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Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
které se koná v pátek

1.prosince 2017
15:00 Žehnání vlajky obce, mše v kostele Sv. Michala
v Dolním Žandově
16:30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
18:00 Adventní koncert v kostele Sv. Michala
U betléma zazpívají
zpěváčci z MŠ Dolní Žandov
Na malé i velké děti bude čekat
Mikuláš, anděl a čert s balíčkem
pro každého!!!!
Těšit se můžete na ochutnávku
z vepřových hodů, medovinu,
svařák, cukrovinky, občerstvení,
prodej keramiky, šperků
a vánočních dekorací.
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 2017

V uvedeném přehledu přinášíme pouze nejdůležitější závěry z jednání zastupitelů, kompletní zápisy jsou k dispozici na obecním úřadě v
Dolním Žandově nebo na webových stránkách www.dolnizandov.cz.

Usnesení ZO č.4/2017
ze dne 29.06.2017

• Usnesení č. 53/04/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere
na vědomí informace Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov, příspěvkové organice (IČO:75005239) o podání žádosti
s názvem „Základní škola a mateřská škola
Dolní Žandov šablony“ s reg.č. „CZ.02.3.68/0
.0/0.0/16_022/0007092“. (Jedná se o dotaci na
podporu škol v rámci jejich rozvoje vzdělávání s realizací projektu 1.9. 2017 – 31.8. 2019,
s proplácením výdajů formou ex – ante.)
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 53/04/2017 bylo schváleno.
• Usnesení č. 54/04/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje opakované využívání znaku a loga obce pro
žadatele Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, IČ: 71 20 33 54, se sídlem Tři Sekery
157, 354 73 Tři Sekery, za účelem prezentace a
propagace po celou dobu trvání členství.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 54/04/2017 bylo schváleno.
• Usnesení č. 59/04/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Uzavření dodatku ke stávající Smlouvě
o zajištění služby veřejného osvětlení č.
273002V013, uzavřené dne 01.06.2002, mezi
společností ČEZ, Energetické služby, s.r.o.
Ostrava – Vítkovice a Obcí Dolní Žandov.
ZO Dolní Žandov pověřuje starostku obce
k podpisu dodatku ke stávající Smlouvě o zajištění služby veřejného osvětlení.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 59/04/2017 bylo schváleno.
• Usnesení  č. 65/04/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí,
aby Obec Dolní Žandov pořídila nové polstrované židle v počtu 250 ks, do kulturního
sálu v Dolním Žandově, v rámci dotace poskytnuté Karlovarským krajem.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 65/04/2017 bylo schváleno.

Usnesení ZO č. 5/2017
ze dne 21.09.2017

• Usnesení  č. 71/05/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu KK mezi
Karlovarským krajem a Obcí Dolní Žandov
z dotačního programu „Podpora jednotek

