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Veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí do Nového roku
přeje všem občanům kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu.
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

Ceník místního poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
platný od 1.1.2022
Velikost
nádoby

80 l

120 l

240 l

660 l

1 100 l

poplatek za dílčí
období
1.1. - 30.6.

poplatek za dílčí
období
1.7. - 31.12.

četnost
odvozů

počet výsypů
za rok

Kč/l

objem nádoby
litry/rok

1x týdně

52

0,65

4160

1 352,00 Kč

1 352,00 Kč

1x za 14 dnů

26

0,65

2080

676,00 Kč

676,00 Kč

kombinovaný

39

0,65

3120

1 014,00 Kč

1 014,00 Kč

1x týdně

52

0,65

6240

2 028,00 Kč

2 028,00 Kč

1x za 14 dnů

26

0,65

3120

1 014,00 Kč

1 014,00 Kč

kombinovaný

39

0,65

4680

1 521,00 Kč

1 521,00 Kč

1x týdně

52

0,65

12480

4 056,00 Kč

4 056,00 Kč

1x za 14 dnů

26

0,65

6240

2 028,00 Kč

2 028,00 Kč

kombinovaný

39

0,65

9360

3 042,00 Kč

3 042,00 Kč

1x týdně

52

0,65

34320

11 154,00 Kč

11 154,00 Kč

1x za 14 dnů

26

0,65

17160

5 577,00 Kč

5 577,00 Kč

1x týdně

52

0,65

57200

18 590,00 Kč

18 590,00 Kč

1x za 14 dnů

26

0,65

28600

9 295,00 Kč

9 295,00 Kč

Splatnost 1. dílčího období (1. pololetí) vždy od 1.7. do 15.7. příslušného kalendářního roku
Splatnost 2. dílčího období (2. pololetí)vždy od 1.1. do 15.1. následujícího kalendářního roku
! Platbu jednou částkou na celý kalendářní rok již OZV č. 4/2021 neumožňuje !
Dovolujeme si vás všechny upozornit na to, že na stanovištích na tříděný odpad se smí odkládat
pouze vytříděný odpad. Stanoviště není určeno k odkládání žádného jiného odpadu.
V žádném případě na stanoviště nepatří směsný komunální odpad, velkoobjemový odpad
a ani nebezpečný odpad.
Předem děkujeme za dodržování základních pravidel.
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Odpady – komunální odpad - informace pro občany
Změny v systému odpadového hospodářství od 1. ledna 2022

V důsledku úpravy legislativy (změna zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, a změna zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích) se ruší od
1.1.2022 stávající způsob úhrady za likvidaci komunálního odpadu na
základě Dohody o zajištění svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu uzavřené s obcí Dolní Žandov.
Dle nové legislativy bude odběratel hradit služby za likvidaci odpadů

na základě místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Ohledně vývozu popelnic se pro občany nic nemění – velikost nádoby a četnost svozu si stanoví nadále občan sám. Svoz odpadu bude
i nadále zajišťovat firma Marius Pedersen a.s.

Od 1.1.2022 zavádí Obec Dolní Žandov na základě změny zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech a změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci (dále jen „poplatek“).
Poplatek zavádí Obec Dolní Žandov na základě Obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) obce Dolní Žandov č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci schválené zastupitelstvem obce Dolní Žandov dne 4.11.2021, usnesením č. 101/04/2021
s účinností od 1.1.2022.
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu
z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická
osoba.
Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům
vzniklo, nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech.
Na základě schválené OZV je plátce / poplatník poplatku povinen podat
správci poplatku tj. Obci Dolní Žandov ohlášení nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy nabyl postavení plátce / poplatníka poplatku.
Jelikož od 1.1.2022 již není možné zajišťovat svoz a likvidaci odpadu
na základě dosud platné dohody mezi občanem a obcí Dolní Žandov, je
nutné vyplnit a odevzdat vyplněný formulář Ohlášení plátce poplatku
nejpozději do 15.1.2022.
Pokud nebude dotazník odevzdán do výše uvedeného data, nebude
možné nadále nádobu na odpad vyvážet a poté bude svozovou firmou
odvezena.
Ohlášení k poplatku se netýká občanů, žijících v bytových domech:
Dolní Žandov č.p. 333-336, Dolní Žandov č.p. 285 -290
Dolní Žandov 325 – 329, Dolní Žandov č.p. 43-44
Změna v systému odpadového hospodářství obce je administrativně a
technicky velmi náročná, proto je možné podat Ohlášení plátce poplatku
již nyní.
Formulář Ohlášení plátce poplatku je ke stažení na webových stránkách
obce Dolní Žandov www.dolnizandov.cz nebo je možné si jej vyzvednout
v úředních hodinách na obecním úřadě Dolní Žandov

Proto od 1. ledna 2022 již nelze zajišťovat službu svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu na základě dosud platných dohod
– smluv a dosavadní Dohody o zajištění svozu, třídění a zneškodňování
komunálního odpadu mezi Obcí Dolní Žandov a občanem k 31.12.2021
zanikají. Případné úhrady, provedené na základě původních Dohod o zajištění svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu po 1.1.2022 budou vráceny plátci na zpět na účet, hotovostně nebudou přijímány vůbec.

