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Vážení spoluobčané,

podle
zákona
č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, je
každý vlastník stavebního pozemku či stavby povinen se připojit
na veřejnou kanalizaci
v případech, kdy tato
kanalizace je zřízena a je to technicky možné.
V případech, kdy v určitých místech nemáme
kanalizační řád, jsou vlastníci staveb, kde mohou vznikat odpadní vody, povinni zajistit si na
vlastní finanční náklady odkanalizování svých
staveb. Toto odkanalizování musí být stavebně
povoleno a provedeno v souladu s českými stavebními normami tak, aby z vodotěsné kanalizace nedocházelo k úniku odpadních vod a kontaminaci půdy a vody. Obecní úřad proto vyzývá
své spoluobčany, aby si tato odkanalizování
nechali neprodleně zřídit, neboť zákon ukládá
přísné sankce pro případ, že objekt není řádně
odkanalizován.
ing. Eliška Stránská, starostka obce
Vážení a milí,

Soutěž „O nejhezčí velikonoční pohlednici
a nejhezčí velikonoční dekoraci (výrobek)“

Mariánskolázeňsko, o.p.s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek)
sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery,
Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice vyhlásilo dne 3. ročník soutěže o nejhezčí velikonoční pohlednici vytvořenou jakoukoli technikou (např. pohlednice kreslené, slámové, patchworkové,
paličkové, vyšívané, vytvořené pomocí koláže, fotografie atd.) a nejhezčí velikonoční dekoraci
(výrobek) – např. kraslice, pomlázky, velikonoční ozdoby, atd.
Mariánskolázeňsko je vymezeno správními územími výše uvedených obcí.
Výrobky lze doručit do 22. 3. 2013 na obecní úřady výše uvedených obcí sdružených do
Svazku nebo do kanceláře Svazku (Malá průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery).
Každá doručená pohlednice nebo velikonoční dekorace musí být označena těmito údaji: jméno, příjmení účastníka; věk výrobce; adresa; kontaktní e-mail nebo telefon.
Doručené pohlednice a dekorace (výrobky) budou vyhodnoceny porotou sestavenou z pedagogů základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je členská obec Svazku, zástupců
obcí a zástupců veřejnosti.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční dne 26. 3. 2013 od 16:00 hodin v Kulturním
domě v obci Dolní Žandov.
Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude z obdržených pohlednic
a dekorací (výrobků)vytvořena výstava, která bude putovat po obcích
Svazku a bude přístupná veřejnosti.
Bližší informace naleznete na webových stránkách:
www.marianskolazensko.net nebo www.marianskolazensko.org

jak jistě mnozí z Vás už víte, náš syn
Jindříšek se narodil s vrozenou vývojovou vadou mozku, která spadá pod projevy dětské
mozkové obrny. Konkrétně bylo postiženo
centrum odpovídající za rovnováhu a koordinaci pohybu. K tomu se přidružila oční vada,
lehká mentální retardace, opožděný rozvoj
řeči. Vlivem špatné chůze začínají být více patrné i vznikající ortopedické vady.
Na podzim roku 2012 jsme prostřednictvím
Farní charity Cheb uspořádali sbírku, díky které bude moci Jindříšek
v červnu letošního roku odjet na speciální léčebný pobyt v délce jednoho měsíce, který by měl jeho stav zlepšit. Tento dopis vznikl jako poděkování Vám všem, kteří jste na Jindříškovu léčbu přispěli. Velmi si Vaší
pomoci vážíme. Chtěla bych také poděkovat panu Petru Hruškovi a
paní Evě Kolafové z chebské farnosti, kteří sbírku v podstatě uspořádali.
Velký dík směruje také Vám všem, kteří naši rodinu neustále podporujete svým přátelstvím a stojíte při nás i v této nelehké situaci. Děkuji všem,
kteří Jindříškovi pomohli odjet na jeho první lázeňský pobyt v listopadu
loňského roku, všem, kteří během naší pětitýdenní nepřítomnosti
pomáhali s hlídáním Terezky a s dalšími věcmi.

V současné době dojíždíme pravidelně na neurologii, rehabilitace,
hipoterapii, k oční lékařce, na logopedii, ortopedii, výhledově nás čeká
dojíždění do speciálně-pedagogického centra, na oční cvičení do stacionáře pro děti s očními vadami a od září 2013 do speciální třídy MŠ
Úšovice. Chtěli bychom také každý rok absolvovat lázeňský léčebný
pobyt, případně další pobytové terapie. Doma pak pravidelně cvičíme
3x denně Vojtovu metodu, neuromobilizace, posilovací cviky, balanční
cviky, lepíme oči okluzory k zabránění tupozrakosti, posilujeme rozvoj
mentálních funkcí pomocí didaktických hraček, provádíme grafomotorická cvičení, logopedická cvičení a čtení. Není vždy v mých silách
zajistit během dne všechny potřebné terapie a povinnosti.
Uvědomuji si, jak mě Jindříškovo onemocnění a vše s tím spojené
izoluje od ostatních lidí, hlavně z důvodu nedostatku času, ale i proto, že mi není do skoku. Také proto bych chtěla poděkovat za Vaši
podporu alespoň touto formou. Cítím, že život by neměl být jenom
honbou za čímkoliv (v našem případě za zdravím). V lázních jsem
potkala mnoho skvělých rodičů, kteří se s hlubokou láskou a vnitřní
vyrovnaností starají o své často velmi těžce postižené děti. Doufám, že
se mi také podaří vyměnit zoufalou touhu po Jindříškově uzdravení
za pokojnou naději a vděčnost za to, z čeho se radovat mohu. Jednou
z těchto věcí je i Vaše přátelství.
Jana Radová

Obec Dolní Žandov je členem dobrovolného svazku obcí Marianskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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INFORMACE Z RADNICE
Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2012, 2013.
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. 8/2012 ze dne 29.11.2012