SDH obcí KK“ na věcné vybavení a obnovu
techniky ve výši 21.648,-Kč. Zastupitelstvo
obce Dolní Žandov pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 71/05/2017 bylo schváleno.
• Usnesení č. 72/05/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením kupní smlouvy č. IV-120004407/KS01 mezi Obcí Dolní Žandov a
spol. ČEZ Distribuce a.s. Děčín, na prodej
st.p.č. 117 o výměře 13 m2 v k.ú. Salajna, dle
GP č- 225-288/2017, bez zřízení předkupního
práva pro Obec Dolní Žandov, za cenu, dle
znaleckého posudku č. 196/17 vyhotoveného
Ing. Jiřím Maškem, ve výši 3.250,-Kč. Návrh
na vklad vlastnického práva do KN podá kupující, taktéž kupující uhradí správní poplatek
ve výši 1.000,-Kč na vklad do KN. ZO Dolní
Žandov pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 72/05/2017 bylo schváleno.
• Usnesení  č. 73/05/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením Smlouvy o zřízení VB
– služebnosti č. IV-12-0004407/VB01 mezi
Obcí Dolní Žandov a spol. ČEZ Distribuce
a.s. Děčín, za účelem „Zřízení distribuční
soustavy“ – kabelové vedení VN v rozsahu
639,66 m2 – 913,80 bm, na p.p.č. 1056/5 v k.ú.
Salajna, dle GP č. 227-213/2017. Obsahem VB
na dotčené nemovitosti je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení DS,
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno je úplatné v jednorázové výši 22.000,-Kč + DPH. Vklad VB do KN
bude podán oprávněnou stranou, která uhradí i správní poplatek. ZO pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 73/05/2017 bylo schváleno.
• Usnesení  č. 74/05/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením Smlouvy o zřízení VB – služebnosti IV-12-0004407/VB02 mezi Obcí Dolní
Žandov a spol. ČEZ Distribuce a.s. za účelem
„Zřízení distribuční soustavy“ – kabelové vedení NN v rozsahu 1032,50 bm – 994,7 m2, na
p.p.č. 1681/48, 2055/1, 2060/1, 2060/2, 2060/5,
2253/1 v k.ú. Dolní Žandov, dle GP č. 710213/2017. Obsahem VB na dotčené nemovitosti je právo umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení DS, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno je

úplatné v jednorázové výši 22.000,-Kč + DPH.
Vklad VB do KN bude podán oprávněnou
stranou, která uhradí i správní poplatek. ZO
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 74/05/2017 bylo schváleno.
• Usnesení  č. 80/05/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí, aby Obec Dolní Žandov zažádala o
Změnu způsobu využití st.p.č. 110/3 o výměře 93 m2 v k.ú. Úbočí u Dolního Žandova,
u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj,
pracoviště Cheb, a to druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace.
Důvodem změny je, že st.p.č. 110/3 již není
stavebním pozemkem, ale příjezdovou komunikací pro č.p. 92 a č.p. 38 v k.ú. Úbočí u
Dolního Žandova.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 80/05/2017 bylo schváleno.
• Usnesení  č. 81/05/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov uděluje
souhlas k zahájení úkonů ve věci směny lesních pozemků v k.ú. Dolní Žandov, Horní
Žandov, Úbočí u Dolního Žandova, Podlesí u
Dolního Žandova, Lázně Kynžvart, mezi Obcí
Dolní Žandov a státním podnikem Lesy ČR,
které Obec Dolní Žandov získala na základě
žaloby proti státnímu podniku Lesy ČR Historický majetek. Náklady spojené se směnou lesních pozemků (znalecké posudky, popřípadě vyhotovení GP, správní poplatky na
vklad do KN a jiné) budou hrazeny ½ Obec
DŽ a ½ LČR.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 81/05/2017 bylo schváleno.
• Usnesení č. 83/05/2017
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Výběrem zhotovitele na akci „Doprovodná
infrastruktrura k národní cyklotrase č. 36 a
regionální cyklotrase č. 604 v obci Salajna“,
kterým se stala společnost DREDGER s.r.o.,
IČO: 26353571, se sídlem Dubina 30, 362 72
Šemnice. Nabídková cena činí 796.750,- Kč
s DPH. Zastupitelstvo obce Dolní Žandov
souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi
společností DREDGER s.r.o., IČO: 26353571,
se sídlem Dubina 30, 362 72 Šemnice.
Nabídková cena činí 796.750,- Kč s DPH.
ZO Dolní Žandov pověřuje starostku obce
Ing. Elišku Stránskou k podpisu smlouvy o
dílo.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 83/05/2017 bylo schváleno.
Za správnost vyhotovení: Gabriela Bělohradská
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Volby 2018

Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů
v období od července 20167 do prosince 2017:

JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Marie Hamsová 84 let Dolní Žandov
Judita Kalinová 81 let Dolní Žandov
Anna Matheislová 89 let Úbočí
Jiřina Králová 80 let Dolní Žandov
Jitka Hallová 70 let Dolní Žandov

