozdobená pěticípou korunou
a modrostříbrným přikrývadlem. Nad ní se vznáší stříbrně oděná
panna se zlatými vlasy a pozvednutýma rukama. Městské barvy
Žandova jsou bílá a modrá.
Stará městská pečeť Žandova byla mistrovským dílem. Byl na ní
městský znak na krásné, zvlněné stuze s latinským nápisem z gotických písmen, která naznačují, že by pečetidlo mohlo pocházet ze
14. století. Nápis zní: „Sigillum civium in Sanda“.
Leuchtenbergská lenní kniha, začínajícími zápisy z roku 1362
(1360), vedenými až do roku 1390 (1379) uvádí: „Item Amonsgrýn,
který má od nás Engelhart z Kynžvartu a Žandova lénem, byl jmenovaným prodán Nothaftům; ti jej dále prodali Rýzmburkům.“
V roce 1372 se Nothaftové, coby majitelé Kynžvartska, objevují naposledy. V srpnu 1372 prodávají tři Nothaftové hradiště
Kynžvart se všemi k němu přináležejícími částmi Boršovi z Oseka
(Rýzmberka), včetně tvrze Amonsgrýn (později Boršengrýn) i se
vším příslušenstvím.
Borešovi z Oseka bylo 14. února 1370 dáno i zboží Horní
a Dolní Žandovy jako královské dědičné české léno ; Boreš je pak
sloučil se svým Dominium Boršengrýn (Amonsgrün - Úbočí).
Město Dolní Žandov bylo v té době v troskách, protože bylo
v roce 1347 úplně zničeno během sporů mezi králem Karlem
IV. a jeho protivníkem císařem Ludvíkem Bavorským. 15. září
1374 obdržel Boreš od Karla IV. svolení, aby poblíž svého hradu Boršengrýn založil Žandov jako „nové město“ a propůjčil mu
právo pořádat každé úterý týdenní trh, jak tomu bylo i v sousedních městečkách. Mimoto propůjčil Žandovu vlastní soudní pravomoc, takže se Žandov mohl pyšnit plnými městskými
výsadami.
21. březen 1392: Boreš z Oseku zůstává majitelem dominia
Boršengrýn, včetně Žandova.
31. prosinec 1396: král Václav IV. udělil svému milci, rytíři Pluhovi, výsadu, díky které byli všichni poddaní, příslušející

