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Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Milí spoluobčané,

mám pro vás, alespoň doufám, úžasnou informaci.
Léta vyjednávání, podpora současného vedení Policie ČR
v Chebu a prvního náměstka hejtmanky Karlovarského
kraje se konečně naše problematika bezpečnosti silničního
provozu na silnici I/21 začíná řešit. Žádost o pomoc jsem
zaslala i na Ministerstvo dopravy k rukám pana ministra.
My všichni „Žandováci“ řešení známe, vybudovat odbočovací pruh ze směru od Mariánských Lázní a od Chebu
a je vyřešena bezpečnost našich návratů ze zaměstnání,
výletů a škol. Obec Dolní Žandov je pro tuto variantu připravena, máme ve svém Územním plánu vyčleněnou rezervu na vybudování těchto odbočovacích pruhů. Proto,
až na podzim tohoto roku zaznamenáte pohyb zeměměřičů se svými přístroji na „21“, bude to signál, že přípravy
projektové dokumentace započaly. Jsme všichni rozumní a víme, že to nebude hned, proto jsem požádala, aby
byl tento úsek nad Žandovem zatím osazen dopravními
značkami s označením „Úsek častých dopravních nehod“
nebo značkou „Snížení rychlosti“. Pevně doufám, že to, co mi bylo
přislíbeno, bude v nejbližších týdnech, měsících zrealizováno. Je mi
líto, že k přípravám dochází až poté, kdy došlo k řadě dopravních nehod s těžkým zraněním, k řadě lehkým zraněním a nemalým škodám
na majetku. Věřím, že ti, kteří nám mohou pomoci a přislíbili, nám
pomohou! Touto radostnou zprávou jsem musela začít a nyní k aktuálnímu dění. Máme již téměř za sebou léto, prázdniny a že jsme se
ohřáli! Někdo byl spokojený, někdo již ta úporná vedra neměl rád, ale
to je příroda, kterou nikdo z nás neovlivní. Naopak dění v obci jsme
ovlivnit mohli, a to s přáním, aby se nám zde spokojeně a příjemně
žilo. Proto bych chtěla poděkovat všem těm, kteří se ochotně vždy
zapojili a pomáhali. Děkuji i současným zastupitelům, byli jsme tým,
kterému záleželo na spokojenosti občanů a rozvoji obce. Podařilo se
zrealizovat mnoho projektů: zateplily se budovy - Základní a mateřské školy, Hasičské zbrojnice a klubovny TJ Sokol, opravily se místní
komunikace-Podlesí, Salajna, u Základní a mateřské školy, upravila

se veřejná prostranství v Dolním Žandově, Úbočí, Podlesí, prostor
za Základní školou, kdy ze zanedbané lokality se stalo krásné místo pro volnočasové aktivity, vybavili jsme náš Kulturní sál a bývalý
obecní úřad č.p.40, kde mají klubovny KČP a Klub přátel Dolního
Žandova. Pořídila se nová technika: traktor na úklid obce a sekání
zelených ploch v obci, traktor a vyvážečka do našich lesů, svozový vůz
s kontejnery na likvidaci bioodpadu, máme nový autobus. Zrealizovali
jsme 3 přeshraniční projekty s obcí Mähring a s Nagelem. Podporovali
jsme naše spolky a sdružení, které připravovali různé kulturní akce,
které byly vždy zdařilé. Troufám si říct, že se podařilo mnohé, a to
bylo také ohodnoceno v krajské soutěži Vesnice Karlovarského kraje
roku 2018, kdy jsme získali Oranžovou stuhu, která přinese do obecního rozpočtu 600.000,- Kč.
Přeji vám všem pěkné podzimní dny a přijměte pozvání
na Žandovskou pouť, která bude letos, u příležitosti oslav 100. výročí
naší krásné republiky, o něco pestřejší.

