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Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Vážení a milí spoluobčané.

V čase, kdy se probouzí příroda a na svět se derou mláďátka,
bych ráda vyzdvihla sportovní úspěchy našich malých spoluobčánků – Jakuba Hally z Dolního Žandova, Anežky Hrubešové z Podlesí
a Josepha Smithe z Úbočí. Touto cestou jim děkuji za příkladnou reprezentaci naší obce a přeji jim mnoho úspěchů v dalších sportovních
kláních. Jsem opravdu pyšná na to, že i v tak malých obcích, jako jsou
ty naše, vyrůstají mladé talenty, které vynikají v celorepublikových soutěžích. Velký dík patří také rodičům, kteří je v jejich snažení podporují.
Přeji vám všem příjemné a klidné prožití jarních a letních dnů a zejména dětem pak úžasné prázdniny, plné nezapomenutelných zážitků.
Ing. Eliška Stránská, starostka obce

Plavec Jakub Halla

3. dubna 2016 se konal v nedalekém bavorském Waldsassenu oblastní plavecký závod
Tirschenreuther Frühlingsschwimmen (jarní
plavání). Jakub Halla, člen plaveckého oddílu
Trinity Cheb, obsadil ve své kategorii krásná dvě 2. místa a přivezl domů do Dolního
Žandova dvě stříbrné medaile za 50m VZ
a 100m VZ. Závodů se zúčastnili plavci
z měst Weiden, Tirschenreuth, Waldsassen,
Regensburg, Hof a jejich okolí. Jako host byl
na letošní ročník pozván plavecký oddíl SK
Trinity Cheb. Kubíkovi blahopřejeme a budeme mu držet palce v červnovém plaveckém závodu Strakonický Fez, kterého se také
zúčastní.

Úspěchy
Josepha Smithe

24.dubna 2016 se konal Plzeňský pohár
ve sportovní gymnastice, kde se výborně umístil
na 1. místě závodník Lokomotivy Cheb Joseph
Smith z Úbočí. Sportovního klání se zúčastnily týmy z Prahy, Plzně, Domažlic a Rokycan.
Na Sokolském mistrovství republiky 14. května 2016, kterého se zúčastnila nejlepší družstva
z vrcholových středisek z celé České republiky,
se pak Joseph jako amatérský sportovec umístil
na 21. místě z 45 soutěžících.
Také blahopřejeme!!!!

Velká cena města
Chebu v judu
V sobotu 30. dubna 2016 se uskutečnila Velká cena města Chebu
v judu, které se zúčastnilo na sto
mladých judistů z Karlovarského
a Plzeňského kraje.
V kategorii starších žákyň do
63 kg vybojovala 1. místo Anežka
Hrubešová z Podlesí. Budo Club
Mariánské Lázně, kde Anežka trénuje, zároveň získal pohár pro nejlepší
klub v kategorii děti 7-8 let a děti
9-10 let. Blahopřejeme!!!!!

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

!!!

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 odpadu, třídění a zneškodňování
komunálního odpadu:

částka dle příl. ke sml.
- VS 3722 - SS číslo smlouvy

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.

ZLATÁ SVATBA
v Dolním Žandově

Dne 16.dubna.2016 pan Josef a paní Markéta Nejtkovi v Obřadní síni
Obecního úřadu v Dolním Žandově potvrdili svůj manželský slib, který si
vzájemně dali před 50-ti lety v Dolním Žandově a oslavili 50 let společného manželského života. Blahopřejeme ke zlaté svatbě a přejeme manželům
mnoho dalších společných šťastných let, které promění dnešní zlato v diamanty!

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

Termíny svatebních
obřadů v roce 2016
Místo: obřadní síň na Obecním úřadu Dolní
Žandov, budova obecního úřadu, Dolní Žandov 36
/případně dle dohody/
Stanovená doba: Sobota v čase 10.00 - 14.00 hod.
Dotazníky k uzavření manželství v roce 2016 jsou
přijímány na oddělení matriky Obecního úřadu
Dolní Žandov /přízemí/.Termín obřadu je nutno
předem domluvit v kanceláři matriky na Obecním
úřadě Dolní Žandov.
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Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období od ledna 2016 do
května 2016:

Nejstarší občan Dolního Žandova
oslavil 92. narozeniny!

JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Vodičková Vlasta 86 let Salajna
Kortanová Daniela 70 let Dolní Žandov
Pospíšilová Hana 70 let Úbočí
Hnatová Marie 70 let Dolní Žandov
Baráková Růžena 80 let Dolní Žandov

Hanusová Vlasta 75 let Dolní Žandov
Lindová Anna 80 let Dolní Žandov
Šrail Antonín 75 let Dolní Žandov
Konečná Jarmila 85 let Dolní Žandov
Kratochvílová Zdeňka 70 let Dolní Žandov
Ryšavý Karel 70 let Podlesí
Pokorná Libuše 80 let Úbočí
Zajičková Anna 86 let Dolní Žandov
Dvořáková Zuzana 70 let Dolní Žandov
Brezničan Ladislav 70 let Dolní Žandov
Vosátková Jiřina 88 let Podlesí
Jadlovská Marie 84 let Horní Žandov
Vachudová Jarmila 90 let Horní Žandov
Zedková Sieglinde 82 let Dolní Žandov
Skalická Jarmila 83 let Dolní Žandov
Trubka Stanislav 75 let Dolní Žandov
Rypl Jaroslav 82 let Dolní Žandov
Troják Karel 92 let Dolní Žandov
Jirásková Marie 84 let Dolní Žandov
Boháček Miroslav 70 let Dolní Žandov

Opustili nás:

Zajac Ján z Dolního Žandova 88 let
Povondrová Magda z Dolního Žandova 71 let

NEZAPOMENEME

Nejstarším občanem Dolního Žandova je pan Karel Troják.
Letos oslavil krásné výročí 92 let. Panu Trojákovi přejeme pevné
zdraví a stále dobrou náladu.

