Číslo 2/2013 • ZDARMA
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Milí spoluobčané!
Při psaní těchto řádků a pohledu z okna musím konstatovat, že průběh letošního roku,
co se týká počasí, je opravdu
podivný. Dlouhá zima nás
potrápila až do května, jaro
nastartovalo párem slunných
dnů a už tu máme opět chladno. Již snad ani nevyhlížíme slunce, ale všichni společně si momentálně přejeme: „Ať alespoň přestane
pršet!“. Pevně věřím, že máme nejhorší za sebou!
Nejkritičtější byla neděle 2. června. Vím, že se situace nedala porovnat s některými oblastmi v naší republice, ale přesto se ukázalo, že jsme si dovedli poradit. Náš malý potůček, který se začal rozlévat, naši
dobrovolní hasiči zabezpečili a monitorovali celou
noc. Byli v čas na nejkritičtějších místech – u paní
Vodičkové na Salajně a u paní Lindové v Dolním
Žandově. Byl zajištěn dostatek pytlů a písku na zabezpečení břehů. Děkuji za obětavou práci všem
dobrovolným hasičům, kteří se zúčastnili tohoto
zásahu. Děkuji občanům, kteří nezištně pomohli při
zabezpečování cizích obydlí a ukázali, že společnost
u nás ještě není tak zkažená, a že se ještě nevytratila
lidskost a jsou ochotni pomoci těm, kteří jsou ohroženi, nešťastní, vystrašení a zoufalí. Velké děkuji –
SDH, panu Košťálovi, panu Bělohradskému, pánům
Hadarimu a Zajacovi, s kterými jsme se domluvili,
že v případě nutnosti budeme moci použít písek,
který mají připravený pro stavbu jejich domů. Nyní
si uvědomuji a mám velikou radost, že dopadla dotace z MMR na „Lanové centrum u hasičské zbrojnice“! Zde budou naši malí hasiči trénovat, zvyšovat
svou kondici, aby mohli v budoucnu, tak jako jejich
tátové, pomáhat občanům naší obce.
A co říct závěrem? Vážení, kromě všech povinností, které se hrnou na každého z nás, zkusme se
v tomto shonu a chvatu zastavit a věnovat dobré slovo a úsměv lidem kolem nás! Laskavost a zdvořilost
by měla být samozřejmostí a součástí každodenního
života. Obec není jen opravené domy, komunikace,
cesty a veřejná prostranství. Obec, to jsou hlavně
lidé, kteří v ní žijí. Děkuji všem, Vám, kteří jste vždy
byli a budete ochotni obci a občanům pomáhat.
Přeji krásné slunné jaro a začátek léta.
starostka Ing. Eliška Stránská

Pov. MK ČR E-13717

Obecní úřad v Dolním Žandově
za vydatné pomoci sponzorů pořádá
v sobotu 15. června 2013 od 13 hodin
na hřišti TJ Sokol v Dolním Žandově

Mezinárodní
Den Dětí
Na malé i velké čeká:

• Š*A*P*I*T*Ó*Š*O*U
•
•
•

•
•
•
•

pohádková cesta se soutěžemi a odměnami
ukázky zásahu a kynologie Vězeňské služby Kynšperk nad Ohří
motocyklový trenažer a ukázky Autoškoly
FICTUM s. r. o. Mariánské Lázně
střelba ze vzduchovky
pěna pro děti SDH Dolní Žandov
hudební doprovod
opékání špekáčků

Obec Dolní Žandov
vyhlašuje soutěž

NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVÉ
OKNO

Do 31. 8. 2013 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 email: oudolnizandov@seznam.cz
Prvním třem vyhodnoceným budou předány ceny
28. září 2013 na 20. Žandovské pouti sv. Michaela

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 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. 2/2013 ze dne 21.03.2013

• Usnesení  č. 27/02/2013

• Usnesení č. 25a/02/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Schodkový rozpočet Obce Dolní Žandov na rok
2013.
Příjmy
13.176.300,-Kč
Finanční prostředky z min. let
1.001.000,-Kč
Příjmy celkem
14.177.300,-Kč
Výdaje celkem
14.177.300,-Kč
Hlasování: pro 9
proti 0 zdržel se 0