ZÁSADNÍ ZMĚNY PLATNÉ OD 1.1.2022

Vyplněný a podepsaný formulář je možné doručit do 15.1.2022 na
OÚ Dolní Žandov následujícími způsoby:
• Osobně na OÚ – BYTOVÉ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍpondělí a středa 14:00 – 17:30, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00
• Osobně na podatelnu OÚ v úředních hodinách
• Zasláním správci poplatku na adresu Obec Dolní Žandov, Dolní
Žandov 36, 350 02 Cheb v obálce označené „ODPADY“
• Vhozením do poštovní schránky na budově OÚ – v obálce označené „ODPADY“
• E-mailem na epodatelna@dolnizandov.cz nebo na nociarova@
dolnizandov.cz , do předmětu zprávy napsat ODPADY
• Datovou schránkou sembep7
Zánik dosavadních Dohod o zajištění svozu, třídění a zneškodňování
komunálního odpadu uzavřené s obcí Dolní Žandov k 31.12.2021
S ohledem na novou zákonnou úpravu odpadů – na základě zákona
č.504/2020 Sb., o odpadech, a dalších souvisejících zákonů, účinných od 1.
ledna 2022, již nemohou obce s účinností od 1. ledna 2022 zpoplatňovat
svoz komunálního odpadu dle smluv (dohod) uzavřených na základě povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Nový ceník místního poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci a způsoby úhrady

Na základě změn oblasti svozu a likvidace odpadu (navyšování cen
skládkovného, zvyšování cen PHM a energií) a v důsledku úpravy legislativy dochází od 1.1.2022 k navýšení cen za odkládání komunálního odpadu pro občany obce Dolní Žandov.
Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku dle OZV
obce Dolní Žandov č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci tímto způsobem:
Za dílčí období od 1.ledna do 30.června je splatnost poplatku do 15.července příslušného kalendářního roku.
Za dílčí období od 1.července do 31. prosince je splatnost poplatku do
15.ledna následujícího kalendářního roku.
Plátce poplatku:
a) vlastník nemovitosti
b) společenství vlastníků jednotek (pokud pro dům vzniklo)
Správce poplatku: Obecní úřad Dolní Žandov
Dolní Žandov 36, 350 02 Cheb
Číslo účtu pro platbu poplatku: 2427331 / 0100, VS: 3722,
		
SS: číslo popisné nebo evidenční
Do poznámky prosíme uvést jméno plátce poplatku uvedené na formuláři Ohlášení plátce poplatku
Kontakty:
Alena Nociarová, odpadové hospodářství: tel. 354 693 178, e-mail nociarova@dolnizandov.cz
Věra Harbistová, účetní: tel. 354 693 179, e-mail: harbistova@dolnizandov.cz
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Kraj na prahu změny, aneb co to je, když se řekne transformace

Určitě už jste to také zaslechli – Karlovarský kraj prochází transformací, řeší útlum těžby, bude přecházet na
klimaticky neutrální ekonomiku…jaké změny to pro nás všechny znamená, postupně nastíníme v seriálu,
který si budete moci přečíst každý měsíc na stránkách Krajských listů.
Trocha historie

V říjnu 2015 rozhodla Vláda ČR o tom, že se Karlovarský kraj zařadí mezi tzv. strukturálně postižené regiony, ve kterých se dlouho těžilo
především hnědé uhlí. Kromě Karlovarského jsou mezi těmito kraji další
dva – Ústecký a Moravskoslezský. Kvůli postižení těžbou a nižší životní
úrovní oproti jiným regionům se rozhodlo o tom, že tyto regiony potřebují přednostní pozornost ze strany státu i Evropské komise. Proto EU
také vyčlenila významnou finanční pomoc určenou pro české strukturálně postižené kraje, i pro další desítky regionů v okolních unijních zemích.

Transformace – o co jde?

Karlovarský kraj by měl projít postupnou přeměnou, přechodem od
uhlí jako hlavního energetického zdroje k novým zdrojům energie, které
méně zatěžují životní prostředí. Útlum těžby na Sokolovsku ale zároveň
znamená nutnost nabídnout lidem jiné uplatnění. Transformace se ale
netýká jen odklonu od uhlí, zaměřuje se na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti, cestovního ruchu. V jejím rámci se řeší i zaostalost kraje
v oblasti vědy, výzkumu, inovací. Aby se kraj mohl přetvářet, potřebuje
výraznou finanční podporu, ale také zásobu strategických projektů, které
proměně pomohou. Z EU pro to bude moci v příštím roce na jednotlivé
projekty čerpat peníze z Fondu spravedlivé transformace ve výši 6, 3 miliard korun. K dispozici budou ale peníze i v dalších programech.

