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Milým občanům,
známým a přátelům
přejeme příjemné a klidné
prožití Vánočních svátků
a požehnaný nastávající rok
2019.

Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na

Kolektiv pracovníků
Obecního úřadu
Dolní Žandov

Srdečně zveme

seniory
na vánoční posezení
v pátek 7.12.2018
od 14 h v sále KD.

Program:
v Zazpívají děti z mateřské školky
a poté gospelový pěvecký sbor.
v Slavnostní svěcení nového
hasičského automobilu.
v Od Mikuláše s doprovodem
bude dětem nadělen
balíček.
Máme pro Vás zajištěné občerstvení
ze zabijačky, svařené víno a další…
Děkujeme všem sponzorům
za podporu!
Obec Dolní Žandov

Obec Dolní Žandov je členem dobrovolného svazku obcí Marianskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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INFORMACE Z RADNICE
Adresa:

Obecní úřad Dolní Žandov
Dolní Žandov 36, 35002 Cheb
Kontakty: Tel.: 354 693 511
e-mail: epodatelna@dolnizandov.cz
starosta@dolnizandov.cz
Oficiální webové stránky: www.dolnizandov.cz

Úřední hodiny
Pondělí
08:00-11:00
Úterý
08:00-11:00
Středa
08:00-11:00
Čtvrtek
08:00-11:00
Pátek
08:00-12:00

12:00-17:30
12.00-14.00
12:00-17:30
12:00-14:00

Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2018

V uvedeném přehledu přinášíme pouze nejdůležitější závěry z jednání zastupitelů, kompletní zápisy jsou k dispozici na obecním úřadě v Dolním Žandov

3. veřejné zasedání ZO Dolní Žandov
konané dne 20.06.2018

• Usnesení č. 45/03/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Účetní závěrku Obce Dolní Žandov za rok 2017
(Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha).
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 45/03/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 48/03/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Výběrem dodavatele na nákup DA „Dolní
Žandov – dopravní automobil“ pro SDH
Dolní Žandov, kterým se stala společnost Auto
Trutnov s.r.o, IČ: 25931270, Krkonošská 566,
541 01 Trutnov s nabídkovou cenou ve výši
712.339,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy mezi Obcí Dolní
Žandov a společností Auto Trutnov s.r.o, IČ:
25931270, Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, za
cenu dle Kupní smlouvy ve výši 712.339,-Kč
bez DPH, 861.930,-Kč s DPH.
ZO Dolní Žandov pověřuje starostku obce
Ing. Elišku Stránskou k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 48/03/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 50/03/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v Dolním
Žandově do roku 2020.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 50/03/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 51/03/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
rozhodnutí o námitkách uplatněných v řízení o
Změně č. 1 Územního plánu Dolní Žandov tak,
jak je uvedeno v Odůvodnění této změny.
vydává Změnu č. 1 Územního plánu Dolní
Žandov formou opatření obecné povahy po
ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1,
se Zásadami územního rozvoje Karlovarského
kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 171,
§ 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů. ukládá Ing. Elišce
Stránské, určené zastupitelce: zajistit zveřejnění:
Veřejné vyhlášky - oznámení o vydání Změny č.
1 ÚP Dolní Žandov a vyhotovení Úplného znění ÚP Dolní Žandov po vydání změny č. 1 - po
dobu 15 dnů
Změny č. 1 ÚP Dolní Žandov a Úplného
znění ÚP Dolní Žandov po vydání změny č. 1