• Usnesení č. 25b/02/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje příspěvky právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu
obce na rok 2013 ve výši 2.313.400,- Kč, které jsou
uvedené v příloze originálu zápisu.
Hlasování: pro 9
proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu stavby „Dolní
Žandov, Podlesí 46, p. Štogr, kNN“, za účelem
zřízení distribuční soustavy kabelového vedení
NN v rozsahu 2,45 m2, na části p.p.č. 776 v k.ú.
Podlesí u Dolního Žandova, mezi Obcí Dolní
Žandov a spol. ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení spol. MONTPROJEKT a.s., se sídlem Arnošta
z Pardubic 2082, Pardubice. ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 9
proti 0 zdržel se 0

Rodiče dětem Dolní Žandov, nájemného za kulturní sál v Dolním Žandově z důvodu uspořádání I. ročníku Plesu učitelů a přátel školy, který se
uskuteční dne 13. 04. 2013.
Hlasování: pro 9
proti 0 zdržel se 0

• Usnesení č. 39/02/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Poskytnutím obecního autobusu Dětskému
domovu Mariánské Lázně na kulturní akci
Dětských domovů, která se koná dne 10.04.2013
ve Staňkově za cenu 17,-Kč/km.
Hlasování: pro 9
proti 0 zdržel se 0

• Usnesení  č. 38/02/2013

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Prominutí poplatku, občanskému sdružení

VYHLAŠUJEME SBĚR FOTOGRAFIÍ pro nesoutěžní výstavu pod názvem

ZELEŇ V OBCI, KDE ŽIJEME
v rámci projektu „Společná výsadba zeleně“
spolufinancovaného z prostředků Dispozičního fondu Cíl3
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen Svazek) sdružující
obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři
Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice
vyhlašuje ve spolupráci s německým partnerem obcí Mähring sběr fotografií pro nesoutěžní výstavu s názvem: Zeleň v obci, kde žijeme.
Termín zahájení sběru fotografií:
1. 6. 2013
Termín pro doručení fotografií:
do 30. 8. 2013
Cílem projektu je společná výsadba
několika stromů a keřů ve výše uvedených obcích. Nesoutěžní výstava je nejvýznamnější doprovodnou aktivitou.
Můžete posílat fotografie z míst, která stojí za zveřejnění – míst pěkných
i méně pěkných, fotografií historických
i současných, černobílých i barevných,
fotografií z veřejných prostranství
i okolí obcí.
Způsob doručení fotografií:
Fotografie prosíme doručit nejlépe v elektronické podobě (na CD,
DVD, flash disku, prostřednictvím bezplatných služeb např.
www.uschovna.cz). Nosič bude na požádání vrácen.
Fotografie je možné dodat i prostřednictvím emailu (max. velikost souboru 15 MB, rozlišení fotografií min. 120 DPI nebo lepší)
na emailovou adresu: marianskolazensko.peterikova@seznam.cz;
emailová adresa německého partnera: poststelle@maehring.de

1. Nabízíme také možnost dodání klasické fotografie s domluvou,
kdy fotografie vrátíme (Vaši fotografii pro výstavu naskenujeme).
Adresa: Mariánskolázeňsko, Malá průmyslová zóna, Tři Sekery 157,
354 73 Tři Sekery.
Kontakt: Jaroslava Peteříková, tel. 602 659 579
Ke každé doručené fotografii prosím dodejte:
• popis, co je na fotografii
• jméno, příjmení osoby, která fotografii
dodala
• adresa, postačí obec či místní část obce
• kontaktní telefon nebo e-mail
Uvedené údaje budou umístěny u fotografií.
Doručené fotografie budou vytištěny
ve shodném formátu a bude z nich vytvořena putovní výstava, kterou si budete moci prohlédnout při společných
výsadbách zeleně v jednotlivých obcích
Svazku, které jsou plánovány na podzim
letošního roku. Termíny výsadeb budou
oznámeny prostřednictvím pozvánek a plakátů, které budou uveřejněny
na obecních úřadech, webových stránkách členských obcí a na stránkách Svazku www.marianskolazensko.org.
Těšíme se na Vaši účast.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách:
www.marianskolazensko.org/spolecna-vysadba-zelene

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti
Kofianziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Investitionen in Ihre Zukunft
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Obec Dolní Žandov čp.36, 350 02 Cheb

Rozpočet na rok 2013
Příjmy

od.pa

položka

rozpočet v tis.Kč

Daň z příjmů FO ze záv.čin.

1111

2.200,00

Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.

