Číslo 1/2020 • ZDARMA
Vydala Obec Dolní Žandov v červenci 2020
Milí spoluobčané,
scházíme se nad stránkami našich
Žandovských listů po delší době, které byla
pro všechny opravdu náročná. COVID – 19
nás omezil téměř ve všem – znesnadnil nakupování, návštěvy, cestování, narušil chod
v naší obci téměř všem, vše se zpomalilo,
přibrzdilo. Prověřil ale jednání a chování nás všech. Pandemie nám ukázala, že
i v takto výjimečné době jsme se semkli
a byli ochotni si navzájem pomáhat. Za to
vám všem děkuji, byli jste vzorní a ukáznění, respektovali jste všechna nařízení a doporučení. Mnohokrát děkuji všem dárcům
a sponzorům, nebudu všechny jmenovat,
protože mám obavy, že bych na někoho
mohla zapomenout, a to by mi bylo velice
líto. Přinášeli jste od drobných věcí – tenkrát tolik nesehnatelné gumičky, látky, šicí
stroj až po objemné balíky s rouškami, rukavicemi a desinfekcí. Děkuji všem švadlenkám, které hrbily svá bolavá záda nad
šicími stroji a dlouho do noci bylo slyšet
klapání jejich šicích strojů, aby druhý den
mohly svá díla – roušky, rozdávat těm, kteří
je potřebovali. Našilo se jich tisíce a rozváželi jsme je k těm nejohroženějším – seniorům. Ještě jednou velký dík, jsme na vás
moc pyšná, že v našich obcích jsou tak
úžasní a skvělí lidé.
Pandemie narušila náš společenský život.
Poslední kulturní akci, kterou jsme stihli uspořádat, byla oslava MDŽ a od té doby jsme byli
nuceni veškeré plánované aktivity zastavit.
Doufám, že jste nás chápali a rozuměli nám.
Pevně věřím, že si to vše vynahradíme!
Nyní bych vás ráda pozvala na unikátní,
jedinečnou událost. Naši obec si vytipovali
a vybrali běžci Mírového běhu. Myšlenka
Mírového běhu má již dlouhou historii, spojuje národy celého světa a podporuje myšlenku přátelství, porozumění a míru. Naše
obec se stane 15.srpna 2020 Mírovým květem! Přijďte se pozdravit a přivítat se s běžci
Mírového běhu, budete účastníky nádherného, přátelského setkání a dozvíte se jistě mnoho zajímavého. Nenechte si ujít možnost podržet si, poponést pochodeň Mírového běhu
alespoň několik kroků či metrů.
Přeji vám krásné, pohodové
a hlavně-zdravé léto.

Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

301 C Blue
187 C Red
130 C Orange
362 C Green

Sri Chinmoy
zakladatel
běhu

Sobota
15. srpna
11:15-12:00 h
Areál
základní školy
Dolní Žandov
Přijďte se pozdravit s běžci
Mírového běhu a poběžte
s pochodní alespoň několik kroků.
Součástí programu je i připojení
obce Dolní Žandov k projektu
Mírových květů, který podporuje
myšlenku přátelství, porozumění
a míru na celém světě.

Mírová
pochodeň
v Dolním Žandově

Podržte si pochodeň,
která běží Evropou!
Zažijte atmosféru přátelství,
radosti a dobré vůle.

www.peacerun.cz

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

Stručný přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žandov v roce 2020
V uvedeném přehledu přinášíme pouze nejdůležitější závěry z jednání zastupitelů, kompletní zápisy jsou k dispozici na obecním úřadě v Dolním Žandově

Výpis ze zápisu 1. veřejného zasedání ZO DŽ ze dne
27.01.2020

• Usnesení č. 4/01/2020
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Podání žádosti o dotaci na
MMR – Workoutové hřiště
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4/01/2020 bylo schváleno.