Strany s nejvyšším počtem hlasů byly:
Strana č. 21 ANO 2011
Strana č. 8 Komunistická strana Čech a Moravy
Strana č. 29 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
Strana č. 15 Česká pirátská strana
Strana č. 1 Občanská demokratická strana
Bližší informace o volbách získáte na internetu www.volby.cz

Anna Volfová 87 let Dolní Žandov

Karel Koller 70 let Dolní Žandov
Jaroslava Rolníková 70 let Dolní Žandov
Božena Baloghová 70 let Dolní Žandov
Vladimír Sýkora 75 let Dolní Žandov

OMLUVA

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

Helena Šťastná 75 let Dolní Žandov
Růžena Kollerová 70 let Dolní Žandov
František Kortan 81 let Dolní Žandov
Milena Šedivá 85 let Úbočí
Evgenie Novotná 80 let Dolní Žandov
Emilie Zajacová 84 let Dolní Žandov
Irena Jakubová 83 let Dolní Žandov
Marie Boháčková 70 let Dolní Žandov
Bohuslav Novotný 84 let Dolní Žandov
Dagmar Divišová 81 let Salajna

Opustili nás:

Růžena Baráková z Dolního Žandova 81 let
Stanislav Fletter z Dolního Žandova 71 let
Antonín Šrail z Dolního Žandova 76 let
Hana Drbalová ze Salajny 68 let

NEZAPOMENEME

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnily ve dne
20. a 21.10.2017.
Volební účast občanů Dolního Žandova a přilehlých obcí byla 56,42%.

Věra Pohořalá 84 let Dolní Žandov
Marie Volfová 85 let Dolní Žandov
Jitka Malá 85 let Dolní Žandov

Jaroslava Horáčková 82 let Dolní Žandov
Anna Kundrátová 87 let Horní Žandov
Jiří Chudoba 70 let Horní Žandov
Ludmila Fialová 88 let Dolní Žandov

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne volba prezidenta České republiky. Budeme Vás očekávat ve volební místnosti Sálu kulturního
domu obecního úřadu Dolní Žandov – vstup přes přísálí. Hlasovací
lístky a informace k volbám dostanete do poštovních schránek. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Z technických důvodů nebude Obecní úřad Dolní Žandov
letos pořádat tradiční Mikulášskou zábavu na sále kulturního
domu v Dolním Žandově.
Obecní úřad se tímto omlouvá všem, kteří se chtěli přijít na
letošní Mikulášskou zábavu pobavit, zatančit si a vyhrát pěknou cenu v tombole.
Budeme se těšit opět na všechny na Mikulášské zábavě
v nadcházejícím roce 2018!

!!!

UPOZORNĚNÍ

!!!

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

nerozesílá složenky

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

částka dle smlouvy - VS 2131

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

Částka dle Sazebníku o místních poplatcích - VS 1341

Nájem hrobového místa:

částka dle smlouvy
- VS 3632 - SS číslo smlouvy

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

Toto motto je rovněž názvem dalšího realizovaného přeshraničního projektu mezi Dolním Žandovem a bavorskou obcí Nagel.
Kontakty se rozvíjí velice intenzivně. Bavorští hosté navštívili 29.
července Hornožandovské tahanice a 3. září se zúčastnili i soutěže
ve vaření guláše u příležitosti konce letních prázdnin. Tento den
se konala i německá mše v lesní kapli v Podlesí za hojné účasti
německých rodáků. Poklona patří dětskému pěveckému souboru
Valáček, který na akci zpíval, a jež všechny přítomné svým vystoupením velice potěšil. Ve čtvrtek dne 14. září vyrazil na oplátku
autobus z Dolního Žandova do Bavorska. Cesty se zúčastnili žáci
základní školy a zástupci klubu přátel Dolního Žandova. V dopoledních hodinách byla navštívena rozhledna a obory se zvířaty v Mehlmeiselu a odpoledne patřilo Nagelu. Přítomné přivítal
osobně pan starosta Theo Bauer. Účastníci navštívili Bylinný dům,
který byl vybudován právě díky přeshraniční spolupráci. Samotný
objekt kloubí moderní design ve starobylém objektu. Konají se zde
různé kurzy, prohlídky, vycházky, semináře a další akce vztahující
se zejména k tématu bylinek Smrčin. Projekt je realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 (Dispozičního fondu Euregia Egrensis).
Mgr. Richard Štěpánovský, projektový manažer