Patrik Pizinger, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje:

Kromě klimatické neutrality, přechodu na nové zdroje energie, je klíčový
vznik nových pracovních míst především pro pracovníky z provozů těžby,
které se budou utlumovat. Dál je to také rozvoj vědy a výzkumu, rozvoj
vysokého školství, inovativní přístup ve firmách, proměna image kraje.
Chceme lidem pomoci se vzdělávat v nových oborech, přilákat mladé odborníky a vytvořit podmínky pro aktivní a spokojený život jejich rodin.
Pro budoucí čerpání evropských peněz musel kraj shromáždit strategické projekty, které splňovaly kritéria metodiky příslušných ministerstev a
Evropské unie. Z celkem 46 projektů vybrali externí odborníci - hodnotitelé
- 11 strategických projektů. Hodnotitelé projektů byli anonymní z důvodů
jejich ochrany, úplně stejně jako u jiných operačních programů. Vyloučil se
tím tlak ze strany především předkladatelů projektů. Vybrané projekty předložil kraj, firmy, regionální instituce a další. Schválilo je nezávislé uskupení
územních aktérů z regionu, například starostové, členové krajské tripartity
nebo hospodářské komory. Mezi projekty jsou záměry využití oblastí po těžbě, modernizace škol či zřízení inkubátoru pro nově vznikající firmy.

Petr Kulhánek:

Kraj má být především nositelem projektů, které vytvářejí podmínky
pro vzdělání, vstup investičních záměrů šetrných k životnímu prostředí.
Projektů, které poskytují metodickou pomoc všem podnikatelským subjektům a obcím k uskutečnění jejich záměrů.
V současnosti má kraj připravený Plán spravedlivé transformace, základní dokument, jehož vznik je podmínkou pro čerpání evropských peněz.
Zařadil do něj všech 11 vybraných strategických projektů. Plánem se bude
zabývat vláda a následně Evropská komise. Poté Ministerstvo životního

prostředí ČR vypíše Operační program Spravedlivá transformace (OP ST),
v rámci něhož budou projekty moci získat finance na svou podporu.

Vojtěch Franta:

Patříme mezi nejmenší kraje a transformace je pro nás cestou k ekonomické a společenské prosperitě, k přechodu na klimaticky neutrální
ekonomiku. To jsou také hlavní priority Plánu spravedlivé transformace,
který máme v Karlovarském kraji připravený ke schválení vládou. Náš
kraj může být regionem příležitostí, kde je každý vítán, prosperujícím
a přívětivým místem k životu.
O prostředky z EU se budou dále ucházet i projekty střední velikosti za
desítky milionů korun a malé projekty. Peníze na ně bude možné čerpat
z jiných programů, které budou postupně vyhlašovány. O peníze budou
moci žádat města, obce či podniky.

Slovníček pojmů

Fond pro spravedlivou transformaci:

Nový fond Evropské unie určený pro tři české uhelné regiony, tj.
Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, které si rozdělí v následujících letech cca 41 miliard korun. Jeho hlavním smyslem je podpořit území,
která se z důvodu útlumu těžby a procesu přechodu na klimaticky neutrální
ekonomiku potýkají se závažnými sociálními a hospodářskými problémy.

Operační program Spravedlivá transformace:

Je to zcela nový program Ministerstva životního prostředí v období 2021–2027 zaměřený na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí
v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká
Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Z tohoto programu budou moci čerpat finance předkladatelé strategických projektů
zahrnutých do Plánu spravedlivé územní transformace. Plán musí ještě
schválit vláda a Evropská komise.

Plán spravedlivé územní transformace:

Jednotlivé uhelné regiony mají zpracovány vlastní Plány spravedlivé
územní transformace, které zahrnují mimo jiné popis stávajícího stavu
kraje, vizi rozvoje do roku 2050 a hlavně přehled vybraných strategických
projektů. Státní Plán spravedlivé územní transformace shrne aktivity
z těchto krajů, bude jej schvalovat Vláda ČR a Evropská komise.
Více informací k transformaci v Karlovarském kraji:
https://www.rskkvk.cz/

. V prodeji nová kniha:
České hrady a zámky
z nebe – Západní Čechy
Možno zakoupit
na obecním úřadě.

Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období od června 2021 do října 2021:

JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Antonín Plašil
Judita Kalinová
Jiřina Králová
Alois Drábek
Eva Novotná

Věra Pohořalá
Jaroslav Benda
Marie Volfová
Jiří Luhan

Helena Kašparová
Zdenka Kyznarová
Josef Ferling

Opustili nás:

Marie Hamsová
Miroslav Masarovič

NEZAPOMENEME
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Společná hranice

Obec Dolní Žandov byla úspěšná a získala dotaci na realizaci projektu „Společná
hranice“. Bavorským partnerem je nedaleká obec Mähring. Díky tomuto projektu byla
v létě a na podzim realizována celá řada setkávacích, resp. kulturně-společenských akcí
(mj. setkání na Dyleni, soutěž ve střelbách v Mähringu a další). Od dosud realizovaných
přeshraničních projektů má tento opravdu zvláštnost. Konaly se aktivity orientačního
běhu (speciální bludiště, běh s mapami). Profesionální zajištění poskytl mariánskolázeňský oddíl. Díky ZŠ Dolní Žandov si běh mohli zkusit místní žáci. Tato nová zkušenost
účastníky velice zaujala. Není to jen „nudné“ běhání na hřišti, ale člověk musí přemýšlet
a dobře se orientovat v mapě i terénu. Velice pozitivní je, že mapové výstupy může škola
při hodinách tělesné výchovy užívat i v budoucnu.
V. Štěpánovská
Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia
Egrensis

