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Milí spoluobčané,
blíží se konec volebního období 2018-2022, byly
to zvláštní čtyři roky, poznamenané covidem a situací na Ukrajině, ale jsem přesvědčena, že jsme si
poradili. Jeden můj kolega mi vždycky říkal: „paní
kolegyně, než začnete cokoliv dělat, je potřeba si
ujasnit nejprve cíle, čeho chcete dosáhnout, pak
musíte zvolit vhodné metody řešení a teprve pak se
do toho pustit“. Tak tomu bezesporu je v osobním životě, ale také v naší práci. Někdy je na tuto činnost
spousta času, někdy se okolnosti kolem nás vyvíjejí
příliš rychle a naše rozhodování se tomu musí stejně
tak rychle přizpůsobit. Na detailní posouzení, zda
je daná činnost a „zvolené metody řešení“ v souladu
s našimi cíli, nezbývá mnoho prostoru a teprve až čas
ukáže, zda tomu tak bylo.
V uplynulých letech si vedení obce dalo za cíl zejména podporu výchovy dětí a mládeže v obci, spolků, a klubů, snižování energetické náročnosti obecních budov, prezentaci našich obcí doma i v zahraničí a zajištění běžného provozu obcí. Dovolte, abych
využila této příležitosti a prostřednictvím obecního
zpravodaje Vás informovala o těch, z mého pohledu,
nejdůležitějších projektech, které se realizovaly v našich obcích v uplynulých letech a které si jistě zaslouží
vaši pozornost.
---- Rok 2018 -----------------------------• Vybudování DiscGolfového hřiště v areálu
za školou
• Regenerace předprostoru Kulturního domu stabilizace kamenné zdi, osazení laviček a treláží na popínavé rostliny, úprava povrchu
• Pořízení auta pro jednotku SDH
---- Rok 2019 -----------------------------• Výměna oken v kulturním domě a bytovém
domě č.p.45
• Vybudování bezdrátové rozhlasu ve všech obcích
• Pořízení vyprošťovacího zařízení pro SDH
• Zatraktivnění budovy Zdravotního střediska vybavení ordinací a čekáren, výměna podlahové
krytiny, žaluzie, vymalování a osvětlení
• Oprava komunikace Dolní Žandov - Salajna
---- Rok 2020 -----------------------------• Doprovodná infrastruktura cyklostezek - lavičky, informační cedule
• Letní příměstský tábor - dvouletý projekt směřuje na děti v době letních prázdnin
• Výměna podlahové krytiny v učebnách a kabinetech budovy Základní a mateřské školy

• Tepelné čerpadlo v kabinách TJ Sokol Dolní
Žandov
• Z důvodů dopadů covidové krize rozhodlo zastupitelstvo obce o nevybírání poplatků za odvoz TDO za rok 2020 od občanů obce
---- Rok 2021 -----------------------------• Tepelné čerpadlo v budově bývalého obecního
úřadu č.p.40
• Rekonstrukce kotelny Základ. a mateřské školy
---- Rok 2022 -----------------------------• Regenerace zeleně v intravilánu obce
• Vybavení Hostince pod kostelem - stoly, židle,
dřevěné obložení
• Rekonstrukce budovy márnice a zřízení kolumbária - vydané stavební povolení
• podaná žádost o kolaudaci na Hostinec pod
kostelem - práce se pozdržely díky Covidu a situací na Ukrajině
• Projektová dokumentace ZŠ a MŠ Dolní
Žandov zvyšování kvality infrastruktury - učebna polytechnika, jazyková učebna, učebna
dílen, družina, školní kuchyňka a knihovna.
Žádost o dotaci se zpracovává - předpokládaná
cena 34 mil. Kč
• Příprava zasíťování pozemků inženýrskými sítěmi pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
podél komunikace k nádraží
• Podaná žádost o dotaci na regeneraci staveb
za Hostincem pod kostelem - bývalá tělocvična
a sklady - myšlenkou je vybudovat prostory pro
místo setkávání, konání koncertů, sauna, nenáročné místo pro přespání návštěvníků obce ….
• V uplynulých čtyřech letech byla zrealizována
řada přeshraničních projektů, v rámci, kterých byly pořízeny stany, stánky, pivní sety,
kotlíky, venkovní tepelné zářiče, gril a různé
drobné předměty na zabezpečení našich kulturních a společenských akcí a slouží i k zapůjčení (bezplatně) občanům, kteří si požádají.
V rámci těchto projektů byly pořádány výlety
do sousedního Německa, kdy účastníkům byla
hrazena doprava, vstupy na zajímavá místa a občerstvení a že to byly krásné celodenní výlety!
• V době Covidové obec zajistila umístění 1
Z-boxu Zásilkovna, služba se ujala a kapacitně jedno zařízení nestačilo, proto bylo potřeba
osadit druhý. Zatím tato zařízení slouží pouze
k dodání zásilky, ale dočkáme se jistě brzy, kdy
budeme tímto boxem i odesílat.