Bylinné zahrady v Nagelu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 11.listopadu 2017 jsme v obřadní síni v budově OÚ
v Dolním Žandově přivítali nové občánky:
• Roman Gašpar
• Tereza Fialková
• Martin Vachulka
• Michaela Kopalová
• Petra Volfová
• Marie Jirásková
• Kryštof Anderle
• Nina Mátlová
Slavnostní atmosféru obřadu pomohli vytvořit také malí zpěváčci z MŠ v Dolním Žandově pod vedením p.uč. Masarovičové.

Waldhaus Mehlmeisel

Bylinný dům v Nagelu

Občerstvení pro účastníky akce.
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Roman Gašpar a Tereza Fialková

Kryštof Anderle a Nina Mátlová

Petra Volfová a Marie Jirásková

Martin Vachulka a Michaela Kopalová

ŽANDOVSKÉ SLÁMOVÁNÍ

Ve středu 27. října 2017 se uskutečnilo již třetí Žandovské slámování.
Opět probíhala výroba postav do betlému, který bude stát před kostelem v Dolním Žandově
v období vánočních svátků. Děti ze základní a mateřské školy pomáhaly s výrobou ozdob na
vánoční strom, který se bude slavnostně rozsvěcet 1.prosince 2017 v 16:30 na náměstíčku pod
kostelem. Sláma, drát a
provázky byly pro všechny díky sponzorům připraveny zdarma.
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ROZLOUČENÍ
S LÉTEM

SDH Dolní Žandov společně
s Obecním úřadem Dolní Žandov pořádal v neděli 3. září 2017 Rozloučení
s létem. Akce se konala ve volnočasovém centru za budovou školy a pro
děti byla připravena jako vždy spousta
atrakcí a soutěží, při kterých si děti i
dospělí užili hodně zábavy.
V rámci Rozloučení s létem probíhala také soutěž týmů O nejlepší kotlíkový guláš. Do soutěže se přihlásilo
celkem 9 týmů, pro které bylo připraveno maso, kotlík a dřevo. Vše ostatní
bylo na soutěžících. Z hotových gulášů pak anonymně vybírala pětičlenná
porota a jako vítěz vyšel se soutěžního
klání Vojtěch Mora se svým týmem.
Všichni, kteří se rozhodli pochlubit
svým kuchařským uměním, si odnesli
diplomy a pěkné ceny.