-8ke zboží Boršengrýn (tedy rovněž obyvatelé Žandova), osvobozeni
na věčné časy ode všech mimořádných zemských dávek.
1401: Po smrti Hynčíka Pluha připadly tvrze Boršengrýn
a Kynžvart coby volné léno zpět lantkraběti Johannu von
Leuchtenberg, který jej v rozporu s dispozičním právem českého krále postoupil Jindřichu IX. z Plavna, který byl zetěm pána
z Oseka.
1412: Jindřich X. se v roce 1419 podrobil králi a tím se vyhnul
obléhání hradů Kynžvart a Boršengrýn.
1448 - Hynek Krušina ze Švamberka, jeho choť Margareta a její
syn Bohuslav propůjčili v roce 1448 tržištím Žandovu a Kynžvartu,
vesnicím Staré Vodě, Vysoké, Brtné a vsi jménem Kornov právo
svobodného dědění dvorů jak příbuzným tak „jiným zde usazeným sousedům“, pokud chtějí těmto přenechat své majetky.
1452: plavenští žoldnéři vytáhli proti švamberským posádkám
v okolí Žandova a zpustošili je. 20. června 1452 vtrhli do Brtné
a ukradli „majetek a zboží“ a zajali i několik rolníků.
23. července 1464 propůjčil Jindřich II. trhům Žandov-Kynžvart
právo vařit pivo. O neděli svaté Trojice 1471 potvrdil Jindřich trhům Žandov-Kynžvart a stejně tak i k panství přináležejícím vsím
veškerá práva a svobody, které jim udělil jeho otec.
Válka z roku 1506 mezi mocnými Gutenštejny a králem
Vladislavem skončila odúmrtí královského léna KynžvartŽandov, které tak připadlo královské komoře a 20. ledna 1510 se
na Kynžvartu usazuje královský hejtman Ladislav ze Šternberka.
2. března 1534 vydal zemský sněm mezi jinými rozhodnutími,
podle něhož připadlo dominium Kynžvart-Žandov za 18 460
zlatých doživotně Hanušovi Pluhovi z Rabštejna a jeho synovci Kašparu Pluhovi, což bylo písemně stvrzeno 31. března 1534.
Od roku 1537 se jediným vlastníkem stává Kašpar Pluh.
1547-1558 zboží královské koruny.
10. října 1558 bylo panství Kynžvart-Žandov zastaveno královskou komorou za 18 800 tolarů pánům Jindřichovi, Zdeňkovi
a Jáchymovi ze Švamberka.
V dubnu 1566 obdržela města Žandov a Kynžvart svolení ke konání 4 týdenních a dobytčích trhů ročně.
1. července 1597 císař Rudolf II. vyhlásil: Poté, co císař Ferdinand
dal své panství Kynžvart v zástavu za sumu 18 000 tolarů v zástavu
Jindřichovi, Zdeňkovi a Jáchymu Švamberkovým, kteří je dále postoupili Janu Šebastiánu Zedwitzovi, přejímají od nynějška zástavu
od výše jmenovaných spoludědiců a bratra Kryštof Jindřich von
Zedwitz a Fronberg a jeho dva nejstarší synové doživotně za sumu
11 000 tolarů.
1621 umírá Kryštof Jindřich Zedwitz. Panství Kynžvart-Žandov
se vším, jak je zdědil po smrti svého otce (jako zástavu), připadlo
zpět státní pokladně.
10. dubna 1630 přechází panství Kynžvart-Žandov spolu s obcemi Velká a Malá Hleďsebe a Tři Sekery po důkladném ocenění
za 66 116 tolarů do vlastnictví bratří Metternichů. Metternichové
byli tvrdí a nelítostní muži, kteří na své české panství pohlíželi
pouze jako na výhodnou finanční investici, na níž chtěli pouze vydělat.
Synové Wilhelma, svobodného pána z Metternichů, Filip
Emmerich a Ferdinand Kazimír často pobývali na Kynžvartě,
na privilegia měst Kynžvart a Žandov však nebrali žádné ohledy.
Vysloužili si pověst utiskovatelů rolníků a zejména Kazimír se projevoval jako skutečný tyran.
V roce 1657 se města Žandov a Kynžvart obrátila se stížností
přímo na císaře Leopolda I. Po komisionálním vyšetřování byla
22. ledna 1662 sepsána smlouva, tzv. Pražský reces (vyrovnání),