3. místo o nejlepší web

Obec Dolní Žandov se umístila na 3.místě v krajském kole v soutěži o nejlepší
webovou stránku obce. Ceny vítězům 20. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb
2018 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly předány na
slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Karlovarského kraje dne 14.3.2018.
Navštivte naše webové stránky: www.dolnizandov.cz
stále nové informace z obce a okolí

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

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

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

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

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

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

Usnesení z 1. veřejného zasedání
ZO DŽ ze dne 05.02.2018

• Usnesení č. 04/01/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov nesouhlasí s odkoupením p.p.č 252/18 o výměře 53 667
m2 v k.ú. Dolní Žandov, jejími vlastníky jsou
Ing. Bříza Jan, Ing. Zdeněk Hajšman, Kurt
Hnát, Ing. Václav Kroupa, Ing. Jan Novotný,
Karel Štajer, Ing. Vladimír Tůma, František
Ťupa a přenechává p.p.č. 252/18 v k.ú. Dolní
Žandov dalšímu zájemci.
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov ruší
Předkupní právo dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon) na p.p.č. 252/18 o výměře 53 667
m2 v k.ú. Dolní Žandov, které je zapsáno na LV
č. 540 pod označením Z-12564/2010-402.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1 –
Ing. Vladimír Tůma
Usnesení č. 04/01/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 05/01/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov nesouhlasí s odkoupením ideální 1/3 z p.p.č 252/17 v k.ú.
Dolní Žandov, jejímž vlastníkem je paní Jitka
Hemerková a přenechává ideální 1/3 z p.p.č.
252/17 v k.ú. Dolní Žandov dalšímu zájemci.
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov ruší
Předkupní právo dle § 101 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na p.p.č. 252/17 o výměře 20 025
m2 v k.ú. Dolní Žandov, které je zapsáno na LV
č. 318 pod označením Z-12564/2010-402.
Hlasování: pro 5 proti 0
zdržel se 1 –
Ing. Vladimír Tůma
Usnesení č. 05/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení z 2. veřejného zasedání
ZO DŽ ze dne 12.04.2018

• Usnesení č. 13/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Přebytkový rozpočet Obce Dolní Žandov
na rok 2018. Závaznými ukazateli jsou schválené rozpočtové paragrafy. Přebytek ve výši
1.468.000 je rozpočtován položkou 8124 –
splátka úvěrů.
Příjmy celkem 19.017.040,-Kč
Výdaje 		
17.549.040,-Kč
Splátky úvěrů
1.468.000,-Kč
Výdaje celkem 19.017.040,-Kč
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 13/02/2018 bylo schváleno.
• Usnesení  č. 14/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Poskytnutím individuálních dotací z rozpočtu

obce Dolní Žandov na rok 2018, v celkové výši
2.541.229,-Kč takto:
Základní škola a mateřská
škola Dolní Žandovpříspěvek na provoz

1.950.000,- Kč

Městská knihovna Cheb –
příspěvek na nákup knih

5.000,- Kč

Aragonit Cheb – festival
Souznění

1.000,- Kč

Neuman Václav,Cheb –
Salajnský žebřiňák

5.000,- Kč

DSO Mariánskolázeňsko –
členský příspěvek

81.333,- Kč

DSO Chebsko – členský
příspěvěk

5.000,- Kč

SMO Praha členský příspěvek

4.396,- Kč

TJ Sokol Dolní Žandov –
příspěvek na činnost

449.500,- Kč

TJ Sokol Lázně Kynžvart –
příspěvek na činnost

5.000,- Kč

Nociar Lukáš, H.Žandov –
příspěvek na „Tahanici“

5.000,- Kč

Klub Českého pohraničí
D. Ž. - příspěvek na činnost

10.000,-Kč

Klub přátel D. Žandova (klub
žen)- příspěvek na činnost

10.000 -Kč

Traicont z.s.( p.Koloc ) –
Buldočí hon, dětský den

10.000,-Kč

Hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 14/02/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 15/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Výběrem zhotovitele k provedení zakázky
„Naše místo pro společné sportování všech generací“, kterým se stala společnost SATERNUS
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o., IČ 28647360, se sídlem
Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov,
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 575.268,Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Obcí Dolní
Žandov a společností SATERNUS DĚTSKÁ
HŘIŠTĚ s.r.o., IČ 28647360, se sídlem Elišky
Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov, za cenu
dle Smlouvy o dílo ve výši 575.268,-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. 15/02/2018 bylo schváleno.