Oslava Mezinárodního dne dětí
V sobotu 3. června 2017 Obecní úřad
Dolní Žandov společně s SDH Dolní Žandov
zorganizoval oslavu Mezinárodního dne
dětí. Odpoledne plné her, soutěží a zábavy
bylo určeno hlavně dětem a díky přispění
sponzorů a také pomoci všech dobrovolníků si jej děti užily na 100%. Nechybělo
samozřejmě opékání špekáčků a oblíbené
řádění v hasičské pěně.
Ještě jednou děkujeme za podporu:
Agrokombinát Dolní Žandov, p. Radomír
Boháček, Le Quang Chung, Penzion Salajna,
Traicont z.s., Marius Pedersen a.s.
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820 let
Historie Dolního Žandova
2.část
V Žandově existovala již v 18. století
jednotřídní škola, která byla v březnu 1831
přeměněna na dvoutřídku, protože v té
době bylo v městečku
170 školou povinných
dětí. Pro potřeby druhé třídy byly připraveny místnosti v domě
č.p.7 , za které majitel
domu dostával 75 zlatých ročně. Za pozornost stojí, že 1.ledna
1873 se žandovská
škola stává trojtřídní
a od srpna 1878 dokonce čtyřtřídní.
Pitnou vodou byla
obec od nepaměti zásobována z pramene
na vrchu Lipovka –
voda byla přiváděna
dřevěným potrubím. Potřebné kmeny stromů přitom obec dostávala od vrchnostenského lesního úřadu bezplatně. Po roce 1837
však byla obec nucena začít využívat náhradní zdroje, kterými byly
čtyři slabé prameny v blízkosti obce, odkud byla voda přiváděna
opět dřevěnými rourami. Dřevěné vodovodní potrubí bylo kvůli
neustálým opravám v roce 1923 nahrazeno potrubím železným.
Ještě v polovině 19. století vypadalo žandovské náměstí se spoustou historických, malebně vyhlížejících domů v chebském stavebním slohu (hrázděnky) včetně různých přístavků, východů a přilehlých uliček jako historický skanzen. Historický vzhled náměstí však
vzal zcela za své po dvou velkých požárech. V roce 1861 vyhořela
celá pravá strana náměstí (směrem od kostela dolů) a v roce 1863
vyhořela zase levá strana. Vyhořelé domy nebyly obnoveny v původním slohu, ale již tak, jak je v podstatě známe ze současnosti.
V roce 1843 nechal žandovský kaplan Pavlík na velký balvan
u cesty do Chebu postavit kříž, který byl vidět z dálky z údolí ve směru na Kynšperk nad Ohří a Skalnou. Navíc byl od něj
nádherný rozhled. Když v roce 1862 nevydržel dřevěný kříž nápor
vichřice a spadl, byl zhotoven nový kříž. Ve stejné době vznikla pod
křížem dřevěná kaplička, jejíž oltářík zdobil obrázek z Plas u Plzně,
který údajně pocházel z husitských dob. Obrázek však shořel spolu
s kapličkou. Vzhledem k tomu, že se kaplička mezitím stala poutním místem při procesí „Nanebevzetí“, byla velmi brzy obnovena.
Tentokrát byla postavena z vápence a z cihel. Bohužel po 2.sv. válce
byla kaplička, jako spousty dalších, zničena a do dnešní doby se
z ní nic nedochovalo.
Žandovu se nevyhnula ani prusko-rakouská válka, vedená
v roce 1866 Pruským královstvím a jeho spojenci na jedné straně
a Rakouským císařstvím se spojenci na straně druhé, kdy žandováci bojovali v bitvě u Hradce Králové. Po této strašlivé bitvě zůstalo přes 50 000 mrtvých, raněných či pohřešovaných vojáků….!
Před uzavřením míru v Praze (srpen 1866) se Žandov stal hlavním bodem demarkační linie, oddělující od sebe válčící mocnosti.
Žandov byl tehdy obsazen 59. pruským pěším plukem a jednou
dělostřeleckou baterií. K žádnému rabování však nedošlo a vojáci náklady na stravu řádně uhradili. V roce 1918 procházely