kterou podepsali královští komisaři a Karl-Heinz, svobodný pán
z Metternichů, Matyáš Hetz coby zplnomocněnec města Kynžvart
a Johann Rauenhart jako zplnomocněnec města Žandov. Tato
smlouva měla oběma městům zaručit více svobody. Metternichy
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však rozzuřilo, že se obě jejich poddanská města odvážila stěžovat
si dokonce samému císaři a začali své poddané utiskovat ještě více.
Ke všemu trápení obyvatele Žandovska a Kynžvartska sužovaly
nakažlivé nemoci; v letech 1607-1609 a dále v roce 1616 to byly
černé neštovice a v letech 1611, 1621, 1630 a 1633 decimovaly
místní obyvatele nemoci podobné moru.
Vzhledem k tomu, že Žandov i Kynžvart ležely na vojenské silnici, vytrpěly si v těchto letech mnohá příkoří od procházejících
vojsk. V období Velikonoc roku 1664 navíc procházející soldateska
nakazila místní obyvatele „uherskou nemocí“, což byl jakýsi druh
chřipky, která se zejména v Kynžvartu držela až do počátku roku
1665.
4. června 1667 potvrdil Karl Leopold kynžvartským a žandovským trhová privilegia. 12. srpna 1680 vyhotovil hrabě Filip
Emmerich příslušné cechovní smlouvy pro „bednáře, koláře, kováře a zámečníky v Žandově“, o které si zažádali v městě Planá. Tyto
cechovní dokumenty byly postupně potvrzeny: 28. června Filipem
Karlem, hrabětem Metternichem a 30. prosince 1721 Filipem
Adolfem, hrabětem Metternichem. Podobně byl v roce 1680 vystaven cechovní dokument pro žandovské pekaře a mlynáře hrabětem Filipem Emmerichem, který 28. června 1707 konfirmoval
Filip Karel, hrabě von Metternich a 30. prosince 1721 Filip Adolf.
Hrabě Filip Emmerich von Metternich zemřel 22. května 1698.
Krátce před svou smrtí vyhlásil panství Žandov a Kynžvart za nedělitelné a jeho nástupcem a jediným majitelem panství se stal
jeho nejstarší syn Franz Ferdinand. Bratr vlastníka panství, jménem Johann Philipp Karl nechal v roce 1702 postavit před žandovským kostelem sochu sv. Jana Nepomuckého.
9. července 1702 se na kynžvartském hradě zastavil císař Josef I.
na své cestě do Německa a projel i Dolním Žandovem. V roce 1787
(1788) tvořilo Žandov 151 domů, v roce 1896 to již bylo 217 domů,
ve kterých žilo 1 468 obyvatel.
První hřbitov se až do roku 1840 rozkládal kolem kostela a jediným historickým pomníkem na něm byla hrobka rodiny Bigattů.
Vchod do této hrobky byl náhodně objeven v roce 1844 při stavbě budovy školy a nové fary a nalezené ostatky byly převezeny
do Svojšína.
Rozšíření nového hřbitova spadá do roku 1888.
Žandovský farní kostel je velmi starou jednolodní církevní stavbou, která prošla v roce 1682 zásadní přestavbou, při níž byl však
zachován klenutý presbytář a je zasvěcen svatému archandělu
Michalovi. Oltářní obraz je velmi starý a mělo by jít o kopii obrazu
sv. Michaela od Guida Reniho. Při pozdějším pokusu o jeho restauraci byl však poničen. Nad oltářem je freska metternichovského znaku. První zápisy v žandovské farní matrice pocházejí z roku
1666.
První kostelní varhany byly postaveny v Plané v roce 1702. Tyto
první varhany byly odstraněny v roce 1833 a za pomoci chebského
stavitele varhan Müllera byly pro žandovský kostel upraveny varhany ze zámecké kaple v Kynžvartu. V kostelní věži, jejíž střecha
a horní zdivo byly zničeny požárem z 11. května 1890, při kterém
se roztavily i hodiny a velký zvon, byly předtím umístěny 62 librové hodiny – dar rodu Bigattů – které odbíjely každou čtvrthodinu. Dále ve věži visely tři zvony, těžké 4,5 centu, 3 centy a 1