Letní příměstký tábor

Během letních prázdnin pořádala Obec Dolní Žandov
tři turnusy Letního příměstského tábora v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Příměstský tábor je především službou pracujícím rodičům v období
letních prázdnin a je určen jak pro rodiče dětí a další pečující osoby, tak pro osoby , které se vracejí na trh práce,
popř. osoby, které aktivně shánějí pracovní uplatnění.
Především byl ale také určen všem dětem, které chtějí
aktivně strávit čas prázdnin. V každém turnusu byl pro
děti připraven zajímavý program plný soutěží, aktivit
a výletů. Namísto čekání na rodiče doma u mobilních
telefonů děti rozhodně nezahálely a užily si prázdninový čas v partě kamarádů. Další turnusy příměstského
tábora jsou plánovány opět do letních prázdnin v nadcházejícím roce 2022.
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Žandovská pouť sv. Michala 25.9.2021

Po roční odmlce pořádala Obec Dolní Žandov s přispěním všech
sponzorů 27. žandovskou pouť sv. Michala. Pouť probíhala za přímo
letního počasí v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol a pouťové atrakce a
prodejní stánky byly rozmístěny na příjezdové cestě k areálu.
Bohatý program začal netradičně již v jedenáct hodin dopoledne
Staropražskými písničkami a pokračoval vyhlašováním soutěží O nejlepší štrúdl a O nejkrásnější květinové okno. Obě soutěže ovládli manželé Kubínovi z Úbočí a zaslouženě se odnesli krásné věcné ceny.

O recept na vítězný štrúdl se paní Kubínová ráda podělila, takže si
každý nyní může doma vyzkoušet upéct výborné Strakonické štrúdle
podle paní Kubínové.
Novinkou bylo také vyhlášení soutěže pro děti „Poznej naši obec“.
Odpoledne si pak nejen děti zatočily kruhy v Hula Hop show Patrika
Jandejska a v šest hodin večer se na pódium postavil Karel Emanuel
Gott, který zazpíval všem známé hity Karla Gotta a zaslouženě sklidil velké ovace publika. Kouzla kouzelníka Jana Vaidiše se také všem
návštěvníkům líbila a poutní
den pomyslně uzavřel na pódiu
Michal David Revival.

Strakonické štrúdle

Suroviny:
42 dkg hladké mouky
25 dkg tuku (polovina máslo
a polovina sádlo)
10 polévkových lžic studené
vody
2 polévkové lžíce octa
2 žloutky
špetka soli

Postup:
Z mouky, špetky soli, tuku,
žloutků, octa a vody vypracujeme těsto, které necháme v chladu
nejlépe do druhého dne odpočinout.
Z těsta pak vyválíme 3 placky,
na které poklademe nakrájená
jablka, která posypeme osmaženou strouhankou. Stočíme do
závinů, konce dobře uzavřeme
a záviny přeneseme na plech vyložený pečícím papírem.
Po upečení potřeme rozpuštěným máslem s rumem.
Dobrou chuť!

Strašně strašidelná cesta

V pátek 12.11. se do Dolního Žandova opět vrátila strašidla, která se
po dvouleté pauze již nemohla dočkat, až postraší děti. Děti se také na
jednu z nejoblíbenější akcí těšily a připravenou cestu někteří odvážlivci
prošli dokonce i dvakrát. Strašení sice patří zejména dětem, ale pochvalou pro pořadatele bylo, že Strašidelnou cestu si přišli projít dokonce jen
samotní dospěláci :-)

V příjemně vyhřátém stanu byl připraven zdarma teplý nápoj a pro
děti se vydávala sladká odměna výměnou za sesbírané předměty ze strašidelných stanovišť.
Opět i díky ideálnímu strašidelnému mlhavému počasí se celá akce
povedla a strašidla se již teď těší na další rok!!!
Pořadájící Obec Dolní Žandov děkuje všem z SDH Dolní Žandov
a členům TRAICONT z.s., bez kterých by Strašení nebylo strašidelné.
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Rozloučení s létem a soutěž o nejlepší kotlíkový guláš