Obec Dolní Žandov
vyhlašuje soutěž

Nejkrásnější květinové okno
Statistické údaje obce
Dolní Žandov k 01.01.2016
Část obce

Počet obyvatel

Dolní Žandov

995

Horní Žandov

52

Podlesí

38

Salajna

75

Úbočí

69

CELKEM

1229

Do 16. 09. 2016 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 e-mail:
epodatelna@dolnizandov.cz
Prvním třem vyhodnoceným budou předány ceny 24. září 2016
na 23. Žandovské pouti sv. Michaela
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 27. února 2016 jsme v obřadní síni v budově OÚ v Dolním
Žandově přivítali nové občánky:
•
Jáchym Jurásek
•
Naomi Leová
•
Aneta Nováčková
•
Jan Pekárek
•
Tobiáš Polák
•
Štěpán Schneider
Slavnostní atmosféru obřadu pomohli vytvořit také malí zpěváčci z mateřské školy v Dolním Žandově s paní učitelkou Dagmar
Masarovičovou a Alenou Žižkovou.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská zábava 2015
4. prosince 2015 proběhlo na náměstíčku pod kostelem sv.Michaela
v Dolním Žandově rozsvícení vánočního stromu. Na akci vystoupily
již tradičně mažoretky Magic Star pod vedením p.Jaroslavy Novotné
a u betléma zazpívali zpěváčci z MŠ a ZŠ. Na malé i velké děti čekal
Mikuláš, anděl a čerti s balíčkem a dospělí se mohli zahřát medovinou
či svařákem nebo ochutnat výrobky z vepřových hodů.

V sobotu 5. prosince 2015 se pak uskutečnila každoroční Mikulášská
zábava na sále kulturního domu. K poslechu a tanci hrála skupina
Pospoluband a připravena byla opět díky štědrosti sponzorů bohatá
tombola.
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Vandalismus v naší obci

Milí spoluobčané, obec Dolní Žandov se léta stará o zvelebování veřejných
prostranství. Mnozí z vás si jistě všimli, že mnoho projektů již bylo zrealizováno. Za budovou základní školy v Dolním Žandově vzniklo v roce 2015
v rámci projektu Svazku Mariánskolázeňsko „Vybudování a obnova zařízení
pro volný čas“ centrum pro volnočasové aktivity - v blízkosti lanového centra je umístěn dřevěný altán, na obnovených terasách jsou osazeny lavičky,
mezi zelení pak najdete včelí úly a domečky pro hmyz. Celý prostor si oblíbili
zejména žáci ZŠ a MŠ, kdy například v rámci projektu 72 hodin zkrášlily děti
prostranství před altánem výsadbou tulipánu. Dále pak je volnočasové centrum dějištěm různých akcí, kdy např. v roce 2015 zde proběhlo 1. žandovské slámování, Strašně strašidelná cesta nebo Loučení s prázdninami. V roce
2016 plánujeme opět tento zajímavý prostor využít také nově pro pořádání
například oslavy Mezinárodního dne dětí 29.5.2016 a pro další akce.
Bohužel již během krátkého času došlo k devastaci prvků umístěných
ve volnočasovém centru a k odcizení věcí, které byly v centru rozmístěny
(např. domky pro hmyz!!). Celá věc byla předána k řešení Policii ČR a byl
zde umístěn kamerový systém, který celou plochu monitoruje. Můžeme jen
doufat, že příště bude tato znovu obnovená část naší obce ušetřena řádění
nevychovanců a vandalů, kteří svoji energii snad věnují jiným smysluplnějším věcem.
AR

Soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek VI.ročník
Mariánskolázeňsko, o. p. s. a Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňska vyhlásilo již 6. ročník
soutěže „O nejhezčí velikonoční výrobek“. Soutěžní výrobky mohly být vytvořeny jakoukoli technikou (např. kreslení, slámová technika, patchwork, paličkování, vyšívání, koláž, fotografie atd.).
Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo ve středu 23.3.2016 v budově Základní školy v Lázních
Kynžvartu. Výrobky dětí ze ZŠ a MŠ byly opět hodnoceny velmi vysoko. Kuřátka z obalů kindervajíček, vyrobená dětmi v MŠ Dolní Žandov, získala v kategorii „do 6 let“ 3.místo. V kategorii „ 9 – 10
let“ získala ZŠ Dolní Žandov dokonce krásné 1.místo za kuřátko ve skořápce, které vyráběly zejména
dívky 5.třídy T.Kudrhaltová, E.Sloupová, M.Cmorejová a V.Kudláčová společně s J.Sikorským. Paní
učitelka Veverková obsadila se svými originálně zdobenými kraslicemi 3.místo.
AR
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Dětský maškarní bál
Obecní úřad v Dolním Žandově
za vydatného přispění sponzorů
pořádal již tradiční Dětský maškarní bál v neděli 21. února 2016
od 14ti hodin se soutěžemi, odměnami a diskotékou na sále kulturního domu v Dolním Žandově.
Soutěže s odměnami byly přiraveny
jak pro malé, tak velké děti a díky
sponzorům si také každé dítko odneslo jako dárek héliový balónek.
Pět nejlepších masek bylo oceněno
krásnými cenami.
Odpolední dětskou diskotékou
jsme se rozloučili s maskami a ostatními návštěvníky maškarního bálu.
Děkujeme sponzorům:
* Agro&Kombinát spol. s r. o. Dolní
Žandov, * Dredger s.r.o., * Le Quang
Chung, Smíšené zboží Dolní Žandov,
* Švejdová Anna, Dolní Žandov 68,
* Vojtaššák Radek, Restaurace pod
kostelem – D. Žandov, * DDM Sova
Cheb, * manželé Maškovi, * Radomír
AR
Boháček		
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OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
V pátek 18. března 2016 Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal tradiční oslavu Mezinárodního dne žen. Mnoho malých
obcí již v dnešní době upouští od pořádání bezplatných akcí pro
své občany a jsme proto rádi, že stále ještě jako obec najdeme
možnosti, jak za vše poděkovat našim ženám, maminkám a babičkám.