cent. (německý cent = 50 kg). Velký zvon, který pukl v roce 1834
během poplašného vyzvánění při požáru sklářské hutě v Úbočí,
byl v roce 1842 (jak dosvědčuje i nápis) nahrazen zvonem, odlitým
chebským zvonařem jménem J. di Valle. Kmotrem tohoto zvonu
byl princ Richard von Metternich.
Historie Dolního Žandova po r.1833 do r.1945 v dalších
Žandovských listech
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Zpráva o činnosti jednotky SDH obce Dolní Žandov za rok 2016
V loňském roce jsme měli celkem 17 zásahů, z toho 11 v katastru
obce a 6 mimo katastr obce, což je o 17 zásahů méně než v roce 2015,
ve kterém bylo 33 zásahu. Z toho byly pouze 2 Požáry, 6 Technických
pomocí, 7 Dopravních nehod a 1 Planý poplach.
U jednoho zásahu byla jednotka odvolána KOPIS ještě před výjezdem jednotky a to byl ten včerejší a opět smutný.
Je nutno dodat, že takhle málo zásahů za celý rok u téhle jednotky
nepamatuji a o to některé zásahy byly horší a náročnější a to především v druhém pololetí.
Začalo to hnedle začátkem prázdnin a to 2 července. Kdy jsme vyjížděli k dopravní nehodě a teprve při příjezdu na místo jsme zjistily,
že se jedná o nehodu osobního vozidla a obecního autobusu, kde na
místě byly 4 zraněné osoby a z toho naši dva členové. Čas strávený u
této nehody byl 4hodiny a 30 minut.
Další náročný zásah byl 29 srpna a opět dopravní nehoda tentokrát
železniční mezi Starou Vodou a Dolním Žandovem. Nehoda jako ze
scénáře Kobry 11 a ani to by scénáristé nevymysleli kdy řidič Škody
Oktavia doslova přelétl železniční trať při tomto letu se podařilo
přetrhnout trolejové vedení ve kterém je 25 000 voltů a zastavil se o
protější stráň a sesunul se ke kolejím, kde projížděl osobní vlak a tím
došlo ke střetu se zmiňovaným automobilem. Nutno dodat, že řidič
z vozidla ze kterého byla hromada šrotu a nebylo poznat co to vlastně
bylo za auto vyvázl téměř bez zranění.
Nutno dodat že po příjezdu na místo si kluci mysleli, že si někdo
udělal srandu protože nikde nebyly žádné známky po nehodě.
Ve vlaku cestovalo 10 osob, které v průběhu zásahu naše jednotka evakuovala do přistaveného náhradního autobusu. Evakuace osob
probíhala ze špatně přístupného místa a ještě cca 300 metrů po kolejích.
Celý zásah trval rovněž 4 hodiny.
To jsme ale netušili, že to nejhorší nás teprve čeká.
Třetí a nejhorší zásah, který v loňském roce byl je ten nejsmutnější
pro všechny zúčastněné jednotky, které byli povolány k této nehodě
opět do Leimbruku 25. 10. Kam naše jednotka byla povolána a dorazila a zasahovala na místě události jako první ze všech složek IZS
Jednalo se o střet osobního automobilu s nákladním a s terénním
vozidlem, kdy po této kolizi byly na místě 4 těžce zraněné osoby a
jedna osoba, která přes veškerou snahu svým zraněním podlehla.
Bohužel se jednalo o 5ti leté dítě a to je to nejhorší co nás může u
takovýchto zásahů potkat.
Tady bych chtěl strašně moc poděkovat všem klukům, kteří se
tohoto zásahu zúčastnili a odvedli při něm obrovský kus poctivé a
výborné profesionální práce i přesto, že to byl zásah po psychické
stránce velice náročný a všichni velitelé hasičských složek kteří se
dostavili na místo této mimořádné události si je chválili, že fungovali
na maximum a nejlíp jak mohli.
Celý zásah trval 5 hodin.
Celkově bylo u zásahu včetně cvičení odpracováno 25 hodin a 20
minut.