• Usnesení č. 16/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o vedení
technické mapy obce Dolní Žandov.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 16/02/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 17/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením smlouvy o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy
Digitální mapy veřejné správy Karlovarského
kraje mezi Karlovarský krajem a Obcí Dolní
Žandov. ZO Dolní Žandov pověřuje starostku
obce Ing. Elišku Stránskou k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 17/02/2018 bylo schváleno.
• Usnesení č. 18/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Dolní Žandov, okres Cheb, za rok 2017.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 18/02/2018 bylo schváleno.
• Usnesení  č. 23/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere
na vědomí Kalkulaci nákladů na stravování
od 01.08.2018 ve ŠJ Dolní Žandov, Stanovení
základního poplatku pro žáka zapsaného v MŠ
a ve ŠJ od 01.09.2018 takto:
ZŠ Dolní Žandov
Mzdové náklady na jeden oběd pro ZŠ Dolní
Žandov – 35,28 Kč
Finanční normativ – 25,-Kč
(řídí se vyhláškou)
Zisk – 0,72 Kč
Věcné náklady – 18,58 Kč
Celková cena oběda – 79,58 Kč
MŠ Okrouhlá
Režijní náklady na 1 oběd a 2 svačinky pro MŠ
Okrouhlá činí
Věcné náklady (dítě): 25,00 Kč
Základní měsíční poplatek na žáka v Mateřské
škole s účinností od 01. 09. 2018 ve výši 370,-Kč.
Základní měsíční poplatek na žáka ve Školní
družině s účinností od 01. 09. 2018 ve výši
170,-Kč.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 23/02/2018 bylo vzato na vědomí.
• Usnesení č. 23/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením mateřské školy a školní jídelny v době letních prázdnin od 30.07.2018
– do 31.08.2018, z důvodu čerpání řádné dovolené.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 23/02/2018 bylo schváleno.
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• Usnesení č. 24/02/2018
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: „ Potravinová pomoc
dětem ve vážné sociální nouzi“.
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí s Uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi příjemcem dotace Karlovarský kraj a partnerem projektu
Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov,
okres Cheb, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 24/02/2018 bylo schváleno.

• Usnesení č. 26/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov souhlasí
s Uzavřením Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IE-12-0005650/1 Dolní Žandov, směr Cheb,
kNN, mezi Obcí Dolní Žandov JP projekt s.r.o.
Klatovy, k uložení distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení NN, na p.p.č. 1675/1, 2189/9,
2283/1 dle GP č. 718-171136/2017 v k.ú. Dolní
Žandov. Zřízení VB je úplatné za jednorázovou
náhradu ve výši 4.700,-Kč. ZO Dolní Žandov
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 26/02/2018 bylo schváleno.
•

• Usnesení  č. 37/02/2018
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov bere
na vědomí Zřízení pověřence pro ochranu
osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále je „Nařízení GDPR)
uzavřená dle § 1746 a násl. Zákona č. 89/2012
Sb.,, pro Obec Dolní Žandov a příspěvkovou
organizaci Základní škola a Mateřská škola
Dolní Žandov. Pověřencem pro Obec Dolní
Žandov a příspěvkovou organizaci Základní
škola a Mateřská škola Dolní Žandov bude
DSO Mariánskolázeňsko.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 37/02/2018 bylo schváleno.

Nejstarší občan
Dolního Žandova
oslavil 92. narozeniny!
Nejstarším občanem
Dolního Žandova se
stala paní Jarmila
Vachudová. Oslavila
tento rok krásné výročí
92 let. Paní Vachudové
jsme přišli popřát pevné
zdraví, životní pohodu
a stále dobrou náladu.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou z celého
srdce poděkovat SDH Dolní
Žandov za jejich úžasnou práci,
kterou jsem vždy obdivovala.
Cením si a vážím jejich mimo
pracovní aktivity, při kterých
pomáhají na kulturních akcích
naší obce atd. Ještě víc si však
vážím jejich práce, když jsem
4.6.2018 se stala účastníkem
nehody, kdy mne vyprostili
z havarovaného vozu při srážce
s kamionem.
Dále bych chtěla poděkovat
Mudr.
Jiřímu
Smetanovi
za ošetření před příjezdem
záchranné služby. Také chci
poděkovat všem ze záchranné
služby za záchranu mého života.
Petra Baborová

Obec Dolní Žandov
pořádá soutěž o nejlepší
jablečný štrůdl

Převzetí výrobků:
V sobotu 29.9.2018

od 10:00 – 12:00
na obecním úřadě v D.Ž.
2 „nohavice“ štrůdlu budou
zaevidovány a označeny čísly, hodnocení
bude zcela anonymní