Celou akci zahájila proslovem starostka Obce Dolní Žandov
ing. Eliška Stránská. Společné posezení s občerstvením pak zpříjemnily vystoupením děti z ZŠ a MŠ Dolní Žandov a Lidové školy umění Mariánské Lázně. Všechny přítomné poté rozezpívalo duo PLŠ
(Plzeňský lidový šraml) a na závěr vystoupili již tradičně s kytarami
p. Neuman a p. Plachý.
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Zprávy z klubu přátel
Dolního Žandova

Koncem loňského roku jsme se přestěhovaly do nově zrekonstruované klubovny ve stejné budově a na stejném patře. Získaly jsme větší
prostory a tím i větší možnosti využití klubovny. Scházíme se stále
každé úterý od 16.00 do 20.00 hod. A jako každý rok přerušíme naši
činnost v letních měsících a začneme opět v září.
Byly bychom rády, kdyby byla tato klubovna více využívána a tak
nabízíme spolupráci a prostor i pro jiné zájmové skupiny.
V poslední době se větší část našich členek věnuje šití a zvláště technice patchwork. Šijeme strojově i ručně. Pokud máte zájem, přijďte, naučíme vás základy šití na šicím stroji a určitě vás potěší vlastní výrobek.
V případě zájmu se můžeme dohodnout i na jiné době, která by vám
více vyhovovala, případně i o víkendu. Uvažovaly jsme i o tom, že bychom uspořádaly workshopy v určené dny, ale po zkušenostech jsme
tuto aktivitu zamítly. Mnozí z vás nás znají a když bude zájem, není problém se dohodnout. Mimo šití ovládáme pletení, háčkování, paličkování, drhání, frivolitky, vyšívání, pletení z pedigu a papíru, zdobení perníčků, různé recyklační techniky zpracování papíru, starého textilu atd.
Budeme se těšit na vaši návštěvu, protože každý z vás přinese do našeho klubu něco nového a jedinečného.
Scházíme se každé úterý od 16.00 do 20.00 hod.
Kontakty najdete na naších stránkách – www.klubpratel.estranky.cz
Trepková Miroslava