1112

Daň z příjmů FO srážková

Výdaje

oddíl-paragraf

rozpočet v tis.Kč

Výstavba a opravy MK

2212

277,00

120,00

Doprava- autobus

2221

242,50

1113

220,00

Kanalizace

2321

310,00

Daň z příjmů práv.osob

1121

2.500,00

Základní škola

3113

2.155,00

Daň z příjmů práv.osob - obec

1122

200,00

Příspěvky- festival

3312

3,00

DPH

1211

3.500,00

Knihovny

3314

62,00

Místní poplatky

134x

41,00

Kronika obce

3319

6,00

Odvod z výtěžků VHP a loterií

135x

200,00

Rozhlas a televize

3341

1,50

Správní poplatky

1361

45,00

Kultura

3399

373,00

Daň z nemovitosti

1511

1.000,00

Tělovýchova a sport

3419

175,00

Dotace- státní správa

4112

382,10

Zdravotní středisko

3519

111,00

Dotace- Úřad práce

4116

152,50

Bytové hospodářství

3612

494,00

2111

45,00

Veřejné osvětlení

3631

683,00

Základní škola - obědy

3113

Doprava - autobus

2221

80,00

Pohřebnictví

3632

30,00

Kultura

3399

10,00

Místní hospodářství

3639

1.698,00

Zdravotní středisko

3519

46,00

Svoz TDO

372x

1.030,00

Bytové hospodářství

3612

865,00

Veřejné prostranství

3745

1.444,30

Pohřebnictví

3632

5,00

Požární ochrana

5512

365,00

Místní hospodářství

3639

845,00

Zastupitelstvo obce

6112

768,00

Svoz TDO

372x

632,00

Správa obce

6171

2.843,00

Správa OÚ - vratka DSO

6171

Finanční operace

6310

30,00

Správa OÚ

6171

4,00

Platby daní

6399

75,00

Fin. operace-úroky + dividendy

6310

45,00

Splátky úvěrů

8124

1.001,00

2226

Příjmy

38,70

13.176,30

Fin.prostředky z minulých let
Příjmy celkem

8115

Výdaje celkem

14.177,30

1.001,00
14.177,30

Rozpočet je součástí předběžné řídící finanční kontroly podle
zákona 320/2011 Sb.

Pošta varuje před podvodníky
žádajícími zaplacení nedoplatku SIPO

Česká pošta varuje své klienty před podvodníky, kteří osobně nebo prostřednictvím falešného e-mailu mohou zkoušet vylákat od lidí zaplacení údajného nedoplatku služby SIPO. Lidé by na tyto výzvy neměli v žádném případě
reagovat. Pošta v této souvislosti podává i trestní oznámení na neznámého
pachatele, uvedla její mluvčí Marta Selicharová.
Podle Selicharové někteří lidé využívající službu SIPO dostali v uplynulých
dnech výzvu k zaplacení údajného nedoplatku prostřednictvím e-mailu, který
byl odeslán z adresy doplatkysipo@seznam.cz. Člověk, který zaplacení nedoplatku požaduje, se podle mluvčí podepisuje jako Lubomír Franek.
"Pošta žádá své klienty, aby e-maily tohoto typu ignorovali a žádné peníze
neposílali," uvedla mluvčí a doplnila, že lidé, kteří tento e-mail dostali, ho
mají přeposlat na adresu info@cpost.cz.
Pošta současně zaznamenala i několik oznámení o tom, že domy obcházejí
lidé, kteří se vydávají za její zaměstnance a osobně se snaží z lidí vylákat úhradu nedoplatků SIPO. Podle mluvčí ale nejde o zaměstnance pošty a lidé
ani v tomto případě by jim neměli peníze dávat.
ČTK
FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
ilustrační foto
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Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů

Termíny svatebních obřadů v roce 2013

v období od května 2013 do července 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 na oddělení matriky Obecního úřadu Dolní
Žandov /přízemí/ – upozornění
od 1.1.2013 jsou v platnosti nové
formuláře.

Albína Vrablecová z Dolního Žandova 83 let
Jarmila Skalická z Dolního Žandova 80 let
Karel Troják z Dolního Žandova 89 let
Rudolf Dvořák z Dolního Žandova 75 let
Marie Jirásková z Dolního Žandova 81 let
Václav Vrzák z Podlesí 75 let
Jiří Nesvorný ze Salajny 70 let
Josef Šmikniar z Dolní Žanodva 70 let

Termín obřadu je nutno předem domluvit v kanceláři matriky
na Obecním úřadě Dolní Žandov.