• Usnesení č. 165/08/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Rozpočtové
provizorium Obce Dolní Žandov na rok 2013 podle
ustanovení vnitřní směrnice „Směrnice o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu“ oddíl III, čl. 3
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0

• Usnesení č. 175/08/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje přijetí sponzorského daru od paní Maškové z Dolního
Žandova, která poskytla Základní škole a mateřské
škole Dolní Žandov materiální dar ve výši 1.300,-Kč
určený do školní družiny Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0

• Usnesení č. 171/08/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením ZŠ a MŠ Dolní Žandov v době vánočních
prázdnin od 27.12.2012 – do 31.12.2012 z důvodu čerpání řádné dovolené.
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0

Usnesení ZO č. 1/2013 ze dne 31.01.2013

• Usnesení č. 172/08/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Oznámením záměru pronájmu bytu č. 10 v č.p. 336
v k.ú. Dolní Žandov na úřední desce.

• Usnesení č. 5/01/2013
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Vyřazením majetku obce Dolní Žandov za rok 2012
ve výši 72.791,20 Kč.
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0

• Usnesení č. 174/08/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje přijetí
sponzorského daru od firmy Schiessel pro Základní
školu a mateřskou školu Dolní Žandov ve výši 5.000,Kč určených na rozvoj ZŠ a MŠ Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0

• Usnesení č. 4/01/2013
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí
Rozpočtová opatření č. 9/2012 a č. 10/2012 Obce
Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0

• Usnesení č. 6/01/2013
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Vyřazením
majetku ZŠ a MŠ Dolní Žandov za rok 2012 ve výši
32.749,50 Kč.
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0

Jarní úklid v Dolním Žandově

7. – 11. března 2013 proběhl JARNÍ ÚKLID v Dolním
Žandově a přilehlých obcích - do přistavených kontejnerů jste
vyhodili nepotřebné věci ze svých sklepů, půd a kůlen.
Jsme rádi, že nebezpečný
odpad: pneumatiky, ledničky,
televizory, pračky, autobaterie,
oleje a plechovky s barvami jste nechali stát vedle přistavených kontejnerů, aby je mohli
naši pracovníci vytřídit.
Nezapomeňte, že vysoká cena
za nevytříděný objemový kontejner je hrazena z výše poplatků za
tříděný domovní odpad každého
z Vás.

• Usnesení č. 7/01/2013
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Plán činnosti finančního výboru na rok 2013.
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0
• Usnesení č. 8/01/2012
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0
• Usnesení č. 9/01/2013
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Převedením hospodářského výsledku ve výši
41.248,98 Kč do rezervního fondu Základní školy a
mateřské školy Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0
zdržel se 0
• Usnesení č. 16/01/2013
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí
Informaci o podaných žádostech na:
LEADER: Obnova veřejného prostranství Úbočí, č.p.
40 D.Ž. – výměna vrat, schody do patra
MMR: Lanové centrum Dolní Žandov
Hlasování: pro 9 proti 0
zdržel se 0

V prodeji
V prodeji pohlednice obce Dolní
Žandov a okolí, cca 12 motivů.
Cena 1 pohlednice 4,- Kč

Turistická karta KLUBU ČESKÝC TURISTŮ
za 25,- Kč
V prodeji kalendář pro rok 2013/2014 - obsahuje fotografie měst a obcí Mariánskolázeňska a jeho okolí
Kalendář na rok 2013/2014 - 2 roky
Cena kalendáře 80,- Kč

Odpověď na hádanku

V čísle č. 3/2013 Žandovských listů jsme Vám
dali hádanku, kterou nám zaslali manželé Novákovi
ze Salajny. Ptali jsme se Vás:
Všimli jste si kilometrovníku (438,5) na konci
nástupiště v Dolním Žandově? Co nám udává?
Odpověď na hádanku: Kilometrovník na konci
nástupiště udává vzdálenost ze Žandova do Vídně
po císařské dráze.
Uhádli jste?? J

Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 25. – 26.01.2013
Výsledky – Dolní Žandov - 2. kolo
č.
6.
9.

Kandidát
Miloš Zeman Ing.
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
333
141
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Tisková zpráva k projektu
„Společné cyklotrasy – partnerství v českém a německém pohraničí“
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice,
Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice získal dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční fond na realizaci projektu: Společné
cyklotrasy – partnerství v českém a německém pohraničí.
Dne 7. 11. 2012 byla v sídle Správce Dispozičního fondu Regionálního
sdružení obcí a měst Euregia Egrensis podepsána Smlouva o financování projektu.
Projekt spočívá v navázání na spolupráci z předešlých projektů s německou obcí Mähring. Záměrem je prohloubení této dlouhodobé spolupráce a využití nových možností partnerské kooperace.
V rámci projektu budou realizovány tři kulaté stoly, při nichž bude
diskutována příprava tisku skládací cyklomapy ve formátu A3 s vyznačením cyklotras na území Svazku, trasy stezky železné opony a cyklotras na německém území. Na druhé straně mapy bude dvojjazyčný
popis cyklodostupných atraktivit na českém a německém příhraničním
území. V průběhu léta se uskuteční dva cyklovýlety, kterých se zúčastní
zástupci Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko, zástupci obcí
na české i německé straně a vítána bude i široká veřejnost.
Cyklovýlety by měly přilákat zájem veřejnosti o cyklistiku, poznávání
zajímavostí, atraktivit, života a přírody na obou stranách hranice.
Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce při rozvoji cykloturistiky na příhraničním území, prohloubení ekonomické, demografické
a především komunální spolupráce v rámci spolupracujících regionů
pomocí práce s veřejností.