Obecní úřad
v Dolním Žandově

pořádal zájezd pro občany Dolního Žandova a přilehlých obcí
obecním autobusem za 150 Kč/os. tam i zpět na výstavu
Zahrada Čech v Litoměřicích v sobotu
9.dubna 2016. Účastníci zájezdu vybírali z tradičních produktů
jako sadba, osivo, okrasné dřeviny, ovocné stromky, hnojiva, postřiky, zahrádkářské potřeby i zahradní mechanizace. Paleta nabídky byla
dostatečná pro zahrádkáře, chalupáře, sadaře i milovníky přírody.
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Historie Dolního Žandova
Velikonoční zvyky a oslavy 1.máje
Před Květnou nedělí bývalo zvykem nařezat
proutky jívy, již s malými květy „kočiček“. Tyto
větvičky, někdy zdobené pentličkami, se pak
na Květnou neděli odnesli do kostela, kde byly
během Mše svaté farářem posvěceny. Slavila
se tak památka slavného vjezdu Ježíše Krista
do Jeruzaléma, kdy jej lidé vítali čerstvými palmovými ratolestmi.
Po bohoslužbě si lidé před kostelem ještě chvíli společně povídali a poté se všichni rozešli se
svými ratolestmi zpátky do svých vesniček a domovů. V obydlích se posvěcené ratolesti kočiček
zastrkávaly za svaté obrázky, chránily tak před
nemocemi, bleskem, požárem a dalšími nepřízněmi osudu. Hospodář pak z uřezaných vrbových
proutků vytvořil křížky, které pak dohromady
s posvěcenými ratolestmi zastrčil do rohu svého
pole s připojenou modlitbou za dobrou úrodu.
Takto hospodář obešel všechny své pole a louky.
Na Zelený čtvrtek podle místní tradice se tradovalo, že v devět hodin odletěly zvony do Říma. Přesně v tento čas
odešel hospodář do ovocného sadu, nebo k ovocným stromům, kterými silně zatřepal. Stromy tak měly na podzim urodit hodně šťavnatých a zdravých plodů. V následujících třech dnech, kdy zvony dlely
v Římě, chodili po vsích chlapci s řehtačkami, kterými chrastili a řehtali. Mezi chlapci s řehtačkami panoval přísný řád. Čtrnáctiletí chlapci
s velkými řehtačkami byli vůdci, pak šli třináctiletí až jedenáctiletí
s menšími řehtačkami a na konci průvodu pak ti nejmenší devítiletí až šestiletí s malý klapačkami. Všechny klapačky a řehtačky byly
v každém statku na sýpce nebo na půdě po celý rok uschovány a včas
před začátkem svátku byly opraveny nebo znovu vyrobeny. Také již
několik dní před Zeleným čtvrtkem si chlapci cvičili řehtání a klapání
ve správném taktu, aby do něj mohli správně pochodovat přes vesnici.
Zejména nejstarší chlapci – vůdci celého průvodu, lpěli na správném
taktu řehtání celé skupiny.
Například v Malé Šitboři se na Zelený čtvrtek seřadili všichni chlapci s řehtačkami přesně v pravé poledne u pomníku sv. Jana
a s řehtáním pochodovali celou spodní vesnicí, pak přes Šitbořský
potok do Malé Šitboře. Dospělí na celý průvod pohlíželi z oken a nejmenší děti jej doprovázely na konec vesnice. Během celé cesty do Malé
Šitboře a zpět museli všichni usilovně chrastit a řehtat. Ve stejný den
vyrážel stejnou cestu „řehtající“ průvod ještě přesně v šest hodin večer. V další den, na Velký pátek, se začínalo řehtat již sedm hodin ráno,
pak v poledne a naposledy v šest hodin večer. Na Bílou sobotu se
s řehtačkami chodilo ještě dvakrát, v sedm ráno a v poledne. Pak se
chlapci rozběhli po domech, kde dostávali velikonoční vajíčka a někdy i drobné peníze. Všechny tyto dary pak ti nejstarší mezi všechny
rozdělili.
Svátek práce neboli 1.máj je mezinárodní dělnický svátek, který
se od roku 1890 slaví 1.května. Svátek zavedla v roce 1889 v Paříži
vzniklá II.internacionála jako reakci na smrt amerických dělníků, kteří demonstrovali v americkém Chicagu 1.května 1886 kvůli zavedení
osmihodinové pracovní doby bez ztráty na výdělku.
Svátek 1.máje se ale samozřejmě slavil již dříve jako lidový svátek bez politického pozadí. Na Chebsku stavěli vesničtí chlapci pod
okno vyvoleného děvčete v noci na 1.máje barevnými fáborky ozdobenou malou břízku. Postavení ozdobené břízky bylo vždy pro
konkrétní dívku velkou poctou. Tento zvyk se na chebsku udržel až
na vyjímky přibližně do začátku dvacátého století. Méně potěšená
byla dívka, která našla ráno před domem vysypanou cestičku z plevele nebo z pilin. V prvních květnových dnech pak také stavěli muži

Stavění májky na Chebsku

Pohlednice Veselé velikonoce - ťukání vajíčky

a chlapci na předem naplánovaném místě májový strom – májku, tak
ji známe dnes. Pozdější účastníci předválečných prvomájových průvodů se shromažďovali v nedalekém Kynžvartě, označeni červeným
karafiátem v klopě nebo v knoflíkové dírce. Ze všech směrů se pak
do Kynžvartu sjížděli k oslavě 1.máje na vyzdobených kolech zejména
také členové tehdejšího Cyklistického spolku.
AR, čerpáno z Stimmen von Sandau

- 10 -

Žandovské listy 1/2016

Výroční zpráva o činnosti jednotky SDH
obce Dolní Žandov za rok 2015
a Drmoulu. Teoretická příprava probíhala v naší základní škole a praxe se prováděla v hasičské zbrojnici a v obecních lesích. Pravidelnou
odbornou přípravu posádek vozidel RZA, která proběhla v měsíci říjnu v Dolním Žandově v rozsahu 8 hodin. Další odbornou přípravu
jsme měli v listopadu v rozsahu 8 hodin a to školení První pomoci
na kterou nás přijel školit lékař ze ZZS KVK.
Touto cestou bych chtěl poděkovat veliteli stanice Mariánské Lázně
Martinu Gajerovi a zároveň Všem ostatním, kteří se na přípravách
těchto odborných příprav podíleli, protože si pro nás vždy připravili
nějakou specialitu
Všechny odborné přípravy měly vysokou úroveň a z hlediska teoretického i praktického byly pro všechny zúčastněné velkým přínosem.