Každoročně
sestavujeme rozpočet
svědomitě a to tak,
abychom
zajistili
nezbytné výdaje pro
zdravý chod obce
a zároveň abychom
měli připravené finance na rozvoj.
V rozpočtu mají
vždy své místo ZŠ
a MŠ Dolní Žandov,
SDH, TJ Sokol, kluby, spolky i jednotlivci,
kteří si o příspěvek v řádném termínu požádají. Na oplátku oni s námi spolupracují při pořádání kulturních a společenských akcí, které
jsou směrovány k vám, občanům našich obcí.
Vyzvednout ale musím práci našich dobrovolných hasičů, jsou vždy tam, kde je jich potřeba,
a to ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. Poslední jejich velký výjezd byl 19. srpna
při bleskové povodni v obci Salajna. Voda spolu
s bahnem zatopila Statek v Salajně, plnili pytle pískem spolu s jednotkami z Milíkova a Lázní
Kynžvart, aby zabránili vodnímu živlu vniknout
do nemovitostí podél potoka. Pomáhali i místní
obyvatelé a o občerstvení se postaral náš „Honza“
z prodejny potravin. Kluci drželi pohotovost
po celý víkend a v neděli se pustili do úklidu nánosů bahna. Naši hasiči se také zúčastnili při hašení rozsáhlého požáru v Hřensku. Veliký dík!!!
Milí spoluobčané, myslím si, že jsme pracovali
tak, aby se nám dobře a spokojeně žilo v našich
obcích, jistě jsme všechno nestihli, protože
volební období na čtyři roky je doba krátká,
vidím to na projektu zasíťování pozemků směr
nádraží - dva roky na něm již pracujeme, a ještě
není stále hotovo. S tím jde ruku v ruce i oprava
chodníku. Do nedávna nebyl náš, nyní je již geometrickým plánem oddělen, ale chystáme uložení
sítí - v komunikaci: musíme vyřešit dešťové vody
z “nádraží“, položit sítě pro výstavbu rodinných
domů do obecních a soukromých pozemků.
Až bude toto vyřešeno, dočkáme se opraveného chodníku a nového povrchu na komunikaci
ve spolupráci s KSÚS.
pokračování na str. 2

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

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

Nové webové stránky obce Dolní Žandov
Informace o dění v naší obci, dokumenty úřední desky, fotogalerii, pozvánky na kulturní a společenské akce, důležité kontakty a mnoho dalšího najdete na
nově zpracovaných webových stránkách obce Dolní Žandov. Doufáme, že nové zpracování webových stránek poskytne všem návštěvníkům rychlé a přehledné
informace.
www.dolnizandov.cz

Pokračování z titulní strany
Velkým úspěchem je vybudování odbočovacího pruhu ze silnice
1/21. Finančně to obec sice nic nestálo, ale dlouholeté vyjednávání s PČR, krajským zastupitelem, který měl na starosti dopravu
a dopisováním s panem ministrem pro dopravu se vyplatilo. Již se
můžeme bezpečně vracet domů ze směru od Mariánských Lázní.
Nestihli jsme opravit z gruntu komunikaci podél potoka, zatím
ji jen nouzově poopravujeme.
V tomto volebním období obec Dolní Žandov přijala na dotacích neuvěřitelných 36.507.343 Kč.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům za jejich
spolupráci, děkuji jim za rozhodnutí pustit se do rekonstrukce hospody, do zatím nejrozsáhlejší akce v naší obci. Problémy v ní byly
již letité -upozornění „Hygieny“, co se týká křížení cest kuchyně
a návštěvníků, WC, houpavá podlaha na sále. To vše se oddalovalo,
až poslední zastupitelstvo řeklo dost, jdeme do toho! Obec díky
dobrému hospodaření z minulých let měla našetřeno, tak jsme to
spustili. Možná že se budete ptát: a co dotace? Do té doby žádný
dotační program nebyl a jsem tomu moc ráda. Kdyby ano, po šíleném nárůstu cen, bychom museli stavbu zastavit, zakonzervovat,
ministerstvu zdlouhavě vysvětlovat, vypsat nové výběrové řízení
a možná nyní bychom byli ještě na začátku. Dále děkuji všem fungujícím spolkům a hlavně vám, občanům, kteří jste se na rozvoji
obcí podíleli a s obcí spolupracovali.
Přeji vám pěkné babí léto, hodně zdraví a spokojenosti.
Ing. Eliška Stránská, starostka obce