Doplňte

Dne 4. dubna 2013 se uskuteční první kulatý stůl za účasti německého partnera projektu, obce Mähring, na kterém bude představen návrh
cyklomapy a navrženy trasy a termíny cyklovýletů. Druhý kulatý stůl
plánujeme v květnu, kde již budou partnerskou obcí navrženy atraktivity na německé straně hranice, které by bylo možno zahrnout do mapy.
První cyklovýlet bychom chtěli uskutečnit 15. června 2013 a trasa by
měla vést po českém i německém území. Druhý cyklovýlet plánujeme
po prázdninách v září a v témže měsíci pak proběhne závěrečný kulatý stůl, na němž bude celý projekt vyhodnocen. Bližší informace o
projektu budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách: www.
marianskolazensko.org.
Tento projekt je dalším vhodným prostředkem pro sblížení komunit,
poznání našeho i sousedního regionu a zapojení do společného života a
rozvoje. Těšíme se, že nová cyklomapa najde hodně zájemců a uvítáme
bohatou účast veřejnosti na našich cyklovýletech.
Jaroslava Peteříková,
dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko

Tisková zpráva k projektu: „Putování po méně
známých pramenech mariánskolázeňska“
(8. 3. 2013)
Dne 26. 4. 2012 rozhodla Správní rada Nadace OKD o schválení
projektu „Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska“
v programu Pro budoucnost. Realizace projektu bude probíhat do konce května 2013.
Projekt řeší seznámení s méně známými prameny na
Mariánskolázeňsku pomocí zapojení široké veřejnosti do naplánování
tras a uskutečnění samotných exkurzí po vzniklých trasách, které povede odborný průvodce. Exkurze se uskuteční v dubnu a květnu letošního
roku. Prostřednictvím projektu bude veřejnost informována nejen o přírodních zajímavostech regionu, ale do realizace projektu se i zapojí a na
výstupech se bude podílet.
Území Mariánskolázeňska je unikátní svou zachovalou přírodou, která se dochovala díky existenci Sudet a železné oponě. Příroda je typická
množstvím pramenů, které se nachází nejen ve známých lázeňských
centrech (např. Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart), ale také v jejich okolí. Prameny nacházející se v lázeňských centrech jsou dostatečně popsány a téměř všechny regulovány. Naproti tomu ve venkovských oblastech
jsou tyto prameny většinou známé pouze úzkému okruhu odborníků,
ani místní obyvatelé je neznají. Zachovalá příroda s klíčovými prvky
pramenů pak představuje dosud neobjevené a nepopsané přírodní bohatství, které díky své unikátnosti nabízí příležitost k rozvoji daného
území (mikroregionu) pomocí přiblížení přírodně hodnotné lokality
všem zájemcům.
Cílem projektu je informovat cílovou skupinu a přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu s přesahem do tzv. měkké individuální turistiky.
Do realizace projektu se zapojí tito partneři:
Mariánskolázeňsko (dobrovolný svazek obcí)
MAS 21, o.p.s.
Základní školy na území našeho regionu
Bližší informace o projektu, termíny jednotlivých exkurzí, zápisy z kulatých stolů, fotodokumentaci a další naleznete na webových stránkách:
www.marianskolazensko.net
manažeři Mariánskolázeňsko, o.p.s.

-4-

Žandovské listy 1/2013

BEZ LEDNICE A MOBILU SE ČEŠI NEOBEJDOU

Nejvíce se zbavujeme hi-fi věží, méně často kuchyňských pomocníkůČeši si neumí představit život
bez velkého množství různých elektrospotřebičů. Nejvíce by jim chyběla lednice, mobilní telefon,
sporák či pračka. Naopak jsme zanevřeli na hi-fi věže nebo rozhlasové přijímače. Informace vyplývají
z průzkumu, který si nechaly zpracovat neziskové společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN. Ty se zabývají
zpětným odběrem a recyklací elektrozařízení a každé dva roky mapují postoje spotřebitelů.
Průzkum proběhl formou osobního dotazování více než 1 200 respondentů a reflektoval jejich postoje a chování v rámci
zpětného odběru elektrozařízení. Téměř 90 % respondentů považuje třídění elektroodpadu za přínosné pro životní
prostředí a 71 % z nich si myslí, že není složité pro životní prostředí něco udělat. „Oproti průzkumu z roku 2010 vzrostlo
množství lidí, kteří mají nějaké znalosti o zpětném odběru ze 45 % na 83 %,“ říká Jiří Remr z agentury Markent.

Zdroj. Markent

„Obecně lze říci, že zájem o ochranu životního prostředí se stále zvyšuje. S tím narůstá i zvýšená poptávka o informace spojené
s tříděním elektra, podle průzkumu o ně tři čtvrtě populace stojí,“ vysvětluje Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL. Přesto
však praxe zaostává za teorií, neboť elektrospotřebiče v konečném důsledku třídí jen necelá polovina lidí. „Co se týče
drobných spotřebičů, jako jsou rychlovarné konvice nebo mobily, je aktivita Čechů ještě horší – k recyklaci se jich dostane jen
necelých 25 %. Lidé stále velkou část z nich bohužel vyhazují do směsného odpadu,“ doplňuje Taťána Pokorná ze společnosti
ELEKTROWIN. Z průzkumu také vyplynulo, že 20 % lidí si myslí, že zpětný odběr je jen módní výstřelek a necelá třetina
populace je toho názoru, že pro životní prostředí nic udělat nemohou.
Na nízký podíl populace recyklující elektro může mít vliv i ochota lidí odnést či odvést spotřebiče jen do určité vzdálenosti.
„Lidé mají sběrná místa v průměru 4 km od bydliště, většinou jsou však ochotni vysloužilé elektro odvést pouze na poloviční
vzdálenost,“ upozorňuje Taťána Pokorná. Mnoho lidí navíc zažilo nekorektní jednání na sběrných dvorech či v prodejnách
elektra. „Občas obsluha požaduje za spotřebiče peníze, v prodejnách je zase odmítají přijmout, i když si člověk koupí nový
spotřebič, ačkoliv jim to ze zákona musí umožnit,“ upozorňuje Hana Ansorgová. Pokud se lidé s obsluhou takových pracovišť
nedokáží domluvit, měli by se obrátit na ASEKOL nebo ELEKTROWIN, kteří mohou zasáhnout a problém vyřešit. 8 % lidí
však před odevzdáním spotřebič rozmontovalo či z něj něco odebralo, což může také být oprávněnou příčinou odmítnutí
na sběrných dvorech, protože nekompletní spotřebiče se řídí regulativy zákona o odpadech, nikoli zákona o zpětném
odběru.Přesto však za sedm let, co v České republice fungují kolektivní systémy, ušli občané velký kus cesty a vyhlídky
jsou nadále pozitivní. Dlouhodobě roste množství vytříděného elektroodpadu za rok, lidé se o zpětný odběr zajímají a
všímají si nových možností kolem sebe. Navíc se u mnoha typů spotřebičů změnil důvod jejich vyřazení. Často už to není
touha po novém, výkonnějším modelu. Lidé si nové přístroje stále více kupují, až když ty staré skutečně doslouží. Právě to
je správný, ekologický způsob myšlení.
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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 04.
02. 2013 – 28. 02. 2013. Uvedené dary jsou pravidelně
předávány sociálně potřebným.