v sobotu 29.9.2018
na náměstíčku
pod kostelem

Vyhlášení výsledků
s ochutnávkou
proběhne během
odpoledního programu

na náměstíčku v rámci
25. Žandovské pouti Sv. Michala
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Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů
v období od ledna 2018 do července 2018:
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Vlasta Vodičková 88 let Salajna
Josef Hemerka 80 let Dolní Žandov
Alena Žalčíková 83 let Dolní Žandov
Anna Lindová 82 let Dolní Žandov
Jarmila Konečná 87 let Dolní Žandov
Libuše Pokorná 82 let Úbočí
Miroslav Sitko 80 let Dolní Žandov
Gizela Trubková 81 let Dolní Žandov
Anna Zajíčková 88 let Dolní Žandov
Jiřina Vosátková 90 let Podlesí
Vladimír Diviš 80 let Salajna
Marie Jadlovská 86 let Horní Žandov
Jaroslava Ryplová 80 let Dolní Žandov
Jarmila Vachudová 92 let Horní Žandov
Sieglinde Zedková 84 let Dolní Žandov
Jarmila Skalická 85 let Dolní Žandov
Rudolf Dvořák 80 let Dolní Žandov
Ida Pajerová 89 let Dolní Žandov
Marie Jirásková 86 let Dolní Žandov
Václav Vrzák 80 let Podlesí
Marie Hamsová 85 let Dolní Žandov
Judita Kalinová 82 let Dolní Žandov
Anna Matheislová 90 let Úbočí
Jiřina Králová 81 let Dolní Žandov

Opustili nás:

Hana Pospíšilová z Úbočí 71 let
Alexander Juhász ze Salajny 73 let
Vladimír Sýkora z Dolního Žandova 75 let
Jaroslav Rypl z Dolního Žandova 83 let
Jan Rolník z Dolního Žandova 77 let
Karel Povondra z Dolního Žandova 76 let
František Valíček z Dolního Žandova 62let

NEZAPOMENEME
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Občane !!!

Doufám, že až budeš číst tyto řádky, zamyslíš se nad svým konáním!!!! Obec se dlouhodobě stará o veřejná prostranství. Snaží se, aby
se nám v obci pěkně a spokojeně žilo. Abychom mohli svůj volný čas
trávit v příjemném prostředí a naše děti se radovaly z pobytu na čerstvém povětří. A co děláš ty!? Nechápu! Vrcholem tvého jednání je,
když svou potřebu vykonáváš opakovaně v prostoru, který je určen
výhradně těm nejmenším. Díky tobě naše děti z MŠ přijdou o přístřeší, které jim sloužilo k potěše, nacházely zde úkryt před deštěm nebo
přímými slunečními paprsky. Občane, dětský týpí stan již ti nebude
sloužit jako veřejné WC! Budeme však muset vysvětlit smutným dětem, že mezi námi
žije člověk, který ani mezi nás vlastně nepatří, protože se neumí chovat a ničí to, co je
určené pro ty nejmenší. Moc ráda bych se ti
dívala do očí, když by si mi vysvětloval, proč
jsi to udělal. Je to odporné, ohavné a neodpustitelné!!!!

Volby 2018

Na podzim roku 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
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.
Bližší informace o volbách získáte na internetu www.volby.cz

Statistické údaje obce Dolní Žandov
Část obce

K 1.1.2018

Dolní Žandov
Horní Žandov
Podlesí
Salajna
Úbočí
Celkem:
Věkové skupiny :
do 15 let 214 osob

Počet obyvatel
967
48
31
74
72
1192		

Průměrný věk obyvatel 40 let.

/z toho chlapců 113 a dívek 101/
/z toho 3 letých 47 a 6-7 letých 34 /
15-18 letých 37 osob /z toho chlapců 18 a dívek 19/
dospělých 941 osob /z toho mužů 478 a žen 463/

Plánované akce v obci Dolní Žandov
29.9.2018

25. Žandovská pouť sv.Michala
Dolní Žandov

Říjen 2018 4. Žandovské slámování
areál ZŠ Dolní Žandov

Turnaj v discgolfu

volnočasové centrum, Dolní Žandov

Strašně strašidelná cesta

volnočasové centrum, Dolní Žandov

30.11.2018 Slavnostní rozsvícení

vánočního stromu

předvánoční koncert v kostele sv.Michala
náměstíčko pod kostelem, Dolní Žandov

1.12.2018

Mikulášská zábava

7.12.2018

Předvánoční posezení seniorů

kulturní dům, Dolní Žandov
kulturní dům, Dolní Žandov
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Návštěva koncentračního
tábora Flossenbürg a Mähringu