Akce SDH, JSDH a obce Dolní Žandov(ZOČ)
V roce 2015 jsme měli celkem 33 zásahů, z toho 19 v katastru obce
a 13 mimo katastr obce, což je o 4 zásahy více proti roku 2014, ve kterém bylo 28 zásahu. Z toho bylo 12 Požárů, 8 Technických pomocí, 6
Dopravních nehod, 5 Úniků nebezpečných látek, 1 Planý poplach a 1
Prověřovací cvičení
Jednalo se o Prověřovací cvičení na farmě Vysoká, kde naše jednotka prováděla doplňování vody, hašení požáru a evakuaci dobytka.
Toto cvičení se dá z mého pohledu hodnotit kladně, protože jsme si
vyzkoušeli především evakuaci a zacházení s domácími zvířaty v podobě krav a prasat, což je pro některé z nás první taková to zkušenost
a víme jak se k těmto zvířatům chovat a spolupracovat s personálem
či majitelem v případě nějaké mimořádné události.
Celkově bylo u zásahů včetně cvičení odpracováno 51 hodin a 30
minut.
Ze zásahů nám tentokrát dal nejvíce zabrat 24. duben, kde jsme zasahovali u požáru srubu na Jesenici, kde jsme byly 7 hodin 30 minut
a v tentýž den odpolední nehoda za Starou Vodou, kde jsme byli cca
1hodinu 30 minut, ale v teplotě okolo 30 stupňů a při této nehodě se
nám podařilo zachránit těžce zraněného řidiče z osobního vozidla.
Další zkouškou včetně techniky jsme prošli v měsíci srpnu, kdy
za tento měsíc jsme měli celkem 7 zásahů, kdy většina těchto zásahů
probíhala za teplot přesahujících 35 stupňů a nutno dodat, že jsme
v této zkoušce obstáli na výbornou i s naší stařičkou Tatrou 148, která
byla téměř u všech velkých požárů v přírodním prostředí a kupodivu
jezdila bez velkých závad i když už by spíše zasloužila odpočinek v nějakém muzeu, nebo soukromé sbírce.
Další zásahy byly hnedle v měsíci září, kde jsme spolupracovali ze
složkami IZS a společně pátrali po pohřešované osobě v Chebu. Tento
zásah trval rovněž přes 7 hodin a každý, kdo se tohoto zásahu zúčastnil, tak nachodil něco kolem 15 kilometrů v okolí chebské Skalky.

Odborná příprava
Jednotka se účastnila 1 pravidelné odborné přípravy na stanici
v Mariánských Lázních v délce 5 hodin a 1x v zemědělském areálu Berbera v Tachovské Huti a tato odborná příprava byla celodenní
a na této přípravě jsme strávili bezmála 12 hodin, kde jsme si oživili
práci s motorovou pilou, rozebírání střešních konstrukcí a v neposlední řadě i nové poznatky při používání proudnic a odvětrávání objektů pomocí Hydroventilace. Po 5 ti lech se nám podařil vyřešit problém s obsluhou motorových pil, kdy jsme do měsíce června používali
tyto pily u zásahu na vlastní nebezpečí a na zodpovědnost velitele
jednotky. Na začátku července se 4 osoby zúčastnily rekvalifikačního
kurzu na obsluhu motorových pil a rozbrušovacích agregátů o délce
66 hodin, který se podařilo zorganizovat u nás v Dolním Žandově
a tohoto kurzu se zúčastnili i kolegové z Lázní Kynžvart, Milíkova

Společně s SDH byla jednotka nápomocna při organizaci tradičního dne dětí v Dolním Žandově v Lipové u Chebu, Paliči a na Dni
s Eutitem, exkurze pro MŠ, rozsvícení vánočního stromu, vypouštění
balónků s přáním pro ježíška ve spolupráci se základní školou rozloučení s prázdninami, dále jsme prováděli asistence při motokrosových
a motoristických závodech na Cechu sv. Víta, poskytli pomoc při organizaci 3 Republikového srazu pohraničníku na hoře Dyleň, cyklozávodech v okolí Mariánských Lázní, dále jsme pak prováděli asistence
při opravách bioplynové elektrárny na Okrouhlé, kde jsme prováděli
jištění montážních dělníků. Na již zmiňovaných akcích, se dělalo to,
co bylo třeba. Na těchto akcích bylo odpracováno na jednoho člena
přibližně 96 hodiny. Na těchto a mnoha dalších neevidovaných akcích
by tento počet byl mnohonásobně vyšší.
O údržbě techniky mluvit asi ani nemá cenu, protože techniku udržujeme a opravujeme jak je třeba a vzhledem k jejímu stáří by se asi
těžko hledal měsíc, kdy jsme něco neopravovali nebo nedělali potřebnou úpravu.
Děkuji Všem, kteří se podíleli na veškerých akcích pořádaných obcí,
opravách techniky a různých pracích na technice, zbrojnici a jejím
okolí, účastí u zásahu a odborných přípravách.

Námi připravované akce pro tento rok:
21. 5. 2016 Florian
29. 5. 2016 ve spolupráci s obcí Dolní Žandov Dětský den
10. 9. 2016 Rozloučení s prázdninami
Dále se budeme účastnit již tradičních akcí, na kterých jste zvyklý
se s námi setkávat.
Veškeré akce se budou konat u lanového centra za Základní školou
a u Hasičské zbrojnice.
O začátku a přesném konání budete včas informování.
Na všech akcích jste samozřejmě vítáni a radí se s vámi uvidíme.