Výpis ze zápisu 2. veřejného zasedání ZO DŽ ze dne
05.03.2020

• Usnesení č. 10/02/2020
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Podání žádosti do programu
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství MFČR v rámci výzvy VPS - 228-2 – 2020 (výměna podlahových krytin
v budově ZŠ a MŠ Dolní Žandov)
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 10/02/2020 bylo schváleno.
• Usnesení č. 32/02/2020
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí informaci o podaných
žádostech o dotaci:
1 Karlovarský kraj, odbor bezpečnosti a krizového řízení – Pořízení pneumatik na CAS 32 T 815
2. MMR – Workoutové hřiště Dolní Žandov
3. MAS 21 – Letní příměstský tábor
4. Karlovarský kraj, odbor bezpečnosti a krizového řízení – Prevence kriminality mládeže v Dolním Žandově
5. Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje – Obnova budovy v areálu fotbalového hřiště (elektrorozvody, výměna zdroje vytápění – tepelné
čerpadlo)
6. Karlovarský kraj, odbor kultury, památkové péče – Záchrana mobiliáře
v kapli Panny Marie
7. Karlovarský kraj, odbor životního prostředí - II. etapa projektu obecního rozhlasu a hladinoměru
8. Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje – Odpočinková místa podél cyklotras Dolní Žandov, zároveň ZO Dolní Žandov bere na vědomí
přípravu podání žádosti do OPŽP – Bio kompostéry a štěpkovač
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 32/02/2020 bylo vzato na vědomí.

Výpis ze zápisu 3. veřejného zasedání ZO DŽ ze dne
28.05.2020

• Usnesení č. 42/03/2020
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Schodkový rozpočet Obce
Dolní Žandov na rok 2020. Závaznými ukazateli jsou schválené rozpočtové
paragrafy. Schodek ve výši 7.361.800,00Kč je pokryt finančními prostředky
z minulých let.
Příjmy
23.409.200,-Kč
Fin.prostředky minulých let
7.361.800,-Kč
Příjmy celkem
30.771.000,-Kč
Výdaje
29.268.000,-Kč
Splátky úvěrů
1.503.000,-Kč
Výdaje celkem
30.771.000,-Kč
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 42/03/2020 bylo schváleno.
• Usnesení č. 44/03/2020
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Pasport komunikací obce
Dolní Žandov a spádových obcí a pověřuje starostku obce Ing. Elišku
Stránkou k podání žádosti „O zatřídění místních komunikací“ k příslušnému SSÚ, kterým je Obecní úřad Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 44/03/2020 bylo schváleno.
• Usnesení č. 46/03/2020
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere na vědomí Zpracování Územní
studie pro BV 12 a BV 13 obce Dolní Žandov.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 46/03/2020 bylo vzato na vědomí.
• Usnesení č. 47/03/2020
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Řád veřejného pohřebiště
v obci Dolní Žandov, jehož součástí je Dvousložková cena za nájem hrobu.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 47/03/2020 bylo schváleno.
• Usnesení č. 68/03/2020
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí se Zapojením Základní školy
a mateřské školy Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. Název projektu: „Obědy
do škol v Karlovarském kraji 2020/2021“.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 68/03/2020 bylo schváleno.

INFORMACE K PLATBÁM ZA SVOZ TDO PRO ROK 2020
Obecní úřad Dolní Žandov rozhodl, že občanům Dolního Žandova a spádových obcí

nebude účtován poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2020
Pokud jste částku za svoz TDO pro letošní rok již uhradili bezhotovostně převodem na bankovní účet, byla vám částka vrácena opět bezhotovostně zpět na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena.
Žádáne občany, kteří uhradili poplatek za odvoz odpadu na rok 2020
hotově na pokladně a dosud nezažádali o vrácení poplatku, aby kontaktovali pracovníky obecního úřadu pro dohodnutí způsobu vrácení částky.

Kontakty:
Alena Nociarová, odpadové hospodářství
Tel.: 354 693 178 e-mail: nociarova@dolnizandov.cz
Věra Harbistová, účetní
Tel.: 354 693 179 e-mail: ucetni@dolnizandov.cz

-3-

Žandovské listy 1/2020

osobnosti

o zakladateli

Peace Run založil v roce 1987
sportovec, umělec a mírový
filozof Sri Chinmoy, který službě
ideálům světové harmonie
věnoval většinu svého života.
Svou životní filozofií a dílem
inspiroval lidi nejrůznějších
národů a kultur k toleranci,
porozumění a spolupráci. Za své
neúnavné úsilí obdržel mnohá
mezinárodní ocenění.