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev
obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.
Volební místnost: sál kulturního domu v Dolním Žandově - Dolní Žandov čp. 3
Hlasovací lístky a informace k volbám dostanete do poštovních schránek. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Bližší informace o volbách získáte na internetu www.volby.cz

Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období
od června 2022 do srpna 2022:

JUBILANTŮM SRDEČNĚ
BLAHOPŘEJEME
Antonín Plašil
Judita Kalinová
Jiřina Králová
Eva Novotná

Věra Pohořalá
Jaroslav Benda
Marie Volfová
Jiří Luhan

Opustil nás:
Ladislav Žídek

NEZAPOMENEME
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Nové směry!
Obec Dolní Žandov realizuje svůj první
česko-saský projekt „Nové směry!“. Dosud
se obec orientovala zejména na spolupráci
s Bavorskem, s kterým přímo sousedí. Díky
tomuto projektu jsou rozvíjeny kontakty,
navazována nová přátelství novým směrem
do Saska. Projektovým partnerem je Stadt
Schöneck. Díky společnému projektu jsou
spolufinancovány akce konající se na českém území (např. dětský den, akce pro
seniory apod.) a poznávací cesty do Saska.
Účastníci se dozvěděli velice zajímavé informace o partnerském Schönecku (minulost výroby doutníků), krásné krajině (letní
i zimní sporty), blízkém (botanická zahrada Adorf, lázně Bad Elster) i vzdáleném
okolí (August Horch Museum Zwickau).
Byl realizován i společný česko-saský výlet
do Saského Švýcarska (pevnost Königstein)
a Drážďan. Díky tomuto projektu si obyvatelé z obou stran hranice mohou i uvědomit, že není třeba jezdit někam daleko do exotiky, ale mnoho zajímavých věcí
a zážitků leží takřka na dosah od nás.
Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, resp. Fondu malých
projektů Euregia Egrensis.
Zapsal: Richard Štěpánovský

Setkání starostů: Eliška Stránská (Dolní Žandov), Quido Vlk (Valy), Isa Suplie
(Schöneck)
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Obec Dolní Žandov vás srdečně zve na

28. ŽANDOVSKOU POUŤ
SV.MICHALA
17.9.2022 od 11:00 pod kostelem
ve spolupráci s Radkem Jarešem

moderuje Robert Kučera

11:00

možnost prohlídky zrekonstruovaného „Hostince pod kostelem“

13:00

zahájení pouti, vyhlášení vítězů v soutěžích O nejkrásnější okno,
O nejlepší štrůdl a Poznej naši obec

14:30 YOYO SHOW – show pro děti s mistrem Evropy v yoyování s R.KUČEROU
15:00 MAGDA MALÁ – hudební program pro děti a dospělé
16:00 DIVADLO KRABICE TEPLICE – veselá pohádka „MRKVOMEN“
17:00 PETR MARTINÁK – imitátorská show
18:00 CK OFICÍR ŠRAML – staropražské písničky
19:00 LUCIE TŘEŠNÁKOVÁ – hity Ivety Bartošové

20:00 VLADIMÍR HRON
21:00 MARIÁN VOJTKO

Doprovodné akce:
stánkový prodej
občerstvení
pouťové atrakce
Partneři :
Marius Pedersen s.r.o.
GETVAN s.r.o.
Miroslava Slepičková
údržba zeleně

změna v programu vyhrazena
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Kanalizace není černá díra! Co nepatří do výlevky dřezu či toalety?
V třídění plastů, skla nebo papíru patříme v Evropě ke špičce, ale lidé by se měli
zamyslet nad tím že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem.

Co ohrožuje čerpací stanice odpadních vod?

Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu,
zase mohou zcela zničit čerpadla
v čerpacích stanicích odpadních
vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, vlhčené ubrousky,
odličovací tampony atp.).

To v žádném případě - co nepatří do kanalizace!

Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní
chemie, ale také biologický odpad (zbytky
jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé
tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené
a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.). Všechny tyto věci
ohrožují samotné fungování kanalizačního
systému a čistírny odpadních vod.

Vlhčené ubrousky ucpávají
čerpadla

Vlhčené ubrousky jdou totiž obvykle vyrobeny z dlouhých vláken
netkané celulózy anebo plastů a mají
tendenci ulpívat ve stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či překážkách a vytvářet vysoce odolnou
kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu kanalizačních sítí, zanášení česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších
čidel měřící techniky z činnosti.

Pozor na oleje a tuky!

Velké problémy v kanalizační síti způsobují tuky a oleje. Tuk se totiž usazuje
na stěnách kanalizace, kde tuhne a kde
na sebe nabaluje další a další nečistoty. Lepí
na něj ubrousky, hygienické potřeby a další
nečistoty. Důsledkem, který můžete pocítit na vlastní kůži, je ucpaný odpad nebo
zatopení nemovitosti znečištěnou vodou.
Důsledky, které pak zaměstnávají odborníky, jsou ucpaná čerpadla nebo narušení
biologického stupně čištění odpadních vod.
Odpadní vodu čistí bakterie, na které mají
tuky negativní vliv. Čistírny pak proto mohou pěnit, nebo v některých místech i zahnívat. To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody.

Letošní Salajnský žebřiňák
Po dlouhé nucené „covidové“ přestávce se mohl uskutečnit 4.6. t.r. v pořadí už XVII ročník folk country festival „Salajnský žebřiňák“ na Salajně u
Dolního Žandova.
Krásné počasí a „hlad“ po kulturních a hudebních akcích přilákal přes 200
posluchačů.
Podařilo se zajistit skvělé interprety jako Country Ladies - Praha,
FLASHBACK - Praha, Burboun Gras - Mar. Lázně a PETR NEBO PAVEL
- Karlovy Vary.
Skvělá nálada panovala i po oficiálním ukončení, díky kapele
FLASHBACK, která se rozhodla přenocovat.
Samozřejmě velký dík patří finanční podpoře obcí Dolní Žandov a Milíkov
a soukromým sponzorům, bez kterých by se tato akce uspořádat nemohla.
Poděkování patří rovněž dobrovolným hasičům Dolního Žandova a přátelům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Václav Neuman
pořadatel

nský žebřiňák
j
a
l
Sa
XV

I I. r o č n í k - 2 0 2 2

Čištění stojí tisíce korun
Červená popelnice na
parkovišti u obchodu

Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky a kanalizace se
pohybují v řádu tisíců korun podle
náročnosti a hradí je vlastník kanalizační přípojky.
Alena Nociarová
Bytové a odpadové hospodářství
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NÉHO
MÍSTO ZPĚT UŽIT ÝCH
O
P
U
ĚR
B
D
O
AŘÍZENÍ
ELEKTROZ
sluhy

Která místa určená k odevzdání
elektrozařízení to jsou?

íte u ob
ace obdrž .
Bližší inform
rného místa
tohoto sbě
win.cz
www.elektro

Určitě místa zpětného odběru vytvořená k tomu provozovatelem
kolektivního systému. Jsou takto označena: 

26 %
plasty

Dále prodejci při nákupu nového elektrozařízení, nebo v případě prodejen s plochou větší než 400 m2 i bez nákupu, ale pouze spotřebiče
s velikostí do 25 cm. Většina z nich je takto označena: 
Využít ale můžete i sběrových akcí pořádaných sdružením dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči
– www.recyklujteshasici.cz, nebo sběrových kampaní škol v trámci
projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! www.recyklohrani.cz.
Seznamy naleznete také na www.elektrowin.cz.