Odborná příprava

Jednotka se účastnila 3 pravidelných odborných příprav na stanici
v Mariánských Lázních po cca 5 hodinách a 1 v Eutitu ve Staré Vodě
Do této firmy jsme se mohli podívat díky veliteli stanice
z Mariánských Lázních Marianu Gajerovi, který tuto exkurzi domluvil a zorganizoval
Pravidelnou odbornou přípravu posádek vozidel RZA, která proběhla v měsíci říjnu v Dolním Žandově v rozsahu 8 hodin, další z povinných příprav jsme měli v listopadu v rozsahu 8 hodin, a to školení
První pomoci, na kterou nás přijel školit lékař ze ZZS KVK.
Touto cestou bych chtěl poděkovat veliteli stanice Mariánské Lázně
Martinu Gajerovi a zároveň Všem ostatním, kteří se na přípravách
těchto odborných příprav podíleli, protože si pro nás vždy připravili
nějakou specialitu

Všechny odborné přípravy měly vysokou úroveň a z hlediska teoretického i praktického byly pro všechny zúčastněné velkým přínosem.

Akce SDH, JSDH a obce Dolní Žandov(ZOČ)

Společně s SDH byla jednotka nápomocna při organizaci tradičního dne dětí v Dolním Žandově, který se konal poprvé ve volnočasovém centru za základní školou. V Paliči prováděli ukázky, na Dni mezi
nebem a zemí jsme rovněž byli nápomocni s materiálním zabezpečením v podobě bezplatného zapůjčení stanu včetně jeho montáže i
demontáže. Podařilo se nám uspořádat tradiční soutěž Florián, která
probíhala u naší hasičské zbrojnice a byla celkem netradiční - poprvé se na tuto soutěž podařilo složit ženské družstvo díky aktivitě
mé manželky. Dále jsme pomáhali při rozsvícení vánočního stromu,
vypouštění balónků s přáním pro Ježíška a ve spolupráci se základní školou jsme dála organizovali rozloučení s létem a také poskytli pomoc při organizaci Třetího republikového srazu pohraničníků
na hoře Dyleň, na Salajnském žebřiňáku a na cyklozávodech v okolí
Mariánských Lázní. Na již zmiňovaných akcích, se dělalo to, co bylo
třeba. Na těchto akcích bylo odpracováno na jednoho člena přibližně
128 hodin. U těch mnoha dalších neevidovaných akcí by tento počet
byl mnohonásobně vyšší.
O údržbě techniky mluvit asi ani nemá cenu, protože techniku udržujeme a opravujeme jak je třeba a vzhledem k jejímu stáří by se asi
těžko hledal měsíc, kdy jsme něco neopravovali nebo nedělali potřebnou úpravu.
V dohledné době bude nutné řešit opravu CAS 24 Tatra Terrno,
kde se poslední dobou zvětšuje mezera mezi prvním a druhým dílem
nástavby a jelikož je toto vozidlo vyrobeno roce 2002, tak už by si
zasloužilo generální opravu a celkovou modernizaci.

Dotace a příspěvky

V letošním roce se nám podařilo získat účelové dotace a příspěvky od Karlovarského kraje na věcné vybavení neinvestiční povahy
za které se nakoupily věci potřebné pro veškeré zásahy a to ve výšce
196 000,- a tato částka je podmíněna spoluúčastí obce v minimální
výšce 20%
Jednalo se o 2 dýchací přístroje Drager včetně masek a ochranných
brašen na masky; 3 náhradní lahve k přístrojům Drager na které pomalu přecházíme a máme jich již 9 a cena 1 přístroje je 38 000,-; 1 nastavovací žebřík Hymmer, cena žebříku je 45 000,- elektrické kalové čerpadlo Tsurumi, které dokáže vysát vodu až do jednoho milimetru za
30 000 a dvě vysokotlaké hadice k vyprošťovacímu zařízení Holmatro,
které byly po životnosti, cena jedné 10 metrové dvouhadice je 25 000,-

A to nejlepší na závěr

V měsíci listopadu se kolem školy pokládal asfalt a máme i pořádný
a pěkný vjezd i do hasičárny, takže po každém vjezdu k hasičárně se
již nemusíme obávat návštěvy u zubaře, protože nám přestali vypadávat plomby. A máme vytoužený povrch, o které jsme snili od doby, kdy
jsme se do současných prostor dostali.
Děkujeme zastupitelstvu obce a paní starostce, která nám tímto připravila pěkné překvapení a předčasného Ježíška.
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
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Oddílové závody
ve sportovní gymnastice
TJ Sokol Dolní Žandov – oddíl sportovní gymnastiky pořádal ve čtvrtek 15. června 2017 v tělocvičně ZŠ oddílové závody ve sportovní gymnastice. Závodilo se v přeskoku, akrobacii
a lavičce. Děti, které trénují pod vedením trenérky Petry Smith, tak
mohly poprvé startovat v závodě před zraky publika a s napětím
pak čekat na hodnocení svého sportovního výkonu. Soutěž také
zároveň ukončila tréninkovou sezónu 2016/2017, která bude opět
pokračovat v září po začátku školního roku.
Oddíl sportovní gymnastiky má již nyní početnou základnu dětí
a přejeme tímto dětem i paní trenérce Smith mnoho sportovních
úspěchů do budoucna.

Výsledky soutěže:

Nejmladší žáci:
1-3 místo: Magdalena Fletterová, Eva Žižková, Peter Carl Smith
Mladší žákyně: 1.místo: Sofie Nociarová, 2.místo: Natálie Raisová,
3. místo: Patricie Rusinová
4. místo: Andrea Vlková, 5.místo: Tereza Vlková, 6.místo: Julie
Jurásková
Mladší žáci: Richard Smith
Starší žákyně: 1.místo: Adriana Lukáčová, 2.místo: Anna Jedličková,
3.místo: Jana Soldánová,
4.místo: Kateřina Baňová, 5.místo: Valentýna Liptáková
Ředitelka soutěže: Irena Ziemnioková
Porotci: Irena Ziemnioková, Petra Smith