Termíny svatebních
obřadů v roce 2013
Místo: obřadní síň na Obecním úřadu Dolní
Žandov, budova obecního úřadu, Dolní Žandov 36
Stanovená doba: Sobota v čase 10.00 - 14.00 hod.
Dotazníky k uzavření manželství v roce 2013
jsou přijímány od 01.1.2013 na oddělení matriky
Obecního úřadu Dolní Žandov /přízemí/ – upozornění od 1.1.2013 jsou v platnosti nové formuláře.
Termín obřadu je nutno předem domluvit v kanceláři matriky na Obecním úřadě Dolní Žandov.

Statistické údaje obce Dolní Žandov
k 31.12.2012

Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období
od ledna 2013 do dubna 2013:
Vlasta Vodičková ze Salajny 83 let
Josef Hemerka z Dolního Žandova 75 let
Vasil Kundrát z Dolního Žandova 81 let
Jarmila Konečná z Dolního Žandova 82 let
Miroslav Sitko z Dolního Žandova 75 let
Anna Zajíčková z Dolního Žandova 83 let
Jiří Jakub z Dolního Žandova 87 let
Stanislava Zajíčková z Dolního Žandova 96 let
Jiřina Vosátková z Podlesí 85 let
Václav Povondra z Dolního Žandova 70 let
Vladimír Diviš ze Salajny 75 let
Marie Jadlovská z Horního Žandova 81 let
Jaroslava Ryplová z Dolního Žandova 75 let
Jarmila Vachudová z Horního Žandova 87 let
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

OPUSTILI NÁS:
Josef Sutr z Dolního Žandova
Alexandr Koloc z Podlesí
NEZAPOMENEME

Část obce
Dolní Žandov
Horní Žandov
Podlesí
Salajna
Úbočí
Celkem

Počet obyvatel
972
53
40
77
66
1208 osob

Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal ve čtvrtek 7. února 2013 zájezd pro občany
Dolního Žandova a přilehlých obcí obecním autobusem za 30,00 Kč/os. tam i zpět na
představení JAK UTOPIT DR. MRÁČKA v režii Šimona Dominika do Západočeského
divadla v Chebu. V tomto chřipkovém období zaplnily účastnice zájezdu jednu celou
řadu chebského divadla. Svým bouřlivým potleskem na závěr ocenily úžasně provedenou komedii chebskými herci.
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V pátek 7. prosince 2012 se konalo
tradiční Rozsvícení vánočního stromu
pro děti v Dolním Žandově. V kostele Sv.
Michaela v 15 hodin zazněly koledy v podání žáčků MŠ, poté vystoupení žáků 1.
stupně naší školy a v závěru vánoční skladby pěveckého kroužku pod vedením p. uč.
Kudláčové. V 16 hodin na náměstíčku pod
kostelem za zvuku koled vystoupil taneční
kroužek ZUMBY pod vedením p. Kolocové
a hned po nich předvedly své umění mažoretky MAGIC DANCE Františkovy Lázně pod vedením p. Novotné.
Když se rozsvítil vánoční strom, dorazil i Mikuláš s andělem a čerty
a došlo k rozdávání mikulášských balíčků. Zlobivé děti čerti postrašily,
některé chtěli odnést i do pekla, ale nakonec vše dobře dopadlo a všechny děti balíčky dostaly. Nejen pro děti, ale i pro dospělé bylo zajištěno
v mrazivém dni teplé občerstvení , svařák , medovina a teplé nápoje, ale
i zabijačková ochutnávka, kterou připravili pracovníci obce. Po rozdání
balíčků na všechny čekalo překvapení v podobě ohňostroje nad zasněže-

nými střechami domů. Děkujeme všem občanům, štědrým sponzorům,
dětem z naší mateřské školy a školy, učitelům a rodičům za pomoc při
Rozsvícení vánočního stromu, kteří v závěru roku pomohli navodit dětem i dospělým vánoční atmosféru pro pohodové vánoční svátky.
V následující den – sobota 8. prosince 2012 – byla pro dospělé připravena Obecním úřadem a štědrými sponzory Mikulášská zábava na sále
kulturního domu v Dolním Žandově od 20ti hodin s bohatou tombolou.
K tanci a poslechu hrála skupina Jenny Tachov.