í
S p o c h od snrd
ci
od s rdce k

Každý z nás má v sobě plamen naděje – touhu po lepším
světě a šťastnější budoucnosti. S každým předáním
mírové pochodně z ruky do ruky se tento plamen naděje
šíří od srdce k srdci, po celém světě.
Běžet s pochodní či s ní ujít jen pár kroků a vložit do ní
své přání pro lepší svět může každý. Mnoho významných
osobností z celého světa se právě tímto způsobem
každoročně do štafety zapojuje.

organizátoři

V České republice je Mírový
běh organizován sportovci
a dobrovolníky z občanského
sdružení Peace Run. Při zajišťování
běhu i doprovodných akcí
spolupracujeme se zástupci
měst a obcí, školami a místními
organizacemi.

Matka Tereza, nositelka
Nobelovy ceny míru

kontakty

Radek Jaroš, horolezec

Nelson Mandela,
nositel Nobelovy ceny míru

Jednotlivé etapy trasy zajišťují:

1. a 3. srpna M. Válek 604 753 594
2. srpna J. Pitřík 607 888 242
4. a 5. srpna P. Kozub 736 152 346
6. srpna D. Malíšková 775 855 714
7. a 8. srpna U. Selucký 603 177 563
10. srpna M. Zdeňková 739 616 529
11. srpna P. Hlava 733 710 017
12. srpna J. Polách 605 338 776
13. srpna M. Bareš 605 376 655
14. srpna Z. Rybková 775 855 744
15. srpna V. Lepič 731 417 169
16. srpna V. Rosa 603 177 566

Avril Lavigne,
kanadská zpěvačka

lus
Tomáš K sk la d at el
p ís n ič ká

ˇ
MÍROVÝ BEH

hlavní koordinátor O. Veselý 605 231 432

ČESKÁ REPUBLIKA

Devítinásobný olympijský vítěz a mluvčí běhu Carl Lewis,
slavná oštěpařka Dana Zátopková, houslista Pavel Šporcl
a dětský sbor Slavíčci při slavnostním zakončení evropské
části běhu v Praze (2008)

www. peacerun.cz

2020

peace run

děti a ˇskoly

Mírový běh – Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run je neobyčejný běh
s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než
140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši
národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii.
Každý se může ke štafetě připojit, vložit do pochodně svou dobrou vůli
a poslat ji dál do celého světa.
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S běžci z různých zemí
navštěvujeme školy a dětské
domovy a formou her, soutěží
a vyprávění ukazujeme dětem na
vlastním příkladu, jak mohou lidé
z různých zemí spolupracovat,
běžet a žít v harmonii. Děti
i učitelé si mohou podržet
mírovou pochodeň a poslat s ní
své přání kamarádům
do dalších měst a zemí.

d
Frý
la
Va

ý
Moravsk

Svět je tak dobrý, jak dobří jsou v něm lidé.
A když běžíte s pochodní dlouhé kilometry
po nejrůznějších zemích světa, vidíte a cítíte,
že svět je plný dobrých lidí. Jakmile uděláme
jeden krok vstříc světu kolem sebe, svět udělá
dva kroky vstříc nám. Pro běžce Mírového
běhu se tak zážitek přátelství, míru
a harmonie stává každodenní
hmatatelnou skutečností.

e
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píseň mírového běhu

na

města a obce

Všechna města i obce na trase jsou vítány, aby se ke
štafetě připojily! Spolupráce s místní samosprávou,
zájmovými kluby, školami a dalšími dobrovolníky
je nedílnou součástí úspěšného průběhu celé akce.
Mírový běh je čistě nekomerční událost. Bez dobré
vůle a přispění každého z vás by se tento projekt
nikdy nemohl uskutečnit.

poběžte s námi

Zapojte svou obec, školu, sportovní klub, rodinu
i sami sebe! Můžete s námi běžet, zúčastnit se programu pro
děti či si jen podržet pochodeň a poslat své přání pro mír
ostatním. Kontaktuje předem koordinátory trasy a informujte
se o všech možnostech, které vám Peace Run nabízí.