Žandovem opět vojenské oddíly – tentokrát to byli čeští legionáři.
V Žandově působilo od roku 1869 několik spolků: Mužský pěvecký sbor, zal. v r.1869, Spolek válečných veteránů, zal. v. r.1870,
Dobrovolní hasiči, zal, 1874, Hospodářský spolek, zal. 1893,
Divadelní ochotnický spolek, zal. 1897, Křesťanský německý mládežnický spolek, zal. 1908, Německý tělovýchovný oddíl, zal. 1919.
Dále pak Cyklistický oddíl a Okrašlovací spolek.
Za zmínku jistě stojí rok 1925, kdy v září během dvoudenní slavnosti u příležitosti odhalení praporu Tělocvičného spolku ve slavnostním průvodu pochodovalo 1500 cvičenců, z nichž při cvičení
vystoupilo více než 500 aktivních cvičenců.
V roce 1930 bylo v Žandově do provozu uvedeno kino, kdy
tehdejší farář Msgr. Franz Lenz (žandovský rodák, vězněný za 2
sv.války v Dachau) nechal přestavět farní stáj a otevřel kinosál pod
názvem „Kino Karitas“
Pro dokreslení života v obci byly mimo jiné v Žandově provozovány v letech 1938-1939 tyto služby, obchody či živnosti: 2 lékaři,
1 dentista, 3 pobočky bank, 12 hospod (včetně hotelu Dyleň), 6
pekáren, 5 řezníků, 9 prodejen s potravinami, 4 holiči, 1 optik, 14
truhlářů, 7 kovářů, 70 zemědělců a také 3 benzinové pumpy…..
Obě světové války si vybraly svou daň i v Žandově – v 1.sv.válce padlo z Dolního Žandova 61 mužů a z Horního Žandova 21
mužů. Z 2.sv.války se nevrátilo domů do Dolního Žandova 120
mužů a z Horního Žandova jich padlo 34.
V roce 1946 bylo v Dolním Žandově celkem 536 domácností
s 1676 obyvateli, v Horním Žandově bylo 106 domácností s 381
obyvateli a např. v Brtné bylo 37 domácností s 129 obyvateli.
Po odchodu německých obyvatel v roce 1946 již nebyl Žandov
nikdy zcela dosídlen a mnohé opuštěné domy byly postupně zbořeny a jejich původní popisná čísla byla přidělena později postaveným domům.
Alena Rolfová
Čerpáno z přepisu Kroniky města Žandova dr.Michala
Urbana, Stimmen von Sandau, ing.Jan Novotný – Dolní Žandov, přehled domů…dle německých pramenů.
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24. Žandovská pouť Sv. Michala

V letošním roce slaví obec Dolní Žandov 820 let své historie
a tak 24. Žandovská pouť Sv. Michala vynikla svým bohatým kulturní programem mezi letošními akcemi.
Žandovská pouť si našla po dlouhých letech opět své místo
na náměstíčku pod kostelem Sv.Michala. Pouť slavnostně zahájila starostka obce Ing. Eliška Stránská a následoval průvod obcí
s vlajkonoši skupiny Herold a mažoretkami Magic star. Během
průvodu bylo připraveno pět zastavení s krátkým povídáním
o historii Dolního Žandova, doplněné o fotografie z minulosti naší
obce. Průvod zakončilo vystoupení skupiny historického šermu

skupiny Non Multi. Pro děti byla kromě pouťových atrakcí připravena také pohádka táborského divadla Dokola – Jak se Jíra mlynářem stal, která sklidila u nejmenších velký úspěch. K již tradiční
soutěži Nejkrásnější okno letos přibyla i nová soutěž O nejlepší
štrůdl. Všichni, kteří se obou klání zúčastnili si odnesli pěkné ceny.
Zajímavá byla také ukázka řezby motorovou pilou. Příjemné odpoledne na náměstíčku doplňovaly prodejní stánky s pouťovým
zbožím a občerstvením. K poslechu i k tanci všem pak zahrála skupina Pospoluband Mini.