V pátek 14. prosince se sešlo na tradičním Vánočním posezení na
sále kulturního domu v Dolním Žandově od 14ti hodin mnoho seniorů. Obecní autobus přivezl nejen seniory z přilehlých obcí, ale i ty
z Dolního Žandova, kterým zdravíčko už tolik neslouží a přesto se rádi
pobaví na každoročním setkání.
Žáci LŠU ML, taneční a pěvecké kroužky naší MŠ a ZŠ pod vedením svých učitelů potěší svými vystoupeními nejen s vánoční tématikou
všechny seniory. Je milé, když v sále vidí nejedna babička s dědečkem

ve vystupujících žáčcích a žácích svá šikovná vnoučata, kterých máme
v naší škole v Dolním Žandově naštěstí stále dost. Než začne hrát k tanci a poslechu p. Hana Drbalová, čeká na seniory občerstvení a po celý
večer mohou pitný režim dodržovat dle svého výběru. Na stolech mají
připravené nejen sklenky s vodou, ale i vínem. Je potěšující vídat každoročně při vánočním nebo jarním – MDŽ – setkání naše vitální seniory,
jak se umí spolu pobavit, zatančit, zazpívat, zavzpomínat na své úspěchy
i neúspěchy v životě a těšit se na nové zážitky, které je ještě čekají.

Vítání občánků

V sobotu 9. února 2013 jsme přivítali v obřadní síni
OÚ v Dolním Žandově nové občánky:
• Terezie Baloghová
• Slavomír a Šimon Homolovi
• Jana Jirmanová
• Roman Kišš
• Lukáš Kopal
Zpěváčci z naší MŠ s p. uč. Masarovičovou

Roman Kišš s rodiči, Lukáš Kopal s rodiči

Terezie Baloghová s rodiči, Slavomír a Šimon Homolovi s rodiči, Jana Jirmanová s rodiči
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Dětský maškarní bál

Obecní úřad v Dolním Žandově za vydatného
přispění sponzorů pořádal Dětský maškarní bál
v sobotu 2. února 2013 od 14ti hodin se soutěžemi,
s odměnami a diskotékou na sále kulturního domu
v Dolním Žandově. Bálu se zúčastnilo mnoho
krásných masek, ty menší s rodiči. Děti soutěžily o
sladké odměny a v soutěžích předvedly svou šikovnost a pohotovost. Díky mnoha sponzorům bylo
oceněno víc masek, které volila „cizí“ dvoučlenná
porota, než jen první tři nejkrásnější. Před závěrečnou diskotékou měla největší úspěch „balonkovaná“ a „židličkovaná“, v které děti prokázaly nejen
svou hbitost, ale i skvělé taneční kreace. Děkujeme
„žandovským“ ženám (p. Novotná, p. Strejcová)
za překrásné sladké ceny pro vítězné masky, žákyním Žákovského parlamentu ZŠ Dolní Žandov
za pomoc v soutěžích a předávání cen, sponzorům
Agro&Kombinát spol. s r. o. Dolní Žandov, IKKA
service - Cheb, Le Quang Chung – Dolní Žandov
150, Mašková Jana – Dolní Žandov 231, SKYEpress
– Antonín Halla – TISKÁRNA Cheb, Švejdová
Anna – Dolní Žandov 68, Vojtaššák Radek –
RESTAURACE POD KOSTELEM Dolní Žandov
za věcné ceny a sladkosti do soutěží.

Je mnoho „novodobých“ svátků, které se víceméně v Čechách v posledních letech slaví, ale tradiční oslava svátku - Mezinárodní den žen
– má své místo v kalendáři bez přerušení mnoho let. S blížícím jarem jej
slaví starší ale i mladší generace všech žen. Mnoho malých obcí v dnešní
ekonomické napjaté situaci upouští od pořádání „bezplatných“ akcí pro
své občany. Jsme proto rádi, že se na začátku března na sále v kulturním
domě v Dolním Žandově schází mnoho žen Dolního Žandova a přilehlých obcí, aby oslavily svůj svátek vystoupením dětí z naší MŠ a ZŠ, společným posezením s občerstvením, písničkou či tancem za doprovodu
harmonikářky p. Drbalové. Oslavu svátku si mohou i doma připomenout
přinesenou kytičkou od sponzora p. Slepičkové z Mariánských Lázní a
přáníčkem, které jim tradičně předávají zastupitelé a děti z naší ZŠ.
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Praktiky podomních prodejců
Není to tak dávno, kdy jsme publikovali
článek o neetických praktikách podomních
prodejců. Roli zákazníka jsme vyzkoušeli
na vlastní kůži ještě několikrát. Některé
příběhy jste nám popsali i vy. Nyní vám
přinášíme shrnutí těchto praktik.
S počátkem nového roku přichází období
největších změn v cenách za elektrickou
energii a plyn. Toto období se oproti jiným
liší v tom, že pouze nyní se mění ceny také
distribučních sazeb a sazeb za dodávky
elektřiny a plynu zároveň. V letošním roce
se k těmto tradičním změnám přidává
i změna sazby DPH z 20% na 21%. Právě v tomto období po zvýšené
medializaci zdražování energií jsou zákazníci nejvíce citliví a uvažují
o změně dodavatele energie. Jaká je aktuální cena plynu a cena elektřiny
můžete zjistit v našich kalkulátorech.
Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást obratnými výrazy
obchodního zástupce, jehož tvrzení se v řadě případů nezakládají
na pravdě. Statistiky oddělení ochrany spotřebitele Českého
energetického mluví zcela jasně. Za poslední dva roky došlo k rapidnímu
nárůstu neetických praktik při podomním prodeji a počet stížností
zřetelně stoupá. Jen za první tři čtvrtletí je evidováno přes 6500
stížností.
Jaké jsou přístupy podomního prodeje?
V praxi se setkáváme s přístupy dvojího druhu. V tom prvním
případě obchodní zástupce slušně představí sebe i produkt, který
nabízí, a kvalifikovaně zodpoví všechny otázky související se změnou
dodavatele. V tom druhém případě, který je více medializovaný
a především problematický, je chování těchto zástupců za hranicí
zákona. S jakými druhy komunikace se můžeme setkat a jak se proti
nim bránit?
Nemám moc času, musíte podepsat smlouvu rychle, mám ještě jiné schůzky..
Někteří obchodní zástupci sdělují, že spěchají na další schůzku nebo že
nemají už moc času.
• Pokud vás bude někdo směrovat k rychlému podepsání smlouvy,
měl by to být první příznak nekvalifikovaného obchodního jednání.
Pamatujte si, že výhodné nabídky se mezi dveřmi neuzavírají a čas,
který si zkrátíte rychlým podepsáním smlouvy, investujete do jejího
zrušení.
Dealer se vydává za pracovníka provozovatele distribuční soustavy (PDS)...
Vydávání se za zástupce společnosti, ke které nepatří, je za hranicí
zákona. Někteří zástupci se vydávají za pracovníka PDS s tím, že PDS
zlevnil přepravu za dodávku energie, a pokud chcete platit levnější
přepravu, musíte podepsat novou smlouvu.
• Pamatujte si, že sazby za distribuci jsou udávány rozhodnutím
Energetického úřadu a žádný obchodní zástupce vám nemůže
poskytnout slevu na tyto služby.
Musíte podepsat novou smlouvu, protože jsme změnili obchodní podmínky...
V tomto případě se obchodní zástupce vydává za vašeho distributora,
dodavatele a odvolává se na změnu obchodních podmínek, při kterých
je nutné znovu podepsat smlouvu o dodávce energie.
• Dodavatelé mají povinnost svého zákazníka informovat o této
skutečnosti min 30 dní předem. Forma komunikace je písemná
(email, dopis, sms). Zákazník smí nejpozději do 10 dní před platností
této změny dát výpověď.
Podepsáním se u nás k ničemu nezavazujete, popř. nebudete mít žádné
závazky ...
Obchodní zástupce vám předloží listinu, o které tvrdí, že je nezávazná
nebo informativní a vyžaduje podpis. Ve skutečnosti se však jedná
o smlouvu s novým dodavatelem.
• Podpis vždy k něčemu zavazuje. Z tohoto důvodu byste si měli být
vždy jisti tím, co podepisujete. Většina smluv je formulářového typu
se jménem, adresou a číslem odběrného místa. Všechny tyto indicie
by vám měly napovědět, že se nejedná o žádné prohlášení, nesouhlas
se zvýšením cen apod.