60 %
železné kovy

4%
neželezné kovy
(hliník, měď)

Vážení zákazníci,

ZDE MŮŽETE
BEZPLATNĚ

ke zpětnému odběru

www.elektrowin.cz

2%

ODEVZDAT

použité elektrozařízen
í

• při nákupu elektrozaříz
ení
elektrozařízení podobnéhove stejném počtu kusů prodávaného
typu použití,
• bez vázání na nákup
zboží a výrobní značku,
pokud žádný
z vnějších rozměrů nepřesahuj
e 25 cm.
Místo zpětného odběru

dle zákona č. 185/2001

Nejbližší sběrné místo

Sb. o odpadech, § 37k

na ostatní vysloužilá

sklo
chladicí
medium a olej
a jiné škodlivé
látky

2%

odst.4

elektrozařízení.

nevyužitelné
součásti

6%

Nezapomínejte na to, že odpadu je možné předejít. Když je zařízení funkční,
lze jej poskytnout k užívání charitativním organizacím v rámci našeho
projektu Jsem zpět! www.jsemzpet.cz.

Co se s ním stane,
když ho odevzdáte?

Proč?

Odvezeme ho k odborné recyklaci, která zajistí správné nakládání
i s nebezpečnými látkami, které některé ze spotřebičů obsahují, a zajistí
materiálové využití většiny komponent, které elektrozařízení obsahuje.

Protože elektrozařízení obsahuje látky, které
mohou mít negativní dopad na životní prostředí.
Protože zákon stanoví povinnosti, jak s odpadním elektrozařízením nakládat.
Protože nejvíc záleží na vás, jak se svým spotřebičem naložíte. Myslete na své životní prostředí,
na své blízké a na budoucnost.
Zajímáte se o podobnější informace?
Najdete je u nás – www.elektrowin.cz.

Kdo jsme?

Provozujeme kolektivní systém zpětného odběru odpadních elektrozařízení pro výrobce, kterým
ukládá zákon povinnost postarat se o své výrobky po ukončení jejich životnosti.
Na rozvoji systému pracujeme od roku 2005 a za tu dobu se nám podařilo:
 zpětně odebrat a recyklovat 520 000 t elektroodpadu,
 vytvořit sběrnou síť s více než 14 600 místy, kde je možné spotřebiče odevzdat,
 uspořit obcím 2,5 miliardy korun za nakládání s elektroodpady,
 umístit více než 3000 kontejnerů na elektroodpad,
 vyplatit obcím 45 milionů korun na zkvalitnění sběrných dvorů a míst.

J I Ž 17 L E T JS M E T U P R O VÁS

www.e
elektrowin.ccz

ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS
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Letní příměstký tábor
v roce 2022
Již druhým rokem během letních prázdnin pořádala Obec
Dolní Žandov tři turnusy Letního příměstského tábora v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Příměstský tábor je především službou pracujícím rodičům v období letních
prázdnin a je určen jak pro rodiče dětí a další pečující osoby, tak
pro osoby , které se vracejí na trh práce, popř. osoby, které aktivně shánějí pracovní uplatnění.
Především byl ale také určen všem dětem, které chtějí aktivně
strávit čas prázdnin. V každém turnusu byl pro děti připraven
zajímavý program plný soutěží, aktivit a výletů. Namísto čekání
na rodiče doma u mobilních telefonů děti rozhodně nezahálely
a užily si prázdninový čas v partě kamarádů.

Základní a mateřská škola

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

Akademie ZŠ a MŠ Dolní Žandov
V krásný letní podvečer 24.6.2022 se odehrála letošní akademie, na
které žáci ukázali svá dlouho připravovaná vystoupení. Všechny děti se velmi snažily a byly nervózní, jak to všechno dopadne. Během jedné hodiny
bylo vše za námi, nervozita odpadla a je nám trochu smutno, že se musíme
loučit s našimi deváťáky. Bylo to krásné, radostné, upřímné a nezapomenutelné. Všem zúčastněným žákům a učitelům moc děkuji za bravurní
přípravu.
Mgr. Alina Dzurindáková, třídní učitelka 9. třídy

Taneční dopoledne 28. 6. 2022
Poslední úterý školního roku se naši žáci zúčastnili pohybového a tanečního kurzu „Roztančená škola“. Tento kurz se nám podařilo realizovat jen díky
sponzorům Ing. Aleši Rolníkovi a Mgr. Tomáši Lindovi. Lektorka ukázala,
jak se správně rozcvičuje a protahuje. Pak následovala ukázka jednotlivých
druhů tance, nácvik správného dýchání. Ukončen byl kurz sestavou jógy
a relaxace. Děti spontánně a s radostí nacvičovaly každý tanec, byly velmi
rytmické a snaživé. Společné tancování je velmi bavilo. Cílem akce bylo podpořit zdravé sebevědomí dětí a jejich pohybovou aktivitu.
Ještě jednou srdečně děkujeme Ing. Aleši Rolníkovi a Mgr. Tomáši
Lindovi, za darované prostředky, které pomohly uskutečnit tak krásný pohybový program.
Mgr. Alina Dzurindáková, garant akce
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Projekt ,,Německo-česká setkání základních škol“