(ke stažení na www.peacerun.org/song)

Může se jí stát i pro vás!
„Mír neznamená
nepřítomnost války.
Mír znamená
přítomnost
harmonie, lásky,
spokojenosti
a jednoty.“
– SRI CHINMOY

„Mírový běh – radost srdce jednotného světa začala. Sestry a bratři, plamen naší mírové pochodně naplní hru světové harmonie.“
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Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období od listopadu 2019 do července 2020:
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Jaroslav Setnička
Vlasta Brožová
František Kortan
Milena Šedivá
Evgenie Novotná
Emilie Zajacová
Irena Jakubová
Bohuslav Novotný
Dagmar Divišová

Vlasta Vodičková
Josef Hemerka
Anna Lindová
Jarmila Konečná
Libuše Pokorná

Jaroslava Horáčková
Anna Kundrátová
Ludmila Fialová
František Kašpar

Erika Hodíková
František Novotný
Jiřina Vosátková
Vladimír Diviš

Marie Jadlovská
Jaroslava Ryplová
Marie Polinská
Sieglinde Zedková
Jarmila Skalická
Rudolf Dvořák

Miroslav Sitko
Gizela Trubková
Anna Zajíčková
Ladislav Růžička

Antonín Plašil
Marie Hamsová
Judita Kalinová
Anna Matheislová
Jiřina Králová
Eva Novotná

„NoviNky z Naší obce do vašeho mobilu“

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace v obRaze.

Opustili nás:
Ida Pajerová
Jitka Malá
Ivan Fiala
Jarmila Vachudová
František Pochopin
Eva Pekočová
Zdeňka Hemrová
Marie Jirásková
Alena Žalčíková
Marie Przeczková

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

NEZAPOMENEME

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z app store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo app store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „v obRaze“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:

www.aplikacevobraze.cz

Statistické údaje
obce Dolní Žandov
k 1.1.2020
Část obce

Počet obyvatel

Dolní Žandov

978

Horní Žandov

60

Podlesí

31

Salajna

72

Úbočí

81

CELKEM

1.220
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Tisková zpráva (28. 2. 2020)

Poděkování za podporu
Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu výjezdové základny
Mariánské Lázně. Potěšil nás nejen darovaný
teploměr, ale zejména zájem a péče o naše zaměstnance z této výjezdové základny.
MUDr. Jiří Smetana, ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce“ (dále jen CSS)
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen DSO) se na základě usnesení své Valné
hromady zapojilo do projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který realizoval
Svaz měst a obcí ČR (dále SMO ČR) za podpory Operačního programu Zaměstnanost.
Realizace projektu CSS v rámci zapojených území (DSO) byla nastavena od 1. 7. 2016 do 30. 6.
2019. Projekt byl pro jednotlivé DSO prodloužen o půl roku, tj. od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.
Manažeři svazku CSS Mariánskolázeňska tak vykonávali od 1. 7. 2019 funkci: manažer CSS,
specialista pro rozvoj mikroregionu, specialista na veřejné zakázky a pověřenec/specialista pro
ochranu osobních údajů (GDPR).
Během celého projektu spolupracovalo 83 CSS, 1 727 obcí s dopadem na 2 022 051 obyvatel,
což je více než čtvrtina obcí a pětina obyvatel České republiky. Během realizace projektu
přistoupilo 94 obcí. Aktivity projektu CSS a činnost samostatných CSS v území je tak zaujaly, že
se do zapojených dobrovolných svazků obcí (DSO) postupně přidaly. Měly tak možnost
spolupracovat na řadě z 1 666 meziobecních projektů přímo v území. Za celou dobu realizace
CSS poskytla více než 167 086 služeb starostům a občanům, ať už formou poradenství,
činností rozvoje území, veřejných zakázek či GDPR nebo propagací regionu.