Ukažte mi vyúčtování, spočítám Vám, kolik můžete ušetřit…
Obchodní zástupce vyžaduje současné vyúčtování, na jehož základě
vám spočítá nižší měsíční cenu. Dokonce sdělí, že jsou v zastoupení
jiného dodavatele (ta lepší varianta).
• Je tohle však forma kvalifikovaného prodeje? Záhy zjistíte, že sice
měsíčně platíte méně, ale na konci roku vám přijde doplatek, jehož
rozpočítáním zjistíte, že jste moc neušetřili. V řadě případů přijde
také složenka pro zaplacení aktivačního poplatku.
• Váš dodavatel zkrachoval nebo v tomto městě končí s dodávkou
služeb, musíte přejít k jinému …
Touto lživou informací začíná komunikaci zástupce, který přináší
řešení v nové smlouvě s ještě lepšími podmínkami, které měl původní,
zkrachovaný dodavatel.
• Krach dodavatele neznamená odpojení od energie. Zákazník je vždy
jištěn dodavatelem poslední instance. O této skutečnosti je zákazník
vždy informován písemně.
Uvítací věta – jdu vám zlevnit elektřinu/plyn, ukažte mi fakturu…
Jedna z oblíbených uvítacích vět, při které se zástupci většinou dotazují
na fakturační vyúčtování.
• Nejedná se o profesionální nabídku a mělo by to vést k ráznému
uzavření rozhovoru.
Pozitivní vydávání se za pracovníka vašeho dodavatele…
Jeden z posledních případů, který byl zaznamenán, je prodej elektřiny,
kdy se zástupce vydává za pracovníka vašeho dodavatele.
• V tomto případě se jedná opravdu o neetické chování na hranici
zákona. Pracovník se představí, prokáže se na první pohled regulérní
visačkou s logem vašeho dodavatele a nabízí slevu při přechodu
na jiný tarif. Zde musí být člověk opravdu pozorný, které materiály
podepisuje a k čemu se vztahují.
Můžeme se setkat i s dalšími praktikami podomních prodejců. Ne
všichni zástupci ovšem jednají podvodně nebo lživě, ale vždy platí,
že byste si měli vyžádat všechny dokumenty (smlouvu, obchodní
podmínky či ceníky energií nebo nadstandardních služeb a poplatků).
U řady alternativních dodavatelů lze také ušetřit. Na energetickém trhu
působí přes dvě desítky dodavatelů, jejichž cenové nabídky se v závislosti
na spotřebě liší řádově o stovky až tisíce korun. Největší šanci ušetřit
mají domácnosti, které používají plyn k vytápění rodinných domků.
Obrana proti neetickému podomnímu prodeji
Pokud se stanete obětí tohoto jednání, pamatujte na jediné. Nikdy nic
nepodepisujte a nikdy neukazujte stávající smlouvu, zálohu nebo jiné
finanční prostředky. Vždy si přeberte všechny dokumenty, které vám
obchodní zástupce přináší, a vždy si vyžádejte jeho kontakt.
Pokud se rozhodnete ke změně stávajícího dodavatele energií za jiného,
ať už prostřednictvím internetových stránek nebo podomního prodejce,
měli byste se před podpisem smlouvy vždy pečlivě seznámit se
všemi dokumenty, které se k samotné změně vztahují. Mezi základní
dokumenty především patří:
• Ceník určující cenu za dodávky elektřiny nebo plynu – určuje
základní ceny, za které nový dodavatel dodává komoditu
• Ceník poplatků za doplňkové služby a sankčních poplatků –
specifikuje ostatní poplatky nebo smluvní pokuty související se
službou dodávky energie
• Všeobecné obchodní podmínky – základní podmínky, za kterých je
komodita dodávána.
• Zvláštní obchodní podmínky – někteří dodavatelé mimo základní
VOP (všeobecné obchodní podmínky) rozebírají specifika
nabízených tarifů a případné zvýhodnění cen.
• Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny a plynu – základní
dokument, na základě kterého dojde k faktické dodávce energie.
Nebojte se obchodních zástupců zeptat na pasáže, kterým nerozumíte
nebo si nejste úplně jisti přesným významem. Pokud nebudete spokojeni
s odpovědí, většina dodavatelů má zákaznické linky, na kterých se
můžete informovat o všech skutečnostech, které vás zajímají. Pokud
obchodník nebude chtít tyto pasáže rozebírat, je to první známka
neprofesionality.
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Základní a mateřská škola
Internetové stránky: http://zsdolnizandov.unas.cz