„Deutsch-Tschechische Grundschulbegegnungen“ , Euregia Egrensis
umožnil žákům 2. a 3. třídy žandovské školy prožít tři krásné dny plné
zážitků, setkání, aktivit a nových zkušeností.
10. 5. 2022 vyjeli žáci do obce Nagel, kde
se v přírodním parku Waldhaus Mehlmeisel
poprvé setkali s německými žáky zdejší školy. Pozvaní animátoři naučili žáky pozdravy
v obou jazycích a byli skvělými překladateli
a průvodci během prohlídky přírodního parku, ve kterém si mohli prohlédnout sněžného
zajíce, tetřívka obecného, mývala, jezevce, veverky, husy, jeleny a divoké kočky. Nejlepším
zážitkem byla vyvýšená trasa ve výšce třech
metrů přímo nad rysem a divočákem. Na vyvýšených plošinách žáci pozorovali plavání
divočáků, šplhání rysů a krmení zvířat správcem parku.
24. 5. 2022 navštívili naši školu němečtí žáci z Nagel. Rozdělili se do skupin
a ve 2. a 3. třídě si vybarvili obě státní vlajky, které je zdobily celý den. V prostorách
zahrady si zopakovali pozdravy a naučili se
základní barvy. V lanovém centru řešili název
tajenky, který jim napověděl cíl další společné
aktivity. Cestou na ,,Ranch Calypso“ si prohlédli místní kostel sv. Michaela. Na ranči se
projeli na koních a naučili se názvy některých
domácích zvířat.
21. 6. 2022 se uskutečnilo poslední společné setkání v ZOO Plzeň. Kromě našich
a německých žáků z obce Nagel a Tröstau
přijeli i žáci z 6. ZŠ Cheb, kteří byli do tohoto projektu paralelně zapojeni. Před vstupem
do zahrady obdržel každý žák pro lepší identifikaci tričko s logy, proběhlo rozdělení do čtyř
skupin. Každou doprovázel jeden animátor,
který komentoval prohlídku v obou jazycích
a pomohl při vzájemné komunikaci.
Každé setkání proběhlo v přátelské atmosféře, děti měly nejen příjemné zážitky, ale
naučily se i komunikovat s žáky s odlišným
mateřským jazykem.
Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli
na přípravě a průběhu této akce a pevně věřím, že v příštím školním roce se podaří v navázané spolupráci dále pokračovat.
Věra Volmůtová, učitelka 2. třídy

Obec Dolní Žandov
pořádá soutěž o nejlepší

jablečný štrůdl

v sobotu 17.9.2022
na náměstíčku

pod kostelem

O nejlepší štrůdl
Převzetí výrobků:

Vyhlášení výsledků

V sobotu 17.9.2022

s ochutnávkou

od 11.00 – 12:00

v hostinci Pod kostelem
2 „nohavice“ štrůdlu budou
zaevidovány a označeny čísly, hodnocení
bude zcela anonymní

proběhne během
odpoledního programu
na náměstíčku v rámci

28. Žandovské pouti Sv. Michala
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Discgolfová akademie rok 2018 na discgolfovém hřišti v D. Žandově.
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Oslava Dne dětí ve volnočasovém centru za budovou ZŠ v roce 2018.

Předání cen na Krajském úřadě Karlovarského kraje - 3.místo v soutěži Zlatý erb za rok 2018 nejlepší webová stránka obce.

Oslava MDŽ rok 2019 na sále kulturního domu.

Maškarní bál rok 2020.

26. Žandovská pouť rok 2019.

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš rok 2019.

Peacerun Obec Dolní Žandov rok 2020.

Výlet do obce Nagel v rámci projektu Tradice nás spojují rok 2021.
Rozloučení s létem rok 2021.

Peacerun v Dolním Žandovō rok 2020.
Prostory sálu kulturního domu rok 2022.

Letní příměstský tábor s SDH Dolní Žandov rok 2021.

Den dětí rok 2022.
Příspěvky do dalšího čísla
Žandovských listů zaneste na obecní
úřad nebo zašlete poštou či e-mailem
do 30.4.2023
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