Roušky všem

Díky projektu bylo vytvořeno v souladu s prioritami operačního programu Zaměstnanost,
ze kterého je projekt financován, 280 pracovních míst napříč republikou, ve dvou třetinách
zastoupeno ženami, a poskytnuto těmto zaměstnancům 72 bezplatných školení se zaměřením
na aktuální problematiku veřejné správy. V území bylo v půlročních intervalech realizováno více
než 580 setkání starostů a bylo vytištěno více než 157 tisíc kusů informačních zpravodajů.
Za administrativní část projektu bylo podáno deset Zpráv o realizaci projektu a Žádostí o platbu
a 21 žádostí o změny.
CSS Mariánskolázeňsko ve dnech 11. - 12. 11. 2019 se zúčastnilo třetího Celorepublikové
setkání CSS v Hradci Králové, abychom společně vyhodnotili projekt CSS.
Po oba dva dny se účastníci mohli dozvědět zajímavosti z realizace projektu, které připravil
odborně-evaluační tým na velkoformátové plakáty. Jak si stojí jednotlivé CSS v počtu aktivit –
kdo jich udělal nejvíce a kdo naopak nejméně, jaké nejčastěji dělali veřejné zakázky o hodnotě od
150Kč za občerstvení po 100 000 000Kč za bezemisní drážní vozidlo. A spoustu dalších
zajímavostí.
A my se Vám tímto můžeme pochlubit, že veřejnou zakázku za 100 000 000 Kč za bezemisní
drážní vozidlo jsme administrovali právě my.
Daniela Morávková, manažer CSS Mariánskolázeňsko

V období pandemie koronaviru paní Eliška Stránská, paní
Miroslava Trepková, paní Eva Strejcová a paní Jindřiška Liptáková
našily za dva dny úctyhodných 500 kusů roušek. Roušky šily v klubovně klubu Přátel Dolního Žandova. Přednostně se šily roušky
pro občany nad 65 let. Šití proběhlo ve dvou etapách, kdy každý
senior dostal celkem dvě roušky, které mu byly dodány pracovníky obecního úřadu přímo do schránky. Po této akci se šilo dále

individuálně, například paní Miroslava Trepková našila v kritickém období dalších 600 ks roušek. Na šití roušek se použily látky,
které poskytla paní Jana Mašková, Leona Horenská a z látky ze
zásob Klubu přátel Dolního Žandova.
Nejen těmto dámám, ale i dalším ochotným lidem, kteří roušky
šili a pomáhali distribuovat mezi občany naší obce patří obrovský
dík!!!!!!!
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Jaká nebezpečí nám hrozí o prázdninách

Léto se pomalu blíží a s ním i dětmi tolik vytoužené letní prázdniny.
Žádné vstávání do školy, žádné úkoly, jen dva měsíce plné her, zábavy,
dovolených a táborů. O prázdninách však dochází k velkému množství
úrazů, které je zapříčiněno roztržitostí nejen dětí, ale i mnoha dospělých. Policisté Karlovarského kraje Vás proto upozorňují před hrozícím nebezpečím, které na Vás může během letních prázdnin čekat.
Nezapomínejte na základní zásady bezpečného chování a ochranu zdraví a chraňte před úrazy sebe i své děti.

Na co si dávat pozor:

Při sportovních aktivitách používejte sportovní náčiní určené pro
daný sport. Vždy myslete také na vhodný sportovní oděv, který by měl
obsahovat i reflexní prvky, což se týká zejména sportovců, kteří se při
sportovní aktivitě účastní i silničního provozu. Reflexní prvky nás však
ochrání před úrazy i v běžném životě a ne jen při sportu. Cyklisté by
měli mít na paměti užití cyklistické helmy i přesto, že je povinná jen do
18 let věku cyklisty. Důležité je také si před každou jízdou zkontrolovat
technický stav jízdního kola či povinnou výbavu.

Zvýšené opatrnosti dbejte v letních měsících především při koupání.
Zvlášť nebezpečné může být koupání v neznámých a nestřežených vodách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Tam kde vodní hladinu neznáte,
vyhněte se skokům do vody, může Vám hrozit nebezpečí vážného úrazu.
Do vody neskákejte ani ihned po příchodu k vodě, chvilku setrvejte na
břehu, skokem do studené vody Vám hrozí kolaps organismu. Rodiče
buďte při koupání s dětmi vždy ve střehu, koupejte se jen v mělkých
vodách, které znáte a nenechávejte své děti ani chvilku bez dozoru a to
ani na koupalištích.