V sobotu 4. září pořádala Obec Dolní Žandov a SDH Dolní Žandov
již tradiční akce Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš a Rozloučení s létem.
V soutěži O nejlepší guláš se ke kotlíkům postavilo rekordních 13
týmů, které se rozhodly předvést svůj kuchařský um. Odborná porota
rozhodně neměla lehkou práci ze 13 anonymních vzorků určit ten nejlepší. Z hotových gulášů nejvíce bodů nasbíral pokrm týmu paní Anny
Kuvikové z Dolního Žandova, který obsadil zasloužené první místo.
Za zmínku také stojí umístění týmu pana Pavla Houšky z Dolního
Žandova, který ač tvořil svůj tým pouze on sám, tak si i tak vybojoval
krásné 4. místo!
Všem kuchařům i pomocníkům patří velký dík za účast v soutěži a
jak je již v Dolním Žandově zvykem, žádný soutěžní tým neodešel s
prázdnou a odnesl si pěknou chutnou cenu.
Po skončení vaření gulášů pokračovalo krásné slunečné odpoledne
akcí Rozloučení s létem, kdy ve volnočasovém centru byla pro děti připravena řada zajímavých soutěží a aktivit.
Již dopoledne proběhla ukázka agility a výcviku služebních psů, odpoledne se děti měly možnost zhoupnout na lanovém traversu, projít
naučnou stezkou o zvířatech, nechat si pomalovat obličej, svézt se na
koni a nebo si zasoutěžit v labyrintu Orientačního bludiště, ve kterém
běhaly nejenom děti, ale také rodiče a dospělí návštěvníci akce.
Díky krásnému letnímu počasí a za pomoci všech pořádajících dobrovolníků jsme mohli dětem alespoń z části nahradit oslavu Dne dětí,
která se bohužel nemohla v letošním roce uskutečnit.
Poděkování za podporu patří: Traicont z.s., pan Josef Rada ml., oddíl orientačního běhu Mariánské Lázně.

Vážená paní, vážený pane,

Záchranná služba Royal Rangers z.s. nabízí opět pomoc COVID-19
nemocným! Pokud víte ve Vašem okolí o někom, kdo je C-19 pozitivní
a má závažné příznaky (dechové obtíže, teploty, extrémní únava atd.) a
nedostává se mu pomoci jinde, informujte ho, prosím, o této nabídce
pomoci.
V rámci humanitárního projektu ELYSIUM, který funguje od začátku C-19 krize na jaře 2020, nabízí Záchranná služba Royal Rangers
z.s. mobilní výjezdové týmy, vybavené potřebným zdravotnickým materiálem a dostatkem zkušeností s pacienty, nemocnými C-19, které
pacienta navštíví, diagnostikují jeho zdravotní stav a závažnost obtíží
a doporučí pacientovi možná řešení. V nutných případech převezme
Záchranná služba Royal Rangers z.s. kompletní péči o pacienta (jedná
se o ty pacienty, pro které není dostupná jiná možnost léčby) včetně
zřízení lůžka intenzivní péče v domácnosti pacienta. Pacientovi je poskytována komplexní podpora při léčbě včetně psychologické intervence, kyslíkové terapie a dechové rehabilitace.
Služby projektu ELYSIUM jsou poskytovány zcela ZDARMA občanům žijícím na území Karlovarského a Plzeňského kraje. Projekt je
možno podpořit formou daru na účet 249571618/0300 (poznámka
pro příjemce - COVID).

Pro využití nabídky kontaktujte, prosím, COVID tým Záchranné
služby Royal Rangers z.s. na telefonních číslech +420 725 738 386
nebo +420 702 049 854. Jsme „PŘIPRAVENI POMÁHAT“!
Za tým Záchranné služby Royal Rangers z.s.
Tomáš Rusňák, velitel

Pokud potřebujete o projektu další informace nebo byste uvažovali o možnosti projekt podpořit i jinak, než finančním darem na výše
uvedené číslo účtu, kontaktujte projektového koordinátora Záchranné
služby Royal Rangers z.s. Honzu Holečka (+420 776 339 794, honza.
holecek@roylarangers.cz).

Dispečink: 724 800 500
Info: 725 738 386
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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Mezinárodní den seniorů

KARLOVARSKÝ KRAJ – Preventisté seniory obdarovali preventivními
dárky.
Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy
myslet na bezpečí a pomoc této ohrožené a zranitelné skupiny obyvatel
než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního dne seniorů
se preventisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce zaměřené na seniory.
Během té navštívili několik obchodních center po celém Karlovarském
kraji. Cílem bylo varovat seniory před možnými podvodníky a upozornit
je na možná rizika s tím spojená. Preventisté se snažili seniorům předat

co nejvíce potřebných a důležitých informací spojených s nakupováním v
obchodních centrech, ale také seniorům předali obecné informace o prevenci kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky jako např. nákupní
tašky s reflexními prvky, reflexní pásky, žetony do nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy, ochranná pouzdra na platební karty nebo letáčky,
na kterých mohli najít několik dalších důležitých preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory proběhla již začátkem měsíce října 2021, přesto nadále chceme upozorňovat tuto ohroženou
skupinu obyvatel, kterým chceme poskytnout veškeré důležité rady a informace o prevenci kriminality uvedené níže, které by měli znát.

Důležité rady a informace, které byste měli znát:

- Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.
- Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které důvěryhodně znáte.
- To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.
- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu
na dobře viditelném místě.

- Nenoste u sebe větší množství peněz. Před - Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku,
mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte.
nikým se s penězi ani majetkem nechlubte.
- Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůj- - Nikomu neposkytujte své osobní informace
(telefonní číslo, rodné číslo, datum narozečujte.
- Nenechávejte své cennosti a doklady bez do- ní atd.)
hledu.
- Chraňte si své platební prostředky (niko- Svojí tašku mějte stále uzavřenou a napří- mu neposkytujte svůj PIN kód k platební
klad při nákupu buďte více ostražití.
kartě).

Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte obezřetní. Dávejte pozor. V případě, že se i Vy stanete obětí
protiprávního jednání, nemějte strach a tuto věc okamžitě oznamte na
Vám nejbližší policejní služebnu.

Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou přednášek probíhat v tomto roce nadále. Pokud máte v rámci seniorských spolků zájem o tuto přednáškovou činnost, neváhejte kontaktovat oddělení tisku
a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na emailové adrese krpk.tisk@pcr.cz.
prap. Jan Bílek
kpt. Bc. Zuzana Týřová

Základní a mateřská škola
Internetové stránky: http://zsdolnizandov.unas.cz

Zahájení
nového školního roku

Vážení rodiče, milé děti, spoluobčané,
uplynuly tři měsíce od doby, kdy jsem nastoupila na místo ředitelky
zdejší základní školy. Ráda bych zhodnotila nejenom začátek školního
roku, ale i krátce představila naše další plány. Do první třídy jsme společně
s vedením naší obce přivítali 17 nových žáků. Snažíme se dělat vše proto,
aby začátek jejich školní docházky byl co nejpřívětivější a aby měli radost
z výuky nejenom oni, ale i jejich rodiče. Proto se třídní učitelkou stala paní
Dagmar Masarovičová, kterou děti znaly již jako předškoláci z přípravky.
Ostatní třídy vstup do nového školního roku zahájily s přáním, aby výuka
nebyla přerušována pandemickými opatřeními.
Protože jsme si byli vědomi náročnosti přechodu žáků do výuky po
prázdninovém režimu a poměrně dlouhé proluce způsobené covidovými opatřeními, uspořádala škola několik sportovních a kulturních akcí.
Cílem těchto společných setkávání bylo znovu navázat, pokud možno,
kamarádské vztahy a pokusit se kolektivy celých tříd opět stmelit a resocializovat. Pro samotné učitele to nebyl lehký úkol, protože doba odloučení
žáků od školního režimu byla poměrně dlouhá. O jednotlivých akcích si
můžete přečíst v následujících příspěvcích.
Hlavním cílem učitelského sboru je teď zajištění kvalitní výuky s tím, že
se budeme i nadále snažit hledat čas k procvičování látky z minulého školního roku, kdy většinou probíhala distanční výuka. Věřím, že společným
úsilím učitelů, žáků i rodičů se nám to povede. Škola proto nabízí dětem
možnost i doučování. Říká se, že nejlepší výukou je praktické poznání.
Z tohoto důvodu hodláme i nadále organizovat odborné exkurze a různé
tematické akce. Doufáme jen, že nám to aktuální situace dovolí.
Přeji všem hlavně pevné zdraví, pohodu a klidnou předvánoční atmosféru.
Ing. Věra Havlíčková, ředitelka školy

Lázeňská školní liga
- turnaj v miniházené

Ve středu 3.11. jsme se po dlouhém roce a půl s našimi šikovnými házenkáři opět pustili do závodění. Na turnaj Lázeňské školní ligy tentokrát
vyjeli žáci 4. a 5. třídy, zázemí nám poskytla kynžvartská multifunkční
hala. Síly jsme poměřili s družstvy ZŠ Lázně Kynžvart, ZŠ Úšovice, ZŠ
Jih a ZŠ Drmoul a rozhodně se nebylo zač stydět. Všem sportovcům moc
děkuji za obětavé výkony a jsem ráda, že si soutěžní dopoledne dovedli
užít naplno. Odměnou jim byla nejen zlatá medaile a diplom, ale hlavně
společně strávený čas naplněný sportem. Držte nám pěsti, ať epidemická
situace dovolí naši účast i na prosincovém turnaji. Mgr. Dana Baloghová
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S mariánskolázeňskou veverkou Karolínou za poznáním

Dne 14. října 2021 se žáci 2., 3. třídy vypravili na celodenní výlet do
Mariánských Lázní. Jak již bylo zmíněno v samotném názvu, procházkou je provázela veverka Karolína, jejíž znak byl umístěn na jednotlivých stanovištích a dle obdrženého plánku z Infocentra a plnili dané
úkoly.
Cesta za poznáním začala na kolonádě přímo u Zpívající fontány, kdy
si děti vyslechly skladbu “Titanic”. Cestou k pavilonu se také dozvěděly, že Mariánské Lázně v minulosti navštívil německý básník Johann
Wolfgang Goethe se svou mladou přítelkyní Ulrikou, které mohly spatřit na kolonádě.
Při jedné ze stanovišť a to v pavilonu Křížového pramene si druháci, třeťáci prohlédli speciální nádobu na pití pramenů - tzv. pítko a

současně měli možnost ochutnat Křížový pramen. Většina se shodla, že
pramen má slanou chuť.
Poté, co se všichni výletníci posilnili výbornou oplatkou, poznávali
další stanoviště: hotel PACIFIK, který stojí na samém konci hlavní ulice,
kostel Nanebevzetí Panny Marie, do kterého vede 33 schodů, nejstarší
a největší hotel ve městě, kde se nacházejí proslulé Římské lázně, jehož
název zní NOVÉ LÁZNĚ a na konci promenády Karolinin pramen, ve
kterém se nachází 3 léčivé prameny.
I přesto, že počasí nebylo zrovna příznivé, děti si výlet užily a následně společně vyluštily křížovku a z infocentra obdržely malý dárek.
Znění křížovky: “Dej si oplatku”!
Věra Volmůtová, vyučující 2. třídy

Planetárium

Ve dnech 13.10. a 19.10. se žáci 5. a 6. třídy podívali na exkurzi do planetária v chebském gymnáziu. Předem nabyté znalosti z hodin přírodovědy
a zeměpisu zúročili při praktických ukázkách fungování vesmíru, sluneční
soustavy a planety Země. Návštěva se žákům moc líbila, jelikož si mohli na
vlastní oči ověřit, že vše funguje přesně tak, jak se učí ve škole.