způsobem umožňujícím dálkový přístup, do 10
dnů po nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Dolní
Žandov předat pořizovateli, tj. Městskému úřadu
Cheb, odboru stavebnímu a životního prostředí:
usnesení Zastupitelstva obce Dolní Žandov o vydání Změny č. 1 ÚP Dolní Žandov veřejnou vyhlášku - oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Dolní
Žandov a vyhotovení Úplného znění ÚP Dolní
Žandov po vydání změny č. 1 - s vyznačením termínu jejího vyvěšení a sejmutí (včetně potvrzení
zveřejnění v elektronické podobě)
2 paré dokumentace Změny č. 1 ÚP Dolní
Žandov - orazítkované a podepsané od starostky
a místostarosty a 4 paré dokumentace Úplného
znění ÚP Dolní Žandov po vydání změny č. 1
k vyznačení účinnosti ve smyslu ustanovení § 14
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 51/03/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 52/03/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov rozhodlo
o pozastavení udělování souhlasů k pořizování
změn Územního plánu Dolní Žandov počínaje
dnem nabytí účinnosti Změny č. 1 Územního
plánu Dolní Žandov, s výjimkou změn, na
nichž by byl veřejný zájem. Případné pokyny
pro zpracování návrhu změny Územního plánu
Dolní Žandov budou v budoucnu projednány
v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona, jako
součást další Zprávy o uplatňování Územního
plánu Dolní Žandov.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 52/03/2018 bylo vzato na vědomí.
• Usnesení č. 58/03/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Žádost Základní školy a Mateřské školy Dolní
Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace, se
sídlem Dolní Žandov 37, 350 02 Cheb, o výjimku z počtu žáků dle 23 odst. 4 zák. č. 561/2004
Sb., pro školní rok 2018/2019. Předpokládaný
počet žáků pro školní rok 2017/2018 činí 151.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 58/03/2018 bylo schváleno.

4. veřejné zasedání ZO Dolní Žandov
konané dne 12.09.2018

• Usnesení č. 62/04/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 obce Dolní
Žandov, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 1/2004 Požární řád obce.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 62/04/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 63/04/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí

s Uzavřením smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-0010969/01 mezi Obcí Dolní
Žandov a spol. ČEZ Distribuce a.s., v zastoupení společností MONTPROJEKT a.s., Pardubice,
za účelem zřízení distribuční soustavy – kabel NN, přípojková skříň v pilíři v rozsahu
77,84bm/47,20 m2 na p.p.č. 2189/9 a 1431/11
v k.ú. Dolní Žandov, dle GP č. 734-180975/2018.
Zřízení VB je úplatné za jednorázovou náhradu
ve výši 5.000,-Kč. ZO Dolní Žandov pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 63/04/2018 bylo schváleno.

Ustavující veřejné zasedání ZO Dolní
Žandov konané dne 01.11.2018
• Usnesení č. 4/01/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/01/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 5/01/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov v souladu
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty/-ky obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/01/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 6/01/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/01/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 7/01/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov zvolilo tajnou volbou starostku obce Dolní Žandov Ing.
Elišku Stránskou, nar. xxxxxxxx
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/01/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 8/01/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov zvolilo tajnou volbou místostarostu obce Dolní Žandov
Jindřicha Hovorku, nar. xxxxxxx
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/01/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 16/01/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje k přijímání
prohlášení snoubenců o vstupu do manželství
v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písmene
a) zákona č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů zastupitele obce Dolní Žandov
Miroslava Hedbávného.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/01/2018 bylo schváleno.
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Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období
od srpna 2018 do prosince 2018:
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Věra Pohořalá
Karel Šťastný
Marie Volfová
Jiří Luhan
Jitka Malá
Anna Volfová
Marie Chválová
František Kortan
Milena Šedivá
Evgenie Novotná
Emilie Zajacová
Irena Jakubová
Bohuslav Novotný
Dagmar Divišová
Jaroslava Horáčková
Anna Kundrátová
Ludmila Fialová

Opustili nás:
Petr Múdry
Jaroslav Horák

NEZAPOMENEME

Poděkování za nález a odevzdání
peněženky
Poděkování patří žákovi Janovi
Trepkovi za příkladné a svědomité chování při nálezu peněženky.

Obecní úřad zve

všechny občany Dolního Žandova a přilehlých obcí,
přátelé a známé na

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
na sále kulturního domu v Dolním Žandově
v sobotu 1. prosince 2018 od 20.00 hodin
K poslechu a tanci hraje Nicol&Alex z Liberce
Bohatá tombola!!!
Vstupné 120 Kč.

Jakou kulturní akci byste
přivítali v roce 2019?

Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom pro Vás zorganizovali další kulturní akce. Nabízíme
malý výběr v přiložené anketě. Hlasujte na internetových stránkách
obce (www.dolnizandov.cz) a dejte nám tak vědět o co máte zájem.

Koncert
Diskotéka
Odborná přednáška
Dovednostní kurz
Sportovní utkání

Výsledky voleb
do zastupitelstev obcí 2018

Ve dnech 5. a 6.10. 2018 se uskutečnily volby do zastupitelstva Obce
Dolní Žandov. Volební účast občanů Dolního Žandova a spádových
obcí byla 23,6%.