Jestliže děti zůstávají samotné doma, poučte je, jak se mají správně
chovat. Naučte je také jak správně volat na tísňovou linku v případě potřeby. Děti by měly vědět, že nikomu nesmí otvírat dveře ani bavit se
s cizími lidmi, a to ani doma ani na ulici. Poučte je, jak se mají chovat
bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu
hrozí na každém rohu. V případě, že Vaše dítě někam odchází, mělo by
Vám nechat alespoň písemný vzkaz, kam jde a jak dlouho se tam přibližně zdrží, případně telefonický kontakt na někoho z kamarádů. Klíče
od bytu by měly nosit děti skrytě, odděleně od jiných osobních věcí.
Neměly by dávat na obdiv ani cennosti či finanční hotovost, kterou mají
při sobě.
V případě, že se budete chtít účastnit turistiky v těžších terénech,
nechte si poradit od odborníka. Mějte potřebné vybavení a nepřeceňujte
své síly, na túry tohoto typu se nevydávejte raději sami.
Jestliže posíláte své dítě na dětský letní tábor, dejte na doporučení
svých známých. Zjistěte si včas, jaké požadavky mají pořadatelé na Vás
a Vaše děti. Přesvědčte se, v jakých podmínkách bude dítě tábor trávit.
Řiďte se požadavky pořadatelů, ať se vyhnete nepříjemnostem.

V případě potřeby volejte na čísla tísňových linek:
158, 150, 155, 156, 112.
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí policisté Karlovarského
kraje.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

PLÁNOVANÉ AKCE
V OBCI
Sobota 15.8.2020
Sobota 26.9.2020

Peace Run v Dolním Žandově
Žandovská pouť sv. Michala -

ZRUŠENO

Středa 14.10.2020

Slámování

Pátek 4.12.2020

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu

Sobota 5.12.2020

Mikulášská zábava -

ZRUŠENO

ODDÍL SPORTOVNÍ
GYMNASTIKY
Od poloviny září bude pod TJ Sokol Dolní Žandov
opět aktivní oddíl sportovní gymnastiky.
Pro další informace a přihlášení mohou rodiče dětí kontaktovat trenérku
oddílu, paní Hanu Honzlovou, na telefonním čísle 721 839 642
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TJ SOKOL
Jarní část sezóny
Stejně jako na celou společnost, tak i na fotbal dopadla opatření
ohledně pandemie koronaviru. Slibně rozjetá sezóna sezóna byla
nakonec předčasně ukončena na začátku dubna. A pořadí po podzimu tak bylo finální. Obsadili jsme tak krásné druhé místo, avšak
převládalo spíše zklamaní z toho, že jsme nemohli bojovat o celkové prvenství. Nekonečný fotbalový půst ukončil až nápad Krajského
fotbalového svazu, který nabídl týmům účastnit se poháru konaného
pět víkendů v červnu.
Do soutěže pojmenované Pohár KKFS se nakonec přihlásilo pětadvacet týmů napříč všemi soutěžemi. Celky byly rozděleny do pěti
výkonnostních skupin, aby se zaručila vyrovnanost skupin. Naše

Tunder. Definitivní obrat dokonal Oleksandr Nazarenko. Domácí to
ale nezabalili a dokázali vyrovnat. Také z penalty. Navíc jsme poté
inkasovali červenou kartu a utkání dohrávali v deseti. Tři body ale
i přesto nakonec cestovaly do Žandova. Výhru vystřelil Nazarenko.
Čtvrtý a zároveň poslední duel turnaje jsme absolvovali na domácí půdě proti Plesné. Šlo dokonce o přímý souboj o vítěze skupiny.
Po fotbalově vyrovnané první půli jsme mohli být spokojenějším
týmem, protože díky efektivnější koncovce svítilo na světelné tabuli skóre 2:0. Hned v úvodu druhé půle přišel faul ve vápně, penalta
a červená karta. Nazarenko penaltu proměnil a po zbytek zápasu se
spíše čekalo na konec.