Ladislava Mocová z Dolního Žandova 70 let

Opustili nás:

Anna Matheislová z Úbočí 85 let
Marie Hamsová z Dolního Žandova 80 let
Bohumil Trepka z Dolního Žandova 70 let
Petr Hnát z Dolního Žandova 70 let

Petr Žižka z Úbočí
Anna Povondrová z Dolního Žandova
Stanislava Zajíčková z Dolního Žandova
NEZAPOMENEME

JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Naše maminka

Poděkování

Osobě, které patří poděkování se jmenuje Justina Tunderová. Dne 19.
6. 2013 jí bude 68let, je vdova a bydlí v malebné vesničce zvané Dolní
Žandov v okrese Cheb.
Naše maminka je velmi příjemná milá paní. Na jejích tvářích vidíte
stálý úsměv, který kladně působí na její okolí. Známí, přátelé, lidé jsou
v její společnosti velmi rádi, neboť nejenže rozdává radost, lásku, ale dokáže jim i naslouchat a poradit. V její přítomnosti se cítíte velmi dobře.
Kromě těchto vlastností je velice pohostinná, vstřícná a upřímná.
Už její vzhled napovídá, že je to žena, která o sebe dbá. Ani byste ji její
věk nehádali. Její vlasy jsou černé jako havran, jen občas se někde proplétá „šedina“, která ke stáří neodmyslitelně patří. Tvářičky má jemné,
líčka růžová. Protože je velice pracovitá, houževnatá, její postava je stále
štíhlá jako za mlada.
Práce mezi lidmi ji nabíjí pozitivní energií, kterou, aniž sama o tom
ví, rozdává mezi své blízké, známé. Miluje přírodu v jakémkoliv ročním
období, procházky po okolí. Ráda pěstuje na své zahrádce plno květin.
Z každé květiny vyzařuje láska, pečlivost, kterou jim sama věnuje.
Jako většina maminek je i ta naše velice dobrá kuchařka. Rádi ji při
vaření pozorujeme. Její ruce jsou velice hbité, pečlivé. Jen pohled na připravený pokrm je balzám jak na oči, tak na chuť. Při jakékoliv činnosti
si maminka i ráda prozpěvuje.
Už jako dítě si přála být zdravotní sestřičkou. Ale doba byla zlá, nebyly prostředky na studium, a tak se její sen nevyplnil. Přesto se dá o ní
říct, že láska, upřímnost, obětavost jí byla dána do „vínku“. Vychovala
své tři děti, které miluje nadevše a rodina je pro ní „život“, jak sama říká.
Její záporné vlastnosti? Žádné nemá.
Tak to je naše maminka. Vždy veselá, upřímná, milá. Žena, maminka,
přítelkyně, babička.
Nadevše ji všichni milujeme, vážíme si jí. Má vlastnosti, které se nedají naučit, s tím se člověk už narodí.
Děkujeme Ti za vše, cos pro nás udělala a stále děláš.
S láskou dcera Justinka, Janička, syn Radek a ostatní.

Prezentace podnikatelských
subjektů na webových
stránkách obce Dolní Žandov

Tímto bychom chtěli oslovit vás malé i větší
podnikatele v obci Dolní Žandov a okolí, zda
byste měli zájem o uveřejnění Vaší podnikatelské
činnosti na webových stránkách obce Dolní Žandov.
Pokud máte zájem, prosíme o zpětnou vazbu.
Tím nám potvrdíte Váš souhlas s uveřejněním
na webových stránkách obce Dolní Žandov.
Pro Vás podnikatele, Vaši a naši obec
je to další způsob prezentace.