Projektový den mimo školu Terezín

Dne 8.10.2021 se zájemci z řad žáků 8. a 9. třídy naší školy zúčastnili projektového dne mimo školu, konkrétně se vypravili do bývalého rozřazovacího tábora a vězení Gestapa v Terezíně. Po dlouhé cestě obecním autobusem
skupinu přivítali zaměstnanci chráněné památky Památníku Terezín a ujal se
nás průvodce. Samotná prohlídka pevnosti, muzea ghetta a Magdeburských
kasáren proběhla ve stísněné atmosféře, kdy na všechny doléhal krutý osud
všech příchozích z minulosti. Žáci získali nejen potřebné vědomosti o tomto
místě, ale především zažili atmosféru ponurého místa a uvědomili si všechny
souvislosti, které jim do té doby byly ukryty. I přes časovou náročnost celého
programu, který nám zabral celý den, se žáci vrátili nadšení z nabytých vědomostí, které následně využijí nejen v hodinách dějepisu.

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená
na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování
a pohotového rozhodování.
Naši školu reprezentovalo svou účastí celkem 24 žáků ve všech kategoriích
a všichni si tak zkusili své dovednosti a schopnosti. Na předních místech se
umístili: Tobiáš Polák z 1. třídy,
Kristián Drášil z 2. třídy,
Terezie Baloghová ze 3.třídy,
Martin Mašek z 8.třídy,
Natálie Jakubcová z 5.třídy.
Všichni ostatní žáci se taktéž umístili na krásných pozicích kraje i celé republiky. Vítězům gratulujeme a ostatním patří velká pochvala za účast.

Soutěže a akce

Po loňském těžkém roce, kdy byla většina soutěží a akcí pro žáky zrušena,
se letos můžeme těšit na mnoho aktivit, jichž se naše škola plánuje zúčastnit.
Mimo již zmíněné logické olympiády, matematické pythagoriády
a workshopů a exkurzí se naše škola zapojila také do výtvarné soutěže „Každé
srdce má své jméno….“, do které se prozatím zapojilo přes 30 žáků ze školky,
prvního i druhého stupně. Další plánovanou akcí je také zeměpisná olympiáda, jejíž školní kolo se uskuteční na počátku roku 2022. Škola se plánuje
zapojit také do sportovních soutěží, jejichž konání závisí na aktuální situaci.
Rádi bychom upozornili také na nově založený facebookový účet školy, kde
mohou všichni příznivci sledovat aktuality. Pevně věříme, že situace dovolí
i nadále pořádání těchto aktivit.
Ing. Zuzana Čeháková
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Přípravná třída

První den v přípravné třídě

Ve středu 1.září 2021 proběhl první slavnostní školní den v přípravné
třídě. Po milém přivítání paní starostkou, místostarostou a paní ředitelkou školy se děti seznámily se svojí paní učitelkou. Ta jim a přítomným
rodičům sdělila organizaci školního roku. Děti obdržely od obce a školy
spoustu dárečků pro dobrý začátek ve škole.

Halloween

Halloween jsme si patřičně užili – ozdobili jsme si společně naší třídu, tvořili jsme, vydlabávali dýni. Zpívali jsme, sportovali… Dále jsme
měli strašidelnou cestu za Drákulovým pokladem, který jsme společnými
silami zdárně našli. Jeden den jsme věnovali halloweenským maskám.
Všichni jsme přišli ve strašidelných kostýmech, soutěžili jsme, tančili a
hráli různé hry. Den jsme si moc užili

Puntíkový den

Dne 26.10. 2021 jsme podpořily pacienty s lupénkou tím, že jsme se
oblékli do oblečení a doplňků s puntíky. Vytvářeli jsme také puntíkové
srdce otiskem korku a špuntů.

Halloweenské tvoření s rodiči

18.10. 2021 jsme také pořádali Halloweenské tvoření s rodiči. Vyráběli
jsme halloweenské záložky do knihy, strašidelné zápichy do květináčů,
zvířátka z podzimních plodů a závěsné halloweenské dekorace. Děkuji
všem za účast!

Beseda s policií

1. listopadu nás v přípravné třídě navštívila paní policistka z dopravní policie. Povídali jsme si o bezpečnosti v dopravě, rozeznávali
jsme nebezpečné chování Škodíka. Byli jsme obeznámeni, jak bezpečně jezdit na kole a jak se chovat v hromadné dopravě. Následně
jsme si ukázali, jak poznáme policistu a co všechno potřebuje policista ke své práci. Vyzkoušeli jsme také, jak správně přecházet přes
přechod. Děti za svoje dobré vědomosti a spolupráci ocenila paní
policistka dárečky.