Bližší informace o volbách získáte
na internetu www.volby.cz

Dětská zábava
Maškarní pro dospělé
Turistický pochod
Jiné

-4Dne 29.09.2018 proběhla na náměstí pod kostelem 25. Žandovská
pouť sv. Michala. Programem nás
provázeli Jirka a Martin z FastAgency.
Byla vyhlášena soutěž o nejhezčí
květinové okno a také o nejchutnější dolnožandovský štrůdl. Pro ty
nejmenší bylo připraveno loutkové
divadlo Dokola. Krásnou energickou show předvedli Tokhi & Groove
Army. Zazpívali nám Heidi Janků,
Pospoluband Cheb, Věra Špinarová
Tribute a v závěru předvedli ohnivou
show Orbis de Ignis.

Klub přátel Dolního
Žandova

Milí spoluobčané, náš klub stále existuje, i když jste v loňském roce nedostali žádné informace. Scházíme se stále již několik let v klubovně v I. patře v č.p. 40 (bývalý obecní úřad),
každé úterý od 16.00 do 20.00 hod. Členská základna se nám
mírně rozrostla o dvě členky a jednoho mladíka.
Naše činnost je různorodá, nejdůležitější je, že se všichni
pravidelně sejdeme, oslavíme společně i narozeniny a na konci
roku uspořádáme posezení s občerstvením. Mimo to připravujeme různé projekty a kdo chce, může se jich zúčastnit. V loňském roce jsme se naučily ubrouskovou techniku a na Vánoce
jsme si ušily vánoční ubrus na stůl. Letos jsme pletly velikonoční zajíčky a na pořadu je ušití zástěry a pak podle libosti
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si každá může vyrobit dekoraci na Vánoce. Jinak zde najdete bohatou
studnici receptů, nápadů a zkušeností zralého věku. Také se věnujeme
recyklaci, kdy v podstatě z odpadového materiálu vyrábíme užitečné
předměty.
Pravidelně se zúčastňujeme akcí pořádaných obcí, loni jsme postavily dvě družstva na soutěž ve vaření kotlíkového guláše a obsadily
jsme 3. a 6. místo z deseti zúčastněných. V letošním roce naše jediné
družstvo zvítězilo.
Zde je také třeba poděkovat zastupitelstvu obce za podporu a hlavně za finanční podporu našich projektů a akcí.
Na závěr bych vás chtěla do našeho klubu pozvat. Klubovnu by bylo
možné využít i pro jiné aktivity, jen je třeba přijít a začít. Přijďte mezi
nás jen tak posedět.
Za všechny členky vás srdečně zve
Trepková Miroslava

Poděkování od hasičů z Dolního Žandova

Dovolte nám, abychom Vám Všem touto cestou mnohokrát poděkovali za Vaše hlasy v anketě Dobrovolní hasiči roku 2017.
Vyhlášení této ankety se konalo: 25. 11. 2017 ve dvoraně Rektorátu
VUT v Brně od 18:00.
Po zveřejnění průběžných výsledků dne 10. 10. 2017, jsme byli
beznadějně na posledním místě: Zbiroh: 755 hlasů; Kralovice: 428
hlasů; Horní Slavkov: 506 hlasů; Žlutice: 394 hlasů a Dolní Žandov
385 hlasů.
A tak zástupci naši jednotky v den slavnostního vyhlášení výsledků odjížděli do Brna s dosti smíšenými pocity. Nikdo z nás vůbec nedoufal, že se alespoň na pomyslnou „bednu „ dostaneme.  
Bylo to pro nás velké překvapení, když při vyhlašovaní výsledků
v oblasti jih a západ Čech ve které jsme soutěžili zaznělo: ...... a vítězem se stává jednotka Dolní Žandov.
Vaši podporu v této anketě bereme jako další motivaci pro naší
mnohdy i nelehkou a nebezpečnou práci, kterou pro Vás děláme
ve svém volném čase. Vše děláme bez nároku na odměnu a na úkor
našich rodin. A čas strávený při různých školeních, cvičeních, údržbě techniky a všeho co k dobrovolné hasičině patří vidíme smysl.
Přírůstek hlasů za poslední dny byl obrovský a díky Vaší podpoře
byl bezmála 1000 hlasů. To naší jednotku vyneslo na první místo
v oblasti jih-západ Čech.
Výsledné pořadí:
Dolní Žandov: 1 303 hlasů; Horní Slavkov: 1 286 hlasů; Žlutice:
1 134 hlasů; Zbiroh: 1 107 hlasů a Kralovice: 1 065 hlasů
Díky Vaší podpoře jsme vyhráli šek v hodnotě 80 000Kč, který
musí být dle podmínek soutěže použit na dovybavení jednotky.
Dále analogovou kapesní radiostanici HYTERA, motorovou pilu