Obec Dolní Žandov realizuje další česko-bavorský projekt: „Sport dělá přátelé“, v rámci
kterého byl dne 14. května 2018 vypraven autobus do partnerské obce Mähring. Dosavadní
spolupráce byla zaměřena zejména na region Horní Franky a proto bylo cílem cesty i poznat oblast Horní Falce, kde se právě tato partnerská bavorská obec nachází. Krásnou
krajinou Českého lesa - Hornofalckého lesa dorazila výprava až do Flossenbürgu, kde se
několik málo let nachází nově vybudované informační centrum k areálu bývalého koncentračního pracovního tábora Flossenbürg. Návštěvníci zde získají rozsáhlé informace
o strašných podmínkách, ve kterých zde museli vězni bojovat o přežití. Je až děsivé jak
blízko tento tábor existoval. Následně autobus navštívil partnerský Mähring, kde všechny
osobně přivítal místostarosta pan Franz Schöner. Čeští hosté se zde dozvěděli velice zajímavé informace z historie i současnosti partnerské obce, o aktivitách dobrovolných hasičů
a navštívili i zdejší malé zajímavé muzeum. Místní muzeum bylo vybudováno také díky
přeshraniční spolupráci a věnuje se tématům lokální a regionální historie (odsun Němců).
Přestože témata dob minulých byla spíše negativní, byl celý den velice pozitivní a v přátelském duchu. Celému výletu přálo rovněž počasí. Paní starostka Eliška Stránská poděkovala
bavorskému hostiteli za velice vřelé přijetí a srdečně pozvala obyvatelé Mähringu na plánované akce do Dolního Žandova. Obě strany se těší na další společná setkání a aktivity.
Projekt je spolufinancovaný v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis, resp. programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014
– 2020.
Zapsal: Richard Štěpánovský
Projektový manažer

Sport dělá přátelé!

Díky česko-bavorskému projektu „Sport dělá přátelé“ se konaly dvě
velice pěkné a příjemné akce. V sobotu 8. září 2018 probíhala akce
v Dolním Žandově v okolí hasičské stanice. Návštěvníci z obou stran
hranice mohli poznat nejen vybavení zdejších hasičů, ale užít si i spolu příjemně strávený čas. Pro malé i velké návštěvníky byly připraveny různé soutěže a atrakce, avšak nejvíce zaujala soutěž ve vaření
„ohnivého guláše“. Porotě nejvíce chutnal, z anonymních vzorků guláš, guláš z týmu Klub přátel Dolního Žandova. Přestože se partneři

z Mähringu umístili na pátém místě, byli ze společné akce opět nadšeni. Hned v neděli 9. září 2018 nás zavedl projekt do lanového centra v Karlových Varech. Zde si mohli nejen hasiči vyzkoušet své síly.
Závěrem byly navštíveny zdejší obory se zvířaty. Oběma akcím přálo počasí a povedly se. Těšíme se na další společné aktivity. Projekt
je spolufinancovaný v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis,
resp. programu Cíl EÚS přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020.
Zapsal: Richard Štěpánovský
Projektový manažer
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Další poznávací cesta
do bavorského příhraničí

Ve čtvrtek dne 2. 8. 2018 se konala v rámci projektu „Sport dělá přátelé“ další cesta
do bavorského příhraničí. V partnerském Mähringu účastníky nejvíce zaujala místní
manufaktura výroby porcelánu, která se specializuje na pestrou malosériovou výrobu. Další zastávkou bylo překrásné klášterní město Waldsassen. Ve Stiftlandmuseu se
všichni dozvěděli nejen pestré informace o historii kláštera, města a regionu, ale i to,
jak se žilo na přelomu 18. a 19. století. Všichni pak obdivovali krásně zrekonstruovanou výzdobu baziliky i kostel v části Kappl. Na závěr se zájezd přemístil do nedalekého Hohenbergu a. d. Eger, kde na místním hradě probíhala akce Sommerlounge
Fichtelgebirge 2018. Jednalo se o regionální prezentaci obcí, spolků a různých iniciativ
bavorských Smrčin. Akce byla pojata v česko-německém duchu, protože německá strana má zájem o další propojování aktivit v rámci tohoto společného pohoří. Výletu přálo
počasí a všichni si odnesli plno nových dojmů a zážitků. Projekt je spolufinancovaný
v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis, resp. programu Cíl EÚS přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020.
Zapsal: Richard Štěpánovský
Projektový manažer

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

8. března 2018 Obecní úřad v Dolním Žandově pořádal tradiční oslavu Mezinárodního dne žen. Jsme 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 