Rozvoz vody do bazénů v obci a jejím okolí

Po zkušenostech z loňského roku a chováním některých z Vás vůči
nám, a zaměstnancům obecního úřadu jsme tuto službu, kterou ani
dělat nemusíme, protože se nejedná o žádné bezprostřední ohrožení
života či majetku a už vůbec ne o nebezpečí z prodlení chtěli napřed
úplně zrušit, ale po konzultaci se zástupci obce ji budeme dál provozovat a to za následujících podmínek a cen které jsou jako za likvidační práce stanovené Generálním ředitelstvím HZS ČR.
Je třeba si uvědomit, že toto jsou vozidla určena především pro
záchranu osob, zvířat, majetku, životního prostředí a pro potřeby
Integrovaného záchranného systému a my jsme taky lidi jako Vy,
máme rodiny, které touto službou připravujem o naši přítomnost
doma a především povinnosti k IZS, které bychom měli plnit přednostně tak jsme nuceni přistoupit k těmto opatřením, aby nedocházelo k situacím jako v loňském roce.
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1) Rozvoz vody do bazénu bude probíhat od měsíce 1. května do 31.
července.
2) Rozvoz vody bude probíhat od PONDĚLÍ do PÁTKU a po předchozí domluvě !!!!!
3) V sobotu, neděli a ve dnech státních svátku se voda vozit
NEBUDE!!!!!!
4) Rozvoz vody bude probíhat od 8:00 do 13:00 (upřednostnění pro
potřeby IZS)
A teď něco k cenám, protože tyto vozidla nejezdí zadarmo a mimo
jiné potřebují i údržbu a je za potřebí počítat i s jinými provozními
náklady. Sice se Vám to bude zdát asi přemrštěné, ale tyto ceny spočítalo generální ředitelství HZS ČR.
Cisternová automobilová stříkačka
40, - / 1kilometr
2 100, - /1 hodina provozu čerpadla
Průměrný hodinový příjem (a s ním související výdaje)
280, - / 1 osoba
Plus množství dodané vody
45, - / 1 litr
Dva příklady pro každou cisternu zvlášť:
CAS 32 Tatra 148: Objem nádrže 6 600 litrů
Celkový počet ujetých kilometrů: 5
Doba vypouštění: cca 20 minut
Objem nádrže: 6 600 x 45, Celková práce od výjezdu po návrat na Hasičskou zbrojnici 1 osoby
včetně napuštění cisterny, které trvá cca 40 minut
1hodina 30 minut

5x 40 + 600 + 297+ 420
Celková cena jedné cisterny T 148je 1 517, CAS 24 Tatra 815 Terrno 1 : Objem nádrže 3 200 litrů
Celkový počet ujetých kilometrů: 5
Doba vypouštění: cca 10 minut
Objem nádrže: 3 200 x 45, Celková práce od výjezdu po návrat na Hasičskou zbrojnici 1 osoby
včetně napuštění cisterny, které trvá cca 20 minut 1hodina
5x 40 + 450+ 144+ 280
Celková cena jedné cisterny T 815 je 1 074, Ceny jsou smluvní, ale je potřeba počítat i s navýšením, protože ne
vždy, na tuto činnost stačí jeden hasič sám vzhledem ke vzdálenosti
hadicového vedení a počtem ujetých kilometrů.
Minimální cena za jednu cisternu:
CAS 32 Tatra 148 je: 1 000 , CAS 24 Tatra 815 Terrno je: 750, Je třeba také počítat s tím, že tyto cisterny nejsou určeny pro dopravu pitné vody, tudíž nejsou pravidelně čištěny a dezinfikovány a může
se stát, že vám do bazénu napustíme trochu nečistot v podobě kamínků a písku, které v cisternách zůstali z předešlých let a zásahů.
Za jednotku SDH Dolní Žandov
velitel Hedbávný Miroslav

Zámek Kynžvart – začátek sezóny 2016
Na zámku Kynžvart probíhá zahájení sezóny v duchu změn
a novinek. Opět pro vás máme připraveny zajímavé akce,
např.: Zámecký jarmark s poutní mší svatou, tradiční Noční
Iluminovaná strana kroniky Magdeburské – foto NPU

prohlídky, Snow film fest a nebo Hradozámecká noc. Bližší informace naleznete na našem webu www.zamek-kynzvart.eu, který se chlubí novým kabátkem.
Novinkou je i změna v hlavní prohlídkové trase, která byla rozdělena na
dva okruhy. Trasy Zámecké interiéry Metternichů a Muzeum a slavný kabinet
kuriozit jsou obohaceny o nové exponáty z přírodopisných sbírek, také lze nahlédnout do rozměrných knih čtyřiadvacetisvazkového Popisu Egypta z doby
Napoleonských válek. Nově během prohlídek vstoupíte do zámecké kaple sv.
Antonína Paduánského, v průběhu sezóny nahlédnete do přípravny zámeckých pokrmů a při vybraných akcích bude pro veřejnost připravena presentace nejzajímavějších spisů ze zámecké knihovny. Prezentovány budou některé
z těchto rukopisů: vzácný pergamen z 9. stol s částí Starého zákona, nebo dva
listy psané rukou sv. Bernarda z Clairvaux z první poloviny 12.stol, dále pak
kroniky Trevírská, Magdeburská a Francouzská. Další změny v expozicích se
budou zapracovávat během sezóny, budou tedy překvapením!
Do kolektivu zámku hledáme stále zaměstnance na pozice stálý průvodce.
Práce na plný úvazek. Cenné vlastnosti jsou pro nás spolehlivost, komunikativnost a znalosti cizích jazyků, především němčiny. Zkuste to a pošlete svůj
životopis na kynzvart@npu.cz nebo zavolejte na číslo 602 233 930 (kastelán
p.Cink).
Pohled z východní strany – foto Petr Kříž
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Základní a mateřská škola