Stihl a zásahový tablet Samsung s předplacenou aplikací GINA ,
která slouží jako navigace do místa zásahu a dále nám umožní lepší
komunikaci mezi složkami IZS a snadnější komunikaci s Krajským
operačním střediskem. Zároveň slouží jako taktická podpora velitele. Poslední cenou byla skleněná zásahová přilba Gallet, která je
symbolem této ankety a prestižním oceněním.
Celým večerem všechny zúčastněné provázeli: patronka této ankety Ilona Csáková, v roli moderátorské dvojice: Tereza Kostková
a Marek Eben, jako další spestření večera byla Helena Vondráčková
a cimbálová muzika s Jožkou Šmukařem.
Ještě jednou Vám Všem mnohokrát děkujeme.
                                                         Vaši hasiči Dolní Žandov
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4. ŽANDOVSKÉ SLÁMOVÁNÍ + DRÁTKOVÁNÍ

Dne 17.10.2018 proběhla v areálu Základní a mateřské školy
v Dolním Žandově akce zvaná Slámování, letos již počtvrté. Nově k ní
pro zpestření přibylo i odvětví drátkování.
Na své si zde přišli občané všech věkových kategorií. Děti i dospělí

mohli tvořit podle své fantazie dekorace, nebo pomoci s opravou slaměných postaviček z Betléma a ozdob na vánoční stromek.
Děkujeme za věnovaný balík slámy Agro & Kombinátu Dolní
Žandov spol. s.r.o. a také za technickou podporu SDH Dolní Žandov.

V sobotu 27. října 2018 proběhla akademie a následně turnaj v discgolfu. Na své si mohli přijít i úplní začátečníci, pro které byla připravena
názorná discgolfová instruktáž pod vedením zkušených trenérů Přemka Nováka s kolegou Petrem Bujnoškem.
Pravidly je tento sport podobný klasickému golfu, cílem je dostat létající disk z výhoziště do koše na co nejmenší počet hodů. Že to není tak
úplně jednoduché, jak se na první pohled může zdát, si mohl kterýkoli zájemce v tento den směle vyzkoušet. Na začátku je nejdůležitější umět
hodit diskem rovně a naučit se disk naklánět tak, aby letěl tam, kam je požadováno. Hráči byli rozeskupeni do malých teamů a hrálo se celkem
dvakrát do 9 košů.
První 3 nejlepší hráči v každé kategorii obdrželi diplom a speciální ZHDGT medaili od sponzora proDiscgolf.cz, od obce Dolní Žandov
předala paní starostka Ing. Eliška Stránská památeční medaili a tričko s logem obce. Hráči přijeli ze všech koutů Čech i Moravy. Nejmladší
sedmiletá žandovská reprezentantka Anežka Janovská se umístila ve své kategorii na 3. místě.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení od zaměstnanců obecního úřadu Dolní Žandov a jako milé překvapení byl řediteli turnaje, paní
starostkou Ing. Eliškou Stránskou, darován dort s motivem hřiště discgolfu. Počasí turnaji přálo a celý den se nesl v pohodové a přátelské atmosféře. Věříme, že se na žandovské discgolfové hřiště budou všichni rádi vracet.
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TJ Sokol Dolní Žandov – Oddíl sportovní gymnastiky

V sobotu 3.11.2018 se oddíl sportovní gymnastiky zúčastnil
Chebských bradel 2018 – již tradičního závodu sportovní gymnastiky. Závod probíhal v hale TJ Lokomotivy Cheb za účasti celkem
85 cvičenců. Českou sportovní gymnastiku zastoupili sportovci z TJ
Lokomotivy Cheb, TJ Sokol Plzeň 1, Gym Dobřichovice, TJ Sokol
Dolní Žandov, Olympie Březová, KSG Most, SK Hradčany a TJ Slovan
Karlovy Vary. Ze zahraničí se Chebských bradel zúčastnily gymnastky
z německého Anabergu.
Ve velké konkurenci se gymnasti z našeho Sokola neztratili a svými
sportovními výkony potvrdili stoupající kvalitu sportovní gymnastiky v Dolním Žandově, pod vedením trenérky Petry Smith.