TJ Sokol Dolní Žandov - oddíl sportovní gymnastiky

starší žákyně

mladší žákyně

nejmladší žáci

Panthers Dolní
Žandov

Ne pouze fotbalovým týmem se může pochlubit Dolní
Žandov. Malá skupinka nadšenců se spojila a vytvořila florbalový tým. Aby toho za první rok nebylo málo, tak jsou zároveň účastníky dvou amatérských soutěží: Chebská liga amatérského florbalu a Karlovarská amatérská florbalová liga. Není
to pouze o více zápasech, ale je potřeba si zvykat i
na odlišné počty hráčů na hřišti, jelikož každá liga
se hraje jiným systémem. Přesto, že oproti ostatním celkům z obou soutěží je patrná malá sehranost a nezkušenost s náročnými zápasy je vidět
obrovský skok mezi začátkem a koncem sezony.
V Playoff Karlovarské ligy Panthers Dolní Žandov
těsně nedosáhli na bronzovou příčku, když prohráli v souboji o 3. místo s celkem ze Sokolova, který

ovládl základní část Chebské soutěže. Budeme se těšit na další sezonu, která by se měla nést ve stejném duchu dvou vzájemně se
doplňujících soutěží. Pokud je mezi čtenáři někdo, kdo by se chtěl
přidat, tak ho hráči velice rádi přijmou do své smečky.
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Plánované akce
v obci Dolní Žandov
ˇ

º

sobota

ŽIVÁ HUDBA

ˇ
º povodí ohre
º Screwballs rockabilly
4-5 OSOB
º TÝM
MUŽI MAX +- 430 KG

º
º
º
TÝMY:

ŽENY MAX +- 345 KG
STARTOVNÉ 50 KČ/OSOBA
V CENĚ GUL ÁŠ A PIVO
PŘIHL ÁŠENÍ DO 10:30
LOSOVÁNÍ V 10:45
START V 11:00
MODERUJE SISI

Hospoda

horní
žandov

ºHASIČKY
ºHRANIČÁCI ºHORNÍ ŽANDOV º...... º......
ºVYSOKÁ º...... ºNAGEL ºHORNÍ ŽANDOV
ºŽANDOVAČKY
º...... º......
º..... ºSTAVID ºVALDAGANG º......
ºHORNOŽANDOVAČKY
ºSDHDŽ ºSALAJNA

º ºº º

º º ºº
REGISTRACE: 602 973 042

Akce v rámci projektu „Dobré místo pro život“
29.7.2017 Tahanice – turnaj v přetahování lanem
Horní Žandov
2.9.2017
Rozloučení s létem
volnočasové centrum, Dolní Žandov
30.9.2017 24. Žandovská pouť sv. Michala
a oslavy 820 let historie
Dolní Žandov
1.12.2017 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
předvánoční koncert v kostele sv.Michala
náměstíčko pod kostelem, Dolní Žandov
Ostatní akce
8.9.2017
3. Žandovské slámování
areál ZŠ Dolní Žandov
3.11.2017 Strašně strašidelná cesta
volnočasové centrum, Dolní Žandov
2.12.2017 Mikulášská zábava
kulturní dům, Dolní Žandov
8.12.2017 Předvánoční posezení seniorů
kulturní dům, Dolní Žandov

Základní a mateřská škola

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

Lázeňská školní liga v miniházené
Počínaje letošním
školním rokem zahájila ZŠ a MŠ Dolní
Žandov
spolupráci
s házenkářským oddílem TJ Sokol Lázně
Kynžvart a zapojila se
do celorepublikového
projektu „Házená pro
všechny“.
Naši žáci od 1. do 5.
třídy tak dostali možnost vyzkoušet si odlehčenou formu klasické házené. Hrajeme
na menším hřišti a není vyžadováno striktní dodržování pravidel. Že miniházená nadchla kromě trenérek i žáky, dokazuje
rekordní počet dětí, které kroužek navštěvují. V současnosti
máme 31 aktivních členů. Scházíme se vždy ve čtvrtek a tréninky, které jsou zaměřeny všestranně na různé míčové sporty, si
velmi užíváme.
V průběhu školního roku jsme měli možnost odehrát turnaje v Lázních Kynžvart, Velké Hleďsebi, Mariánských Lázních
a ještě jeden kynžvartský turnaj nás čeká. Žandovská škola
pořádala speciální turnaj pouze pro žáky prvních tříd. A kdo
je našimi soupeři? Jsou to házenkářští nadšenci ze ZŠ Lázně
Kynžvart, ZŠ Velká Hleďsebe, ZŠ Drmoul, ZŠ Jih Mariánské