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

V mateřské škole se stále něco děje
V naší mateřské škole je nás 50 dětí, opravdových kamarádů.
Společně si hrajeme, účastníme se různých akcí pořádaných školkou,
ZŠ nebo obecním úřadem. Velmi se těšíme na pohádky, které nám
hraje převážně divadlo Z bedny z Karlových Varů. Viděli jsme pohádky |O vodníkovi, O drakovi, O Palečkovi a O Lesníčkovi. Naučili jsme
se vyrábět různé ozdoby ze slámy na krásné akci pořádané OÚ pod
názvem Slámování. Po vystoupení u rozsvěcení vánočního stromu
jsme se mohli pochlubit společně vyrobeným oslíkem, který vévodil
zvířátkům před překrásným betlémem na návsi obce. Vzpomínáme
i na strašidelnou cestu, kterou jsme si prošli s rodiči, při které jsme se
báli, ale většina z nás se dočkala sladké odměny.
Několikrát jsme potěšili naše starší spoluobčany svým vystoupením
v kult. domě. Na plátku jsme si vyslechli poděkování formou velkého
potlesku. Naši předškoláci se byli podívat ve škole na svoje kamarády. V 1. třídě jsme si vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích a jak se píše
na tabuli. Po slechli jsme si naše starší kamarády, jak počítají a kolik
znají písmenek. Ve škole se nám líbilo a o to více jsme se těšili k zápisu do 1. třídy. A měli jsme proč. Ve třídách na nás čekaly příjemné
paní učitelky, se kterými jsme si vyprávěli. Do 1. třídy se všichni moc
těšíme. V únoru jsme měli karnevalový rej masek, dopoledne jsme si
užili. Kromě soutěží a zábavy při písničkách jsme se předvedli ve škole. Do konce školního roku nás čeká ještě plno akcí, na které se těšíme.
Prožijeme společně náš tradiční sluníčkový den, zazpíváme písničky

při jarním koncertu v kostele a na konci roku se sejdeme při rozloučení s předškoláky. Budeme se těšit na prázdniny, ale i na další nový
školní rok, na nové kamarády a paní učitelky. A paní učitelky? Těší
se na dětské úsměvy a na další skvělou spolupráci se ZŠ a Obecním
úřadem. Závěrem děkuji svým kolegyním z mateřské školy za skvělou
spolupráci a vstřícný přístup k dětem.
Dagmar Masarovičová

Svět záchranářů Karlovy Vary

Které z dětí by nechtělo být hasičem, policistou nebo záchranářem?
Většina dětí z 3. třídy má jasno. Na začátku měsíce dubna jsme navštívili Svět záchranářů v Karlových Varech, jejich skvělý tým odborníků
všechny zaujal. Program Svět rizik, kterým nás provedl nadstandardně ochotný a profesionální
tým hasičů, policistů i záchranářů, byl ušitý na míru
věku našich dětí. Hasiči nás
poučili o bezpečnosti hašení ohně v kuchyni a také
o tom, co máme dělat, pokud by na nás začalo hořet
oblečení. Policisté seznámili děti s nebezpečím, které
jim hrozí při setkávání
s cizími lidmi. V jejich improvizovaném pracovišti
všechny kluky a holky dokonce zavřeli do vězení!
Naštěstí jen na chviličku.
Uvědomili jsme si také,
kolik rizik skrývá obyčejný
obývací pokoj, schodiště
a koupelna. Největším hitem bylo však pracoviště
záchranné služby, kde jsme
si vyzkoušeli masáž srdce
na figurínách a také jsme si
důkladně prohlédli sanitku
zevnitř. Všichni si mohli
sednout za volant vozidla
záchranky a zahoukat jako

opravdový záchranář. Myslím, že takových projektů by mělo být více.
Co jiného je více než bezpečný svět pro naše děti?
Děkuji OÚ za poskytnutí autobusu a za možnost tento nový a krásný areál navštívit.
Mirka Masarovičová
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Zápis dětí do 1. třídy

9. února 2016 se uskutečnil zápis dětí do první třídy. Účast byla rekordní – 35 dětí. O veselou
zábavu se postarala naše skvělá Čápata, s nimiž
si budoucí prvňáčci mohli zahrát nejrůznější hry.
Na tento významný den si každý budoucí školáček za svůj statečný výkon odnesl na památku
malou odměnu.
Těšíme se na vás 1.září 2016.
Za kolektiv pí. učitelek 1. stupně
Mgr. Krejčíková

Pětiboj
o pohár starosty města
V březnu zamířili žáci z 2. – 9. třídy do Františkových Lázní,
kde se konal Pětiboj o pohár starosty města. Disciplíny, v nichž
žáci soutěžili, důkladně prověřily jak sílu, tak vytrvalost.
Nejúspěšnější v nich byla Kristýna Kuvíková, která si odvezla medaili a diplom za 2. místo. Součástí závodu byla i beseda
s beach volejbalistkou Kristýnou Kolocovou a následná autogramiáda, z níž si naši žáci odnesli podepsané fotografie.
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Žáci zhlédli pohádku
v Chebském divadle

Přípravná, první a druhá třída navštívila 14.4. divadlo v Chebu.
Hráli pohádku ,, STRACH má velké oči“, která byla tak trochu strašidelná. Baba Magi a loupežník Bujón vařili kouzelné polévky, Silák,
Chytrolín, Dřevorubec hledali zakletou princeznu. A jako v každé pohádce nakonec vše dobře dopadlo. Pohádka se nám všem moc líbila.
Po představení se děti s herci rozloučily společným fotem. Těšíme se
zase někdy příště, za kolektiv učitelek I.st. pí. Veverková

Kynologický kroužek

Žáci naší školy jezdí pravidelně
každou sobotu do psího útulku
v Mariánských Lázních, kde paní
učitelka Holubová vede kynologický kroužek. Pravidelně jezdí tak
10 dětí, což je skvělé, vyvenčíme
všechny pejsky v útulku! Po vyvenčení je pro děti připraveno malé
pohoštění. Vedoucí útulku paní
Voltrová je nadšená a moc naší
školu chválí. Dokonce o nás psali
i v Mariánskolázeňských listech!