Áčko bylo zařazeno do poslední, páté skupiny. Spolu s námi se
ve skupině E představily i další přední celky 1.B. Třídy a také jediný
tým z okresních soutěží, a to Nový Kostel.
Hned první utkání poháru, který se v široké veřejnosti vžil pod
názvem Erdinger cup, jsme narazili na rivala z Lipové. Zápas nám
vycházel od úvodní minuty, a nebýt výkonnostního poklesu ke konci, duel by skončil jasnější výhrou, než jen 5:3. Skóre otevřel Lukáš
Bátovský, poté se čtyřikrát trefil Míra Daněk (2x to bylo z penalty).
Druhý souboj přinesl neoficiální zápas o krále B třídy, když jsme se
utkali s béčkem Chebské Hvězdy. Ačkoliv byla Hvězda v utkání kvalitnější na míči, v zakončení jsme byli efektivnější a připsali jsme si
druhou výhru, tentokrát 1:3. Opět se gólově prosadil Bátovský, a to
dokonce dvakrát a poslední gól přidal Míša Jakubec. Následovalo
utkání, které by se dalo označit jako ,,velká neznáma“. Zajížděli jsme
totiž na půdu Nového Kostela, který hraje Okresní soutěž. Že nepůjde o snadné utkání nám domácí ukázali už v prvních dvaceti minutách, kdy se dvakrát prosadili. Lepší výchozí pozici pro druhou
půli nám chvíli před poločasem vystřelil opět Bátovský. V druhém
poločase nám podařilo vyrovnat z penalty, kterou proměnil Dan

Po závěrečném hvizdu tak bylo jasné, že Dolní Žandov je šampiónem skupiny E Erdinger cupu.

Nová sezóna

Nová fotbalová sezóna začne předposlední srpnový víkend (tj. 2223.8.) Pokud nedojde k žádné změně, odstartujeme jedním z nejočekávanějších zápasů, a to derby s Lipovou. Přesto, že se původně nemělo v nedokončené sezóně postupovat, ani sestupovat, došlo v 1.B Třídě
hned k několika změnám. Směrem nahoru zamířily celky Hvězda
Cheb B a také Slavoj Kynšperk, který využil toho, že my jsme postup
odmítli. U 1.A Třídy k nám sestoupil Baník Habartov. Z okresního přeboru k nám postoupila Juvena Křižovatka, pro kterou jde o historický
postup. Mimo pořadí postoupily také Bukovany. Posledním, a také asi
nejpřekvapivějším nováčkem soutěže jsou Karlovy Vary-Dvory. Ty
k nám postoupili dokonce až z III. třídy Okresu Karlovy Vary.
Je tak jasné, že nás čeká zajímavá sezóna.
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Příspěvky od čtenářů

Naši novou rubriku „Příspěvky od čtenářů“ otevírá pan Petr Novák
ze Salajny, který nám zaslal fotografii s následujícím textem:
Dobrý den.
Pro zpestření Žandovských listů posílám fotografii žandovské mateřské školky z roku - odhaduji 1953- která byla v budově kde dnes bydlí
Sutrovi. Vlevo je p. Zajíčková a vpravo učitelka Potůčková. Dále tam
vypomáhala p. Nádvorníková. Já jsem sedící 4 z leva.
Pozná se tam někdo ze současníků?
S pozdravem Petr Novák

Budeme se dále těšit na vaše články a fotografie, které rádi zveřejníme. Vaše příspěvky do Žandovských listů zasílejte, prosím, na emailovou adresu nociarova@dolnizandov.cz

Základní a mateřská škola

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

Projekt
Starým věcem nový život
- radost dětem s handicapem
Na podzim proběhne na naší škole akce, kde shromáždíme staré knihy a další nepoužívané věci, které navrátíme zpátky do života. Výtěžek
poputuje Radečkovi, který má nemoc motýlích křídel a podporu potřebuje.
Projekt, o kterém budeme průběžně informovat na našich webových
stránkách, zaštiťuje žákovský parlament Čápata s Nadací VIA.
V září oslovíme obyvatele Dolního Žandova, aby se do projektu zapojili. Pomozte nám a podpořte i vy tuto akci.