TJ SOKOL

Chebská bradla

Děti z oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Dolní Žandov se
zúčastnily prvního závodu ve sportovní gymnastice. Chebská bradla se konala v neděli 5. listopadu 2017 v hale Lokomotivy Cheb.
Dívky závodily na kladině, hrazdě a v přeskoku. I když se děvčata

v závodě neumístila vysoko, tak si ze závodu odvezla mnoho cenných zkušeností. Děti poctivě trénují a v budoucnu plánuje trenérka Petra Smith účastnit se dalších závodů.
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Floorball Panthers

Po loňské sezoně, kdy se hráči Panterů
v podstatě seznamovali se zápasovým nasazením a bohužel nedokázali ve většině
zápasů držet krok. Tuto sezonu je ovšem
u Panterů vidět největší vzestup ze všech týmů a i přes to, že poslední kolo
Chebské ligy amatérského florbalu přineslo ze 4 zápasů pouhý jeden bod, ale pokud vezmeme v úvahu
předvedenou hru, tak již zápasy nevypadají jako hra
jednoho týmu. Panteři velice šikovně vystrkují drápy
a často dokazují zasadit těžké zásahy a své soupeře
přetlačit. Za velice cenou si ceníme vítězství nad týmem Miners Sokolov, který v loňské sezoně a i letošní je jedním z největších favoritů na titul. Celý zápas
za delší provaz tahali právě Panteři a na tvářích fanoušků i hráčů Miners byl vidět velké zaskočení.
Dokázali jsme tým nejen posílit, ale i doplnit tak,
že můžeme rozvrhnout síly a již nemusí 2 – 3 hráči
odehrát většinu utkání, ale máme velice vyrovnané
formace, které dokáží jak soupeře ubránit, tak zatlačit
a skórovat.
Mnohokrát musíme jménem celého týmu poděkovat TJ Sokol Dolní Žandov za jejich pomoc při financování a sportovní organizaci chodu týmu. Dalším,

komu je nutno smeknout obrovskou poklonu a je naší největší pomocí je sama obec Dolní Žandov, bez které bychom nebyli schopni fungovat na takové výši jako doposud. Proto oběma institucím
patří obrovské DÍKY.

Základní a mateřská škola

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

TURNAJ
V PING PONGU
Dne 2.11.2017 se žáci naší školy zúčastnili okrskového turnaje v ping pongu na ZŠ Jih v Mariánských Lázních.
Soutěžili proti sobě ZŠ Dolní Žandov, ZŠ
Jih a Úšovice z Mariánských Lázní. Naši
žáci obsadili dvě krásná 1. místa. Za mladší žáky soutěžil Martin Kušnir (6.tř.),
Miroslav Smolař (7.tř.) a Jan Trepka
(6.tř.). Jejich složení však posílil i Patrik
Buchta (8.tř.). Za starší žákyně bojovali dívky Kateřina Kušnirová (8.tř.) a Sabina
Setničková (9.tř.). Díky svému brilantnímu
výkonu postoupili všichni do okresního
kola v Lubech u Chebu, kde se dívky umístily na 2. místě a postoupily na krajské kolo
na Gymnázium v Chebu. V Chebu se dívky
utkaly s týmy z Toužimi, Karlových Varů,
Chodova, Lubů u Chebu, Chebu a Sokolova.
Dál už nepostoupily, přestože jejich výkony
byly báječné. Chlapci takové štěstí neměli,
protože měli v Lubech opravdu velkou konkurenci.
Všem žákům děkujeme za účast a reprezentaci školy ve stolním tenisu.
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Prožitkový kurz žákovského
parlamentu Čápata

V měsíci říjnu se Čápata vypravila za dobrodružstvím na
Velikonoční ostrov.
Každý kilometr cesty byl opravdu zasloužený. Kilometry získávala za týmové úkoly, např. za postavení věže z kvádrů „jeřábem“,
za dopravení míčku na určené místo korýtky.
Po příletu na ostrov absolvovali tradiční přivítací rituál. Pak už
se dívek ujala místní hula tanečnice Zůza a kluci absolvovali rituál
ptačího muže spojený s hledáním vajíček fregatek.
Vrcholem celé akce byla večerní výprava na posvátné místo
domorodců. Přestože nám cestou zhasly svíčky a museli jsme se
vypořádat i s dalšími nástrahami, podařilo se nám posvátné místo
najít. Odměnou všem byla socha Moai s poselstvím, kterou nám
zde zanechali domorodci.