Matematický koníček 2015-2016
V pátek 20.5. si 29 žáků školy poměřilo své síly v pátém ročníku
soutěže Matematický koníček. Žáci prvního stupně byli rozděleni do
kategorií podle tříd, žáci druhého stupně řešili stejné zadání. fotky

Školní kolo Pythagoriády

V úterý 29.3. se zúčastnili zájemci z 6.- 8. ročníku školního kola
matematické soutěže Pythagoriáda. Cílem soutěže je zvýšit zájem
o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Nejlepšího výsledku v soutěži dosáhli Hallová Tereza, Horová Eliška a Buchta Patrik.
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Mezi nebem a zemí 2016 – 25. června 2016

Rádi bychom vás pozvali na Mezi nebem a zemí – akci pro veřejnost, kterou pořádáme již třetím rokem. Akce je především preventivního charakteru, takže budete mít možnost si vyzkoušet trenažéry
jízdy od BESIPu, workshop první pomoci a preventivní stan Policie
ČR. Dále budou k vidění stacionární ukázky techniky profesionálních
i dobrovolných složek IZS a prezentace sportovních klubů či neziskových organizací pracujících s mládeží. A i letos vám můžeme slíbit
jízdu ve vojenském vozidle, které většina žen nazývá souhrnně tank,
tentokráte však v OT 64 (obrněný transportér). Novinkou poté bude
možnost střelby z laserové pistole pod vedením příslušníků Armády
ČR. Takže určitě kolem jedné hodiny odpolední dorazte dne 25. června 2016 na Dlouhou plochou dráhu v Mariánských Lázních, abyste
zažili nové věci a měli opět na co vzpomínat.
Za organizátory, Tereza Janatová, TRAICONT z.s.

Buldočí hon 2016

I navzdory nevlídnému počasí jsme v sobotu, 23. 4. 2016, uspořádali orientačně – úkolové závody pro děti nejen z karlovarska, ale
měli jsme účastníky dokonce až z Plzně. Přes předpověď deště, který se v půlce závodů doopravdy spustil, dorazili Dobrovolní hasiči
z Dolního Žandova, Skauti z Mariánských lázní, děti z neziskovky
Blízký soused z Plzně a pár týmů našich přátel.
Pro děti byla připravena trasa o délce přibližně sedm kilometrů
a několik stanovišť, které prověřily jejich fyzickou zdatnost, logické
myšlení, znalosti první pomoci a vázání uzlů, a týmovou koordinaci.
Tématem k závodu byla legenda o české rodině utíkající za druhé světové války ze své vlasti, která děti prováděla celou trasou. Z osmi týmů
si nakonec první místo vybojovaly Skautky, na druhém místě skončil
tým s názvem Agenti a na třetím tým Záchranáři který poskládali
Hasiči z Dolního Žandova. Všem vítězům gratulujeme a těšíme se na
další ročník.
TRAICONT z.s., S.G.T.S z.s. (airsoftový tým) a MS ČČK Velká
Hleďsebe

Učitelský ples

V sobotu 5. března letošního roku se uskutečnil již 4. ples učitelů a přátel školy. K tanci i poslechu fantasticky zahrála a zazpívala
kapela Concordia Band se zpěvačkou Nelou
Výbornou. Celou akci zahájilo několik vystoupení žáků základní školy, během večera
zatancoval juniorský taneční pár i pes, půlnoční překvapení připravili někteří učitelé.
Děkujeme všem účinkujícím a sponzorům,
kteří nemalou měrou přispěli ke zdárnému
průběhu akce, a Vám – hostům – za návštěvu.

Loučení se zimou

Plánované akce v obci Dolní
Žandov na rok 2016
• 10. 9. 2016

Rozloučení s prázdninami – pořádá SDH Dolní Žandov
• 16. 9. 2016

Žandovské slámování – pořádá OÚ Dolní Žandov
• 24. 9. 2016

23.Žandovská pouť sv.Michaela – pořádá OÚ Dolní

Žandov

• 4.11.2016

Strašně strašidelná cesta
• Prosinec 2016

Rozsvícení vánočního stromku, Mikulášská zábava,
Vánoční posezení pro seniory – pořádá OÚ Dolní
Žandov

Zasaď si tulipán

V rámci celostátního projektu 72 hodin zkrášlovali žáci základní
i mateřské školy okolí naší školy.
Po dohodě s paní starostkou jsme v areálu nově zbudovaného
prostoru pro děti za školní budovou, hned vedle altánu, zřídili nový záhon. S jeho zakládáním nám pomohli žáci 8. ročníku.
Do záhonu si na podzim mohli zasadit cibulku tulipánu všichni

zájemci z řad žáků i zaměstnanců školy. A je tu jaro, tulipány nádherně rozkvetly.
Prosíme všechny návštěvníky altánu a jeho okolí, aby nám do záhonu nešlapali. Děkujeme.
Touto cestou prosíme všechny návštěvníky altánu a jeho okolí, aby
nám do záhonu nešlapali. Děkujeme.

Příspěvky do dalšího čísla Žandovských listů zaneste na obecní úřad
nebo zašlete poštou či e-mailem
nejpozději do 15.10.2016
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