Žandovské listy 1/2020

-9-

Mateřská škola

Školní rok 2019/20 je úspěšně za námi. V naší mateřské škole se nám podařilo vytvořit přátelskou a pohodovou atmosféru
a naplnit cíle Školního vzdělávací plánu s názvem: „Vnímej svět
všemi smysly.“ Zúčastnili jsme se i několika akcí a projektů, které jdou ruku v ruce s tradicemi a zvyky. Ve spolupráci se základní školou jsme měli možnost využít tělocvičnu, prohlédnout si
prostory školy či uspořádat mikulášskou nadílku.
Poslední měsíc školního roku jsme se věnovali dopravě a bezpečnosti na silnici, oslavili jsme také Den dětí a nakonec jsme
se rozloučili s dětmi, které po prázdninách začnou navštěvovat

přípravnou a první třídu základní školy.
Také vybavení mateřské školy prošlo modernizací, třídy jsou
vybaveny novými interaktivními tabulemi a dětským nábytkem.
Nový školní rok 2020/21 začíná v úterý 1. září 2020, těšíme se
na nově přijaté kamarády a novou paní učitelku.
Za celý kolektiv mateřské školy bych ráda poděkovala všem
rodičům a prarodičům za spolupráci a popřála nám všem krásný
a pohodový zbytek prázdnin.
Bohumila Kyzmanová, vedoucí učitelka MŠ
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POZVÁNÍ
NA

DISCGOLFOVOU
AKADEMII
Rádi bychom Vás pozvali na discgolfovou akademii s Caurus
Egra na hřišti DiscGolfPark Dolní
Žandov. Akademie začne 9. 8. 2020
v 10:00 hodin a pro poslední skupinky budeme na hřišti do 17:00
hodin.
Při akademii se dozvíte základy discgolfu, něco málo z historie,
vysvětlíme, co znamenají popisky
u jednotlivých jamek a projdeme si
s Vámi pár jamek jako praktickou
ukázku.
Po skončení povídání a praktické ukázky si můžete jít zahrát
samostatně jedno ostré kolo a zasoutěžit si tak s ostatními účastníky
akademie.
Přineste si jakýkoliv typ frisbee
a samozřejmostí je též zapůjčení
disků na discgolf.
Za Caurus Egra
Karel Zdeněk
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Rozloučení s vycházejícími žáky

V letošním školním roce jsme se nemohli rozloučit s vycházejícími žáky na akademii, protože vláda zakázala kvůli epidemii koronaviru společenské akce. Pro žáky a rodiče jsme připravili komorní rozloučení na obecním úřadu.

Rekonstrukce podlah ve škole

Ani o prázdninách se ve škole nezahálí. V červnu byla schválena žádost adresovaná Ministerstvu financí o výměnu podlahových krytin v budově
naší školy. Celková částka činí 1 407 517,- Kč. Už na konci školního roku jsme třídy a kabinety vystěhovali, v červenci se začalo s výměnou. V září
bude vše připraveno na nový školní rok.
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15.8.2020 MÍROVÝ BĚH
V DOLNÍM ŽANDOVĚ

• přijďte podpořit skupinu běžců nejdelšího štafetového běhu na světě, kteří poběží
s mírovou pochodní přes naši obec
• v sobotu 15.8.2020 v 11:15 u vjezdu k budově školy a k hasičské zbrojnici proběhne
přivítání běžců
• od 11:30 představení myšlenky Mírové běhu organizátory běhu, setkání běžců se
zástupci obce, občany a dětmi
• vysazení Mírového stromu před budovou ZŠ a MŠ, slavnostní připojení naší obce
k projektu Mírových květů,
• vypouštení balónků
• od 12:00 běh mezinárodních běžců s pochodní přes Dolní Žandov směrem na Salajnu
• pro všechny návštěvníky akce je připraveno občerstvení zdarma

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