Dějepisná olympiáda
2012/2013

Na začátku listopadu proběhlo školní kolo
dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku bylo „Od pohanských zvyků ke křesťanským
tradicím“. Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9.
ročníku. Celkem se zúčastnilo 5 žáků, kteří museli odpovědět na 26 otázek. První místo obsadil
Daniel Jadlovský (9. třída), který tak postoupil do
okresního kola.
Okresní kolo se uskutečnilo 28. ledna 2013
v DDM Sova v Chebu. Soutěžili zde nejen děti ze
základních škol, ale i z víceletých gymnázií. Do
okresního kola postoupilo 33 nejlepších dětí z celého chebského okresu. Ve velmi silné konkurenci
obsadil Daniel Jadlovský skvělé 17. místo.

Interaktivní tabule na 1. stupni

Žáci z prvního stupně byli první březnový den obdařeni novou interaktivní tabulí. Byla pořízena z peněz EU v rámci projektu, na němž pracovaly především učitelky druhého stupně. S
žáky 4. třídy jsme ji již vyzkoušeli v hodinách angličtiny, českého jazyka i matematiky. Všem,
jejichž zásluhou dětské oči rozzářené zájmem sledovaly novou pomůcku, mnohokrát děkuji.
V den, kdy jsme tabuli dostali, slavil svátek Bedřich, a proto jsme se čtvrťáky Smart tabuli
pojmenovali pan Bedřich Chytrý. Nejen za sebe, ale i za učitelky a děti, které budou tabuli využívat, děkuji všem za jejich aktivitu, zejména vedení školy.
Mirka Masarovičová.

Od ledna letošního roku realizují naši osmáci a ženy z Klubu přátel Dolního
Žandova projekt „Babičko, nauč mě ...“ Projekt byl postaven na vzájemném obohacování generací. Školáci vedli 4 počítačové semináře pro žandovské seniory.
A ženy z „Babince“ naučí žáky školy některé rukodělné techniky. Zpracovávají
zejména odpadový materiál. Počítačové kurzy jsme už dokončili, stejně jako dvě
rukodělné dílny zaměřené na zpracování papíru a igelitových tašek. Ještě nás
v projektu čeká pečení perníčků a tkaní na kolíkových stavech, kde využijeme
starý, odložený textil. Pokud vám nějaké kousky (větší kousky) doma překáží,
rádi je ve škole uvítáme. Sběrná krabice je umístěná i na OÚ. 26.3. vás zveme
na Velikonoční jarmark, kde budou k vidění nejen výrobky z projektu, ale i dalších žáků školy.
Projekt ukončíme v květnu společným výletem na Horní hrad.
Pro osmáky byla velmi zajímavá i práce na samotném projektu v programu
Extra třída, příprava projektu byla
rozdělena do deseti kroků, které plnili
žáci v projektové kanceláři. V projektu je vyčleněna finanční částka na publicitu. Za ni jsme nechali vytisknout
plakáty, které jsme doplnili obrázky
a fotografiemi. Jeden z nich je vyvěšen v prodejně Tesco v Mariánských
Lázních, projekt Extra třída je podpořen Nadačním fondem Tesco.
Další dva plakáty jsou umístěny
v naší obci.
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V pátek 14.12. se uskutečnil již
druhý ročník akce „Vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi“. Akci
organizoval opět žákovský parlament Čápata. Bylo vypuštěno 180
balónků.
Poté následoval prodej vánočních výrobků našich dětí a také
oblíbené soutěže pro velké i malé
v tělocvičně.

Svačiny a svačinky

Naše škola se též zapojuje do projektu ,,OVOCE do škol“. Základním
cílem celého projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí
a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu
jsou žáci 1.-5. ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Svačiny se těší
u žáků velké oblibě. Děkujeme. Žáci 3.tř. si např. dnes o přestávce sesedli
a pochutnávali si na kiwi. A také si v přátelském kruhu vesele vyprávěli.
Tř.uč. Krejčíková