V kategorii nábor chlapci obsadil Peter Smith 9.místo a Richard
Smith 8.místo. V kategorii mladší žákyně se v silné konkurenci Marie
Honzlová umístila na 24.místě a Sofie Nociarová na 19.místě. Nejlepší
umístění získal Joseph Smith za 2.místo v kategorii starších žáků.
Do konce letošního roku čeká ještě na naše gymnastky účast na
Předvánočním poháru ve sportovní gymnastice žen v Plzni a Joseph
Smith bude reprezentovat TJ Sokol Dolní Žandov na Memoriálu
Josefa Gajdoše, který pořádá s mezinárodní účastí TJ Sokol Brno 1.
Alena Nociarová – oddíl SG

-8-
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Internetové stránky: http://zsdolnizandov.unas.cz

PROŽITKOVÝ KURZ – EXPEDICE 2018

Na začátku října se uskutečnil prožitkový kurz, který byl pokračováním spolupráce mezi naší základní školou a Základní
školou v Lomnici. Ve čtvrtek po vyučování vyrazili naši odvážní
členové na expedici, jejímž cílem bylo zachránit kočovné mongolské kmeny.

Po příjezdu do základního tábora se výletníci ubytovali v originálních mongolských jurtách a začali plnit úkoly, díky kterým
zjistili, že se jedná o lékařskou pomoc. Za splnění dalších úkolů
získali nápovědy vedoucí k léku, který všechny uzdravil, a cíl naší
expedice tak byl splněn.
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Ve středu 10.10. 2018
jela třída Sluníček na výlet.
Kam?? Stezka Kladská. Děti
se na výlet moc těšily, ráno
se nemohly dočkat příjezdu pana Jadlovského, který
je na výlet ochotně dovezl.
S batůžky na zádech a malou
svačinkou obešly děti malý
i velký okruh. Počasí nám
přálo a výlet se všem moc
líbil.

Do naší školy přijela policie, konkrétně policisté z obvodního
oddělení Mariánské Lázně, kteří v rámci preventivního programu
prvňáčky a druháčky seznámili se svou prací. Žáci se dozvěděli vše
o náplni jejich profese, seznámili se s uniformou a jednotlivými
částmi výstroje i výzbroje.
Dostali cenné rady jak pečovat o svou bezpečnost nejen ve škole,
ale i jako účastníci silničního provozu a potenciální svědci nejrůznějších přestupků a trestných činů. Pro děti byla asi nejzajímavější

5.11. 2018 se naši žáci zúčastnili pingpongového turnaje
v Mariánských Lázních. Naši školu reprezentovala tři chlapecká družstva a jedno dívčí. Po pár odehraných setech nám naši žáci zajistili
postup do okresního kola. Postoupilo družstvo starších žáků a mladších žáků.
Okresní kolo se konalo 8.11.2018 v Lubech. Zde už naši žáci narazili
na zkušenější soupeře. Do krajského kola postoupilo pouze družstvo
mladších žáků. Držíme palce, aby se mu dařilo stejně jako v předešlých kolech.

praktická ukázka snímání otisků prstů, nasazování ochranného
štítu a vesty. Všichni si směli vzít do ruky zbraň a ti odvážnější se
mohli nechat i spoutat. V závěru přednášky se děti měly možnost
podívat i do policejního auta.
Za přednášku a praktické ukázky velice děkujeme!
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I na naší škole si žáci připomněli 100. výročí založení samostatného Československa projektem „100. výročí vzniku samostatného
Československa“. Celý jeden den lepili, kreslili, stříhali a hledali informace o nově vzniklé republice. Na konci dne se pochlubili svou
prací v podobě plakátů, které momentálně zdobí šatny naší školy.

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