NAŠI PRVŇÁCI

V pondělí 4. září přivítala naše škola do svých řad nové prvňáčky.
Do lavic usedlo celkem 20 školáčků. Děti přišly v doprovodu svých
rodičů a prarodičů. Školáky uvítaly paní starostka obce Ing.Eliška
Stránská a paní ředitelka Mgr. Ivana Weinzettlová. Došlo také k
předávání dárečků, prohlížení učebnic a školních pomůcek. Dětem
přejeme hodně úspěchů, rodičům radost ze svých potomků.
Během dvou měsíců se děti naučily mnoho nového. Největší
radost jim dělají jedničky, hvězdičky, které jim ráda rozdává paní
učitelka Krejčíková.
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!
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Tahanice – Turnaj v přetahování lanem

V sobotu 29. července 2017 se v areálu hospody v Horním Žandově uskutečnil první ročník Tahanice, turnaje v přetahování lanem. Turnaje se zúčastnilo celkem osmnáct týmů. Dopoledne se mezi sebou přetahovaly mužské týmy ve dvou skupinách a ženy v jedné skupině. Odpoledne již došlo
na vyřazovací zápasy systémem play-off. Čas mezi jednotlivými vyřazovacími
souboji vyplňovala živou hudbou legendární pražská rock’n’rollová kapela
Screwballs Rockabilly, která na hudební scéně působí více než třicet let. Mezi
muži nakonec zvítězil tým z Hártoušova, který siodnesl hlavní cenu sud piva
a cenu pro nejlepší ženský tým si vytahala pětice dívek a žen pod názvem Tak
akorát. Všichni soutěžící, kteří se zúčastnili Tahanice měli ještě i šanci vyhrát slosovatelné ceny, kdy první cenou byl kupon do Pivních lázní pivovaru
Chodovar. Mimo plánovaný program vystoupil také MC Mímo a večer hudebně zakončilo Povodí Ohře. Celou akci doplňovala výstava historických fotografií Horního Žandova a fotografie z minulého nultého ročníku Tahanice.
Organizátoři děkují tímto ještě jednou sponzorům a partnerům Tahanice:
Obec Dolní Žandov, pivovar Chodovar, Solarwest – p.Richard Dorničák, Eutit
Stará Voda, Hnatovo pekařství - p. Petr Hnat, Berbera Tachovská Huť, IKKA
Service – p.Karel Kohout, p.Jarmila Valíčková, Penzion Horní Žandov, Marius
Pedersen a.s., SDH Dolní Žandov

Druhé podzimní sousedské setkání obyvatel Horního Žandova

V sobotu 28.10.2017 uspořádali manželé Mátlovi v bývalé hospodě p. Ladislava Štětiny již druhé Podzimní sousedské setkání
obyvatel Horního Žandova. Na akci se jako v minulém roce setkali sousedé z Horního Žandova a také se přijeli podívat i ti, kteří
již v Horním Žandově nežijí. Letos byla zastoupena i místní část
Poustka. Společně si všichni poseděli u voňavého punče, na zahradě pak probíhalo vyřezávání halloweenských dýní a děti si s chutí

Příspěvky do dalšího čísla
Žandovských listů zaneste na obecní
úřad nebo zašlete poštou či e-mailem
nejpozději do 15.4.2018

opekly špekáčky. Soutěž o Nejlepší horňáckou buchtu vystřídala
letos nová soutěž s názvem Nejlepší chlebíček, kdy všichni přítomní hodnotili nejchutnější a nejvzhlednější domácí obložený chlebíček. Mezi velkou konkurencí nakonec zvítězil chlebíček manželů
Štětinových.
Druhé sousedské setkání opět probíhalo v přátelské atmosféře
a všichni se budeme těšit na již třetí v roce 2018.
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