Mateřská škola
Co nového v MŠ?
I naše školička žije svým životem. V tomto jarním čase můžeme
shrnout, co všechno nám přineslo zima a co nás čeká.
Dobíhá nám pravidelné úterní setkání maminek a jejich dětí v tělocvičně ZŠ, které pořádáme od listopadu a budeme se scházet ještě
i v dalších měsících školního roku, každé úterý od 16:15 hodin.
25. 2. děti ukončily školu bruslení. Pravidelně v pondělí dopoledne
jezdily s doprovodem na zimní stadion v Mariánských Lázních, kde
se seznamovaly s ledem a mnohé z nich se naučily bruslit a nebát se
tohoto sportu.
Pokud nám počasí dovolovalo, snažily jsme se celou zimu pobývat
v dopoledních hodinách venku a tento čas trávit jak pohybem, tak
výrobou sněhuláků, iglú, různých zvířátek a postav ze sněhu a přírodnin. Svoje zážitky a zkušenosti jsme potom převáděly do činnosti
ve škole. Nejen ve výtvarné a pracovní výchově, také jsme zapojili
různé činnosti pohybové, hudební. Nástěnky a chodby zářily a září
krásnou zimní výzdobou, vévodí nám vločky, sněhuláci, v šatně
Medvíďat už ale vykukují sněženky a u Mráčků bečí ovečky – jaro
se kvapem blíží!
4. 3. začaly přihlášené děti jezdit do Chebu na předplavecký výcvik. Malí i velcí, děti z obou tříd, se účastní kurzu vedeným zkušenou instruktorkou. Doprovázíme je samozřejmě my, třídní učitelky.
Vidíme, že se našim dětem v bazénu líbí, a že o prázdninách využijí
své zkušenosti a prověří ve vodě i své starší sourozence nebo rodičeJ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/01.0005
Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.
Exkurze v rámci projektu Návrat k technickým oborům pokračují. Od
začátku projektu jsme se zúčastnili již 15 exkurzí a další nás čekají. Díky
nim se žáci vyšších ročníků seznamují s prostředím, vybavením a náplní
práce v řemeslných dílnách a technických provozech. Zatím poslední exkurze proběhla 8. února tohoto roku. Deváťáci viděli výrobu strunných
nástrojů – kytar a nástrojů smyčcových. Žáci 8. a 9. ročníku zanedlouho
s exkurzemi skončí, na další se ale mohou těšit žáci 5., 6. a 7. třídy.
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Sportovní soutěže žáků
ZŠ Dolní Žandov

- 11 • Žáci 1. stupně ZŠ se zúčastnili okrskového školního kola ve florbalu. Turnaj se konal
na ZŠ JIH v Mariánských Lázních dne 10.1.2013. Žáci se umístili na 2. místě.
• Žáci 2. stupně ZŠ se zúčastnili okrskového školního kola v halové kopané dne
30.1.2013. V turnaji na ZŠ Úšovice v Mariánských Lázních obsadili 4. místo.

• V rámci tělesné výchovy žáci 5.-9. třídy ZŠ jezdili
bruslit na zimní stadion do Mariánských Lázní.

„Veselé zoubky“

Veselé zoubky je název preventivního programu, který je určený pro prvňáčky
a realizují jej proškolení pracovníci dm drogerie markt s.r.o. Tématem je správná
péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu.
Na naší škole byl tento program realizován v únoru. Děti nejprve shlédly film
o Hurvínkovi, který jim vysvětlil, proč je důležité se starat o zoubky. Letos byla součástí výuky také praktická ukázka. Dětem byly zapůjčeny makety zoubků a zubní
kartáčky, a tak si samy mohly nacvičit správnou techniku čištění zubů. Poté uplatnily své znalosti při vyplňování pracovního listu.
Největší radost ale všichni
měli, když za odměnu dostali taštičku s mnoha produkty péče o chrup

Český jazyk s Alfem

Ve středu si 5. třída vyzkoušela při hodině českého jazyka interaktivní testy v programu Alf.
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Greg, Asher a CEDU u nás ve škole

Jednou z poslední ch akcí Čápat v projektu Respektujícího žákovského parlamentu bylo zasedání za přítomnosti koordinátorů plzeňského
parlamentu TOP 28, lektorů z CEDU a Grega a Ashera. Greg a Asher
jsou zástupci organizace Involver, která se zabývá problematikou žákovských parlamentů v Anglii, kde mají parlamenty obrovskou tradici. Při
neformálním rozhovoru na závěr celé akce byla Čápata všemi přítomnými pochválena za dobře odvedenou práci během zasedání. To jak dobře
pracují, jsme si uvědomili až po zhlédnutí příspěvku na stránkách http://
involver.org.uk/2013/01/a-great-school-council-structure/, kde Greg
a Asher popsali své dojmy z návštěvy Čech a Žandova. Při každé své
návštěvě ČR zhlédli několik zasedání v různých částech republiky. My
jsme byli na jejich závěrečné prosincové cestě úplně poslední parlament.
„Já ani Greg jsme neočekávali, že bychom mohli vidět lepší zasedání
než to, kterého jsme se zúčastnili při minulé návštěvě ČR. Tentokrát bylo
zasedání opravdu působivé. Čápata z Dolního Žandova mají skvělou
strukturu, která umožňuje každému členu se zapojit. Zároveň jsou jejich
zasedání zaměřena velice prakticky.“ Dále v článku přiblížili průběh našeho zasedání. Ocenili rozdělení úkolů i zpětnou vazbu, jako důležitou

část zasedání. A závěr jejich hodnocení : „Dobře organizované školní
parlamenty mají na zasedání všechny role jasně rozdělené. Tento parlament není výjimkou. Setkali jsme se zde s řadou rolí. Vedle tradičních
pozic předsedy a místopředsedy, jmenujme např. pozici fotografa, IT
podpory, kameramana. Děkujeme škole za pozvání, jednalo se bezkonkurenčně o jedno z nejlepších školních zasedání. „

Ples učitelů a přátel školy

Dne 13.4.2013 se uskuteční Ples učitelů a přátel školy, na kterém vystoupí kroužek sportovní gymnastiky pod vedením uč.
Ziemniokové a uč. Pechové. Na plese se gymnastky poprvé předvedou před veřejností. Kroužek SG
se schází pravidelně každé úterý
a čtvrtek v budově školy.
Děvčata z kroužku SG se upřímně radovala z nového tělocvičného
nářadí (můstek, gymnastický koberec, doskokové žíněnky), které
využívají při nácviku nových gymnastických prvků.
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