Lázně a ZŠ Úšovice
Mariánské Lázně.
Touto cestou bych
chtěla velmi poděkovat paní Janě
Slavíkové za pomoc
při trénincích a paní
Daniele
Radové
z TJ Sokol Lázně
Kynžvart za realizaci celého projektu,
v němž budeme příští rok rádi pokračovat.
Mgr. Dana Kraislová

- 12 Opět po roce jsme se sešli na, tradičním
sportovním svátku, Olympiádě Mikroregionu
Mariánskolázeňska, kde se pravidelně schází tři školy – DOLNÍ ŽANDOV, LÁZNĚ
KDYNŽVART A VELKÁ HLEĎSEBE. Tento
rok byla naše škola školou pořádající. Na prostorách za školou a v tělocvičně krátce po půl
deváté odstartovaly první disciplíny. Celkem
se soutěžilo v 6 disciplínách – hod medicinbalem, skok daleký, trojskok, šplh, překážková
dráha/člunkový běh, běh 50 m / běh 100 m.
Naši sportovci bojovali, co jim jen síly stačily,
a vyplatilo se. Na stupních vítězů jsme stáli
nesčetněkrát, 2x se nám dokonce podařilo
obsadit všechna tři místa v jedné kategorii.
Celkem jsme získali 19 zlatých medailí, 12
stříbrných a 14 bronzových.
Všem sportovcům tímto děkuji za jejich
sportovní nasazení, všem zaměstnancům
školy a žákům 8. a 9. třídy za pomoc s přípravou této sportovní akce, sekerským fotbalistům za půjčení vybavení na nalajnování drah
a spolku Mariánskolázeňsko za poskytnutí
cen pro naše vítěze.
V pátek 2. 6. proběhlo
na naší škole již tradiční sportovní dopoledne
k oslavě svátku věnovanému dětem. Jelikož nám
přálo krásné počasí, mohla
akce proběhnout ve venkovních prostorách, v areálu za školou. Jak je již
zvykem, kapitány družstev
byli žáci 9. třídy, kteří si vylosovali své spolubojovníky
z nižších ročníků (0. – 8.),
připravili si pro svůj tým
název, logo a barvu trička,
do něhož se všichni oblékli. Letos soutěžily modré
Lamky, zelení Ufoni, červení Predátoři, bílá Tornáda, růžové Kokosové kuličky, žlutí Puštíci,
oranžové Rychlé mouchy a černý A-team.
Všechny tyto týmy prošly osm disciplín, které pro ně připravili
zaměstnanci školy, za což jim patří VELIKÉ DÍKY, a ve kterých se
snažily být co nejlepší. Na prvním místě se umístili PUŠTÍCI pod
vedením své kapitánky Renaty Oreské, druhé byly KOKOSOVÉ
KULIČKY, které povzbuzovala kapitánka Eliška Horová a třetí
místo obsadil A-TEAM kapitána Karla Kohouta. Těsně pod vrcholem se usadily Rychlé mouchy kapitána Jaromíra Dvořáka a Lamky
kapitánky Lucie Zahořové. Páté místo si vybojovala Tornáda kapitánky Karolíny Kudrhaltové, hned za nimi se umístil kapitán
Václav Bezděk se svým týmem Predátorů a výsledkovou listinu
nám uzavírali Ufoni, které vedla Natálie Gáborová. Na všechny
za jejich skvělé výkony čekala sladká odměna.
Všem gratulujeme za skvělé výsledky a děkujeme za obrovské
sportovní nasazení. :)
Příspěvky do dalšího čísla
Žandovských listů zaneste na obecní
úřad nebo zašlete poštou či e-mailem
nejpozději do 15.10.2017
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