Předem děkujeme
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Májový koncert
v kostele
Sv. Michaela
v Dolním Žandově
V pátek 24. května 2013 v 17 hodin se sešli
občané, rodiče a návštěvníci Dolního Žandova
v kostele sv. Michaela, aby si poslechli písně
v podání žáků základní školy, kteří navštěvují
kroužky sborového zpěvu.
Koncert zahájily děti z prvního stupně
pod vedením paní učitelky M. Masarovičové.
Zazpívaly tři písně autorské dvojice Svěrák –
Uhlíř, směs lidových písní a pohádkovou píseň Karla Svobody O šípkových růžích. Paní
učitelka zvolila úžasnou formu provedení písně a tak předváděli své sólo postupně všichni
zpěváčci a potěšili svou bezprostředností nejen své rodiče, ale všechny přítomné.
Hned v úvodu muzikálové části koncertu
nás čekalo překvapení – úžasný a dojemný duet
z Romea a Julie v podání manželů Kudláčových.
Leckterý sborový mistr by si jistě rád poslechl
naše děvčata z kroužku sborového zpěvu, které
předvedly následující písně z muzikálů Jesus
Christ Superstar, Bídníci, Angelika a Popelka
zcela profesionálně. Mnoho návštěvníků koncert dojal až k slzám a úžasným výstupem
bylo bezprostřední poděkování p. Strejcové
všem zpěváčkům, zpěvákům a jejich učitelům,
p. Kudláčovi a p. Kyznarové. V tomto nehezkém jaru a v depresivním počasí to byla jedna
z akcí, která zúčastněné potěšila a dodala všem
trochu pohody a lásky. Děkujeme všem, kteří
nelitovali času a přišli se podívat.
Obecní úřad v Dolním Žandově
pořádal zájezd na výstavu

Hobby
České Budějovice
obecním autobusem
v pátek 17. května 2013
za 150,00 Kč tam i zpět
Tentokrát se nám počasí mimořádně vydařilo, bylo
na co se dívat, bylo co poslouchat – hudební skupiny
hrály zvesela, bylo z čeho vybírat a nakupovat. Ze
slunečných Českých Budějovic jsme se vrátili kvečeru do západočeských dešťových mraků.
Datum konání: 15. 5. - 19. 5. 2013
Nabízený sortiment: nářadí a zařízení pro hobby
a zahradu, rostliny a semena, stavebnictví, vytápění,
klimatizace, ekologie, komunální a úklidová technika, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeby pro
domácnost, elektrické spotřebiče, vaření a kuchyňské potřeby, hračky, modelářství, potřeby pro sport
a volný čas, chovatelství, propagační a dárkové předměty, textil, oděvy, doplňky.

Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal zájezd na výstavu

Tržnice zahrady Čech v Litoměřicích

obecním autobusem v pátek 12. dubna 2013
za 150,00 Kč tam i zpět
I přesto, že počasí nám příliš nepřálo – i když nepršelo, foukal studený
vítr - jsou naštěstí na tradiční výstavě
pro návštěvníky vždy připraveny nejen výpěstky pro naše sady, zahrádky,
balkóny, terasy a květinová zákoutí,
ale i teplé nápoje a druhy rozmanitých
jídel pro zahřátí. Mnozí si opět vezli
domů květiny, sazenice a výrobky pro
domácnost i zahrádku a všichni potom
mnoho příjemných zážitků.
Datum konání: 10. - 14. 4. 2013
Nabízený sortiment - sadba, osivo, ovocné stromky, květiny, okrasné
dřeviny, zahradní mechanizace, cibuloviny, bonsaje, zahradní nábytek,
ovocné stromky, zahrádkářské potřeby, služby pro zahrádkáře, domácí
potřeby, hnojiva, postřiky, potraviny,
přírodní léčiva
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Polovina českých mužů
se stále holí žiletkou
5. února 2013 – Elektrický holicí strojek sice nedávno oslavil již 110. narozeniny, přesto si cestu našel jen
k polovině českých mužů. Z nedávného průzkumu společnosti ELEKTROWIN totiž vyplynulo, že jej používá
jen 54 % českých mužů starších 18 let, nejčastěji ve věku
do 39 let. Jakmile si ale na tento způsob holení jednou
zvyknou, pak už si bez něj téměř neumí představit život.
Jak dále z průzkumu vyplynulo, muži, kteří dávají
přednost žiletce, považují holení za určitý rituál a chtějí
si jej užít. Také proto, že je to jeden z mála okamžiků,
kdy mají čas jen sami pro sebe. A jak často Češi holicí
strojky mění? „Jak muži, tak ženy, si pořizují holicí strojky ze tří základních důvodů: Chtějí vyměnit starší model za novější typ, nahradit zařízení, které již nemá cenu
opravovat, nebo ho chtějí darovat blízké osobě“, říká
Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému
ELEKTROWIN.
Dražší varianta elektrických strojků už má v sobě zabudované automatické čištění, nabíjení a dokonce dávkovač zvlhčující emulze, která zabrání zarudnutí pokožky. Pokud ale nemáte peněz nazbyt, stačí i levnější
model. Domácnosti obvykle nakupují elektrické holicí
strojky jednou za dva až pět let.
Hlavním důvodem pro vyřazení holicího strojku je
porucha. Tento důvod uvedlo 71 % domácností. Za ním
skončil zastaralý design a nedostatečná funkčnost. Jen
7 % lidí uvedlo, že hlavním důvodem byla vysoká spotřeba energie. Vysloužilci by správně měli putovat do speciálních kontejnerů pro drobný elektrický odpad nebo
přímo do sběrných dvorů k recyklaci.

„V tomto směru ale máme stále ještě co zlepšovat. Bohužel ve zpětném odběru drobných spotřebičů
za Evropou zaostáváme. Stále totiž více než třetina obyvatel tuto drobnou elektroniku vyhazuje do kontejnerů
na směsný odpad. Z tohoto důvodu se snažíme zahušťovat sběrnou síť a nabídnout tak lidem pohodlný způsob
recyklace,“ dodává Roman Tvrzník.
ELEKTROWIN a.s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce
2005 již zrecykloval na 140 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití
a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje
se na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče,
elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří na 1400
sběrných míst ve více než 950 městech a obcích, skoro
2600 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy
ve více než 4000 obcích.
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Taťána Pokorná
Email: tpokorna@elektrowin.cz
Tel.: 731 492 677
David Laňka, Bison & Rose
Email: david.lanka@bisonrose.cz
Tel.: 777 755 604

Výsledky ankety: Kolik kilogramů elektrozařízení průměrně
odevzdali Češi ELEKTROWINu za minutu v roce 2012 ke ZO?
ELEKTROWIN uspořádal anketu, ve které zjišťoval, kolik kilogramů elektrozařízení průměrně
odevzdali Češi ELEKTROWINu za minutu v roce 2011 ke zpětnému odběru?
Z výsledků ankety vyšlo, že:
32 % dotázaných si myslí, že za minutu Češi odevzdali 69 kg.
35% dotázaných si myslí, že za minutu Češi odevzdali 49 kg.
7% dotázaných si myslí, že za minutu Češi odevzdali 79Kg.
28% dotázaných si myslí, že za minutu Češi odevzdali 39 kg.
Správná odpověď je 49 kg. Správně tedy odpovědělo 35%.
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Společnost
ECON
Karlovy Vary,
která spolupracuje s obcí
Dolní Žandov ohledně výběru
výhodného dodavatele energií,
připravila pro občany možnost,
nechat si bezplatně spočítat, zdali se jim změna dodavatele také
vyplatí.
Pro ty, kteří již nějakou změnu
udělali a mají pocit, že je pro ně
smlouva nevýhodná, mohou se
na společnost obrátit a nechat si
poradit, jak se z této smlouvy bez
jakýchkoliv sankcí vyvázat.

INFORMACE PRO OBČANY
Obecní úřad Dolní Žandov
ve spolupráci s firmou H. B. TEXTILIE s. r. o. Zbůch

Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal ve středu 17. dubna 2013
zájezd pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí obecním autobusem za 30,00 Kč/os. tam i zpět na divadelní představení PANÍ Z MOŘE
v režii Jaroslavy Šiktancové do Západočeského divadla v Chebu.
Napínavé drama Henrika Ibsena chebští herci zahráli výborně a právem byli odměněni dlouhým potleskem všech diváků včetně žandovských účastnic zájezdu, které zaplnily první řadu hlediště chebského
divadla.

pro Vás zajistil kontejner na vyřazené textilie a obuv, který je umístěn ve „sběrném dvoře“ v Dolním Žandově (naproti OÚ v Dolním
Žandově), kam můžete odkládat přinesené věci
v pracovní dny: po-pá 8.00 – 15.00 hodin
Co můžete do „zeleného“ kontejneru odložit:
oděvy všeho druhu bez materiálového rozlišení (silon, bavlna, vlna)
včetně zipů a knoflíků, svetry, košile, kalhoty, kabáty, kožešinové a kožené oděvy, pyžama, trička, rukavice, ponožky, ručníky, žínky, záclony,
závěsy, peřiny, polštáře, deky, spací pytle (péřové, dutá vlákna, atd.)
povlečení, ubrusy, předložky (koupelnové, WC)
boty, brusle, lyžařské boty (páry je
třeba svázat tkaničkami)
kabelky, aktovky, opasky, plyšové
hračky
Věci odkládejte do kontejneru čisté,
neznečištěné olejem nebo barvami,
nejlépe v igelitových taškách nebo
pytlích.
Všechny věci jsou určeny k vytřídění
– některé budou využity k původnímu účelu, jiné k dalšímu zpracování.

-8-
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Obecní úřad v Dolním Žandově

pořádá zájezd pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí
obecním autobusem za 30 Kč/os. tam i zpět na divadelní představení Wiliama Shakespeare

SEN ČAROVNÉ NOCI
v režii Zdeňka Bartoše
do Západočeského divadla v Chebu
ve čtvrtek 6. června 2013 v 18.00 hodin
od budovy OÚ Dolní Žandov

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

Prvňáčkové v knihovně
Blíží se konec školního roku a prvňáčkové už
poznali všechna písmenka. Naučili se pěkně číst
a stali se z nich čtenáři. I proto se vydali do chebské
knihovny. Pod vedením zkušených knihovnic se
blíže seznámili s některými knihami. Příjemným
překvapením bylo maňáskové divadlo. Pohádku
O chytré veverce všichni sledovali s velkým zaujetím. Poté si prohlédli celé oddělení pro děti.
Na závěr někteří využili možnost zakoupit si vyřazené knihy za symbolickou cenu. A tak si domů
vezli mnoho knih :-)
Mgr. D. Hylmarová

Loučení s projektem

V pátek 24.5. jsme se při plnění projektu s našimi babičkami setkali
naposledy. Vyrazili jsme společně na Horní hrad, který od roku 2000
vlastní pan Pavel Palacký.
Až v pátek jsme viděli, jak výběr právě tohoto hradu „sedí“ do našeho projektu. Dal dohromady partu lidí, kteří chtějí přispět k záchraně hradu a pomáhají bez ohledu na finanční odměnu.
Vzhledem k tomu, že se mnoho desítek let do hradu neinvestovalo, dnes má každý návštěvník možnost zažít na vlastní kůži „Jak se

staví hrad“. Je neuvěřitelné, s jakým nasazením budují majitelé s partou nadšenců hrad a snaží se ho dát do původního
stavu.
Návštěvu hradu jsme zahájili prohlídkou arboreta, kde
si užily zejména babičky. Spoustu rostlin znaly a našemu
průvodci kladly záludné otázky. Pak jsme pokračovali programem „Jak se staví hrad“ a prohlédli si vnitřní prostory
Horního hradu. Návštěvu jsme ukončili výstupem na hradní
věž, a jak je vidět z fotografií, vystoupali jsme všichni.
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Ples učitelů a přátel školy

V polovině dubna se v kulturním sále Dolního Žandova
uskutečnil 1. Ples učitelů a přátel školy. Plesový večer zahájilo
vystoupení gymnastického kroužku. Hosté plesu mohli vidět
ukázku latinsko-amerických tanců v podání profesionálního
tanečního páru, vystoupení žáků 9. třídy a vystoupení tancechtivých uklízeček. Taneční rej na parketě byl přerušen pouze při dražbě netradičního kalendáře a při půlnočním losování
o ceny. Všichni hosté se skvěle bavili. K poslechu a tanci hrála
kapela PIC-NIC. Děkujeme všem sponzorům a účastníkům
plesu za přízeň.

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.18/01.0005
V rámci probíhajícího projektu Návrat k technickým oborům navštívili žáci 7. ročníku 24. dubna Kamenictví Žáček v Novém Kostele.
Viděli strojové řezání kamene, vyzkoušeli si povrchovou úpravu pemrlováním a rytí diamantovou tužkou. Několik „podepsaných“ kamenů si pak každý odvezl domů. 2. května zvládli žáci 8. ročníku hned

dvě exkurze. V areálu společnosti Agro&Kombinát Dolní Žandov
v Okrouhlé se seznámili s mechanizovaným zemědělstvím a fungováním nově vybudované bioplynové stanice.
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu České republiky.

- 10 -
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Projekt „O vodě“

Dne 10. května se žáci 6. třídy zúčastnili projektu
„O vodě“, financovaného Karlovarským krajem. Celý
projekt byl rozdělen do dvou částí. V první části si
žáci vyslechli krátkou přednášku, druhá část už pro
ně byla podstatně zajímavější. Sami si mohli vyzkoušet různé analýzy vody. Žáci filtrovali vodu a měřili
její tvrdost i pH různých kapalin. Své výsledky si posléze navzájem porovnávali.
V závěru byla žákům předvedena analýza, při které
se zjišťuje množství chlóru v bazénové vodě. Touto
analýzou sami stanovili množství chlóru v pitné vodě
z vodovodu.
M. Fictumová

Pythagoriáda

Ve středu 22.5. se zúčastnili tři žáci naší školy okresního kola matematické
soutěže Pythagoriáda. 5. třídu zastupovali Jaromír Dvořák a Tereza Hallová,
8. třídu Martin Kudláč. Všichni tři postoupili ze školního kola, které se konalo v únoru. Umístění žáků v okresním kole soutěže se dozvíme později.
Děkuji rodičům, kteří zajistili dopravu na soutěž.

Předškoláčci na návštěvě v 1. třídě
V pátek 10. května se do 1. třídy přišli podívat předškoláci. Prvňáčkové jim předvedli, jak už umí počítat, z čítanky přečetli pohádku O třech malých kůzlátkách, ukázali,
jak se správně píše. Zapívali, zatančili a také se pochlubili svými žákovskými knížkami.
Společně strávený čas rychle utekl.
Budoucí prvňáčkové na závěr prozradili, že už se do školy moc těší.
Mgr. D. Hylmarová
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Čápata v Truhlářské

Ve čtvrtek 23. 5. navštívila Čápata žákovský parlament ZŠ Truhlářská v Karlových Varech. Měla
možnost zhlédnout část zasedání, poté si oba parlamenty velmi neformálně předávaly zkušenosti ze
své dosavadní činnosti. Společně strávené odpoledne bylo inspirací pro obě skupiny. Všechna Čápata
zaslouží pochvalu, jako při každé akci byla velmi
aktivní. Výlet do Karových Varů jsme zároveň pojali
jako odměnu za činnost. Před odjezdem domů jsme
si zašli na zmrzlinu.

Testování žáků 5. a 9. tříd

Žáci 5. a 9. ročníku už mají za sebou celoplošné testování z českého a anglického jazyka i matematiky. Součástí
testu z AJ byla i poslechová část.
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Akademie
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Nejlepší žáci školy za rok 2012/2013

Srdečně Vás zveme na školní
akademii 2013, která se
uskuteční 21. 6. od 17 hod.
na sále kulturního domu
v Dolním Žandově. Svá
představení zde předvedou děti
z MŠ, 1., 3., 5., 7. a 9. třídy.
Součástí akademie bude
rozloučení s vycházejícími žáky.

Sbíráme víčka

Předali jsme 86 kg víček od PET lahví Hance Dobré, která organizuje sbírku
pro Danečka. Děkujeme všem, kteří se
do sbírky zapojili. A sbíráme dál …

1. třída Bittová Natálie

2. třída Sloupová Eliška

3. třída Hladká Karolína

4. třída Buštová Tereza

5. třída Hallová Tereza

6. třída Kuviková Kristýna

7. třída Sloupová Marie

8. třída Kudláč Martin

9. třída Skalická Susan

5. workshop
projektu AKONA
v Karlovarským kraji

Žáci 8. třídy se v úterý zúčastnili workshopu projektu AKONA. Dopolední program byl zaměřen na programování CNC
strojů, reversní inženýrství a automatizaci. Po přestávce bylo žákům představeno
automatizační zařízení AKONA 1.
Na odpolední část byla pro přítomné
připravena exkurze ve společnosti ept
connector, s.r.o., Svatava. Tady mohli vidět „automaty“ v akci.

Správná devítka

Dne 31.5.2013 pořádala ZŠ Dolní Žandov tradiční akci nazvanou
Správná ‘9‘. Sportovní klání žáků 1.-9. tříd se z důvodu nepříznivého
počasí uskutečnilo v areálu školy. Akce se zúčastnilo 12 družstev. V každém z nich byli zástupci všech tříd ZŠ. Soutěžilo se v 12 disciplínách,
např. ve štafetě, hodu na cíl. Po napínavém dopoledni plném zdravého
sportovního zápolení byly vyhlášeny výsledky soutěže. Vítězné družstvo
North Side získalo medaile a věcnou cenu.
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