Přípravná třída na Kladské

V úterý 2. listopadu jsme vyjeli autobusem s přípravnou třídou
na Kladskou. S panem Ing. Pavlem Volfem jsme podnikli procházku lesem, kde jsme poznávali stromy a povídali si o lesních zvířatech. Cestou jsme poznávali stopy zvířat a rozeznávali listy stromů.
Podívali jsme se také do Loveckého zámečku na vycpaná zvířata a
zavítali jsme taktéž do návštěvnického střediska Domu přírody. Moc
jsme si to užili.
Aneta Bělohoubková, DiS.,
třídní učitelka

Puntíkový den

Děkujeme všem, kteří se zapojili do úterní předprázdninové akce
„PUNTÍKOVÝ DEN“ na podporu
pacientů s lupénkou. Zároveň s akcí
proběhla i puntíkatá výstava prací
žáků školy.
Jak to našim „punťům“ slušelo, můžete zhlédnou na stránkách školy nebo
facebooku.
Mgr. V. Hrbková

Sběr lesních plodů
Letos jsme společně nasbírali
neuvěřitelných 895,2 kg.

Nejvíce nasbírali žáci 6. třídy 312,5 kg (14,88 kg
na žáka), dále děti přípravné třídy 158,6 kg (10,57
kg na žáka) a žáci 4. třídy 154,2 kg (9,07 kg na
žáka).
K žákovským rekordům patří nasbírání úctyhodných 144,7 kg; 75,8 kg; 68,1 kg; 66 kg a 56 kg.
Děkujeme všem, kteří se na sběru podíleli.
Mgr. V. Hrbková
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Mateřská škola

Období vstupu do mateřské školy je pro mnoho dětí i rodičů velkým
životním krokem. Z bezpečného prostředí domova a takřka neustálé matčiny přítomnosti se má dítě najednou osamostatnit a vydat se
vstříc novým zážitkům. Nejinak tomu bylo v září v naší mateřské škole. Přivítali jsme 15 nových kamarádů, kteří se na nové prostředí velmi
rychle adaptovali.
Ve školce se zapojujeme se do různých projektů a akcí. Navštívili jsme
Mariánské Lázně, Městskou knihovnu v Chebu, zorganizovali jsme Dračí

bojovku pro děti a rodiče, Podzimní dílničku či Svatomartinskou slavnost. Vyrábíme dárečky pro seniory. Máme rádi zvířata, navštěvujeme
Ranč Calypso, zvířátka na farmě v Dolních Dvorech a seznamujeme se s
pejsky pana Stránského, který se věnuje canisterapii. Připravujeme se na
nejkrásnější svátky v roce, Vánoce.
Za celou mateřskou školu Vám všem přeji kouzelné vánoční svátky,
splněná přání, pevné zdraví, lásku, pohodu a mnoho dětských úsměvů.
Bohumila Kyzmanová, vedoucí učitelka MŠ.

Halloweenské odpoledne
ve školní družině

Dne 21.10. a 22.10. se ve ŠD uskutečnilo soutěžní halloweenské odpoledne. Děti se
proměnily v kostlivce, čarodějnice, duchy a další strašidelné příšery a utkaly se v soutěžních disciplínách, které jsme pro ně s kolegyní přichystaly. Po splnění úkolů a vyhodnocení děti získaly medaile, účastnický diplom a sladkou odměnu.

Lenka
Hadariová,
vychovatelka
ŠD

Učitelé se také učí

Získáním vysokoškolského titulu to nekončí. Nemělo by. Má-li být pedagog dobrým
učitelem, měl by se vzdělávat, a to celý život. K tomu slouží nejrůznější školení, ať už určená pro celé sborovny, nebo ta, která si vybírají vyučující sami dle svých potřeb, zájmů
a preferencí. A také projekty. V rámci nich např. vyjíždějí učitelé do jiných škol, inspirují
se prací svých kolegů a sdílejí své zkušenosti.
V pátek 5. 11. navštívily z podobného důvodu dvě učitelky naší školy Základní školu
Vítězství v Mariánských Lázních, zaměřující se na vzdělávání dětí s drobným handicapem, který jim znemožňuje vzdělávání ve velkém kolektivu, nebo na vzdělávání dětí,
které z nějakého důvodu nezvládají učivo běžné základní školy ani základní školy praktické. Prohlédly si prostory a vybavení školy, navštívily dvě třídy školy speciální a zúčastnily se výuky matematiky, přírodopisu a anglického jazyka.
Za sebe i kolegyni bych chtěla touto cestou poděkovat panu řediteli L. Borkovi a všem
členům pedagogického sboru za milé přivítání, ochotu všechno nám ukázat, ale hlavně
za to, s jakou láskou, péčí a nasazením vykonávají tuto nelehkou práci.
					
Mgr. Monika Kudláčová

Příspěvky do dalšího čísla
Žandovských listů zaneste na obecní
úřad nebo zašlete poštou či e-mailem
do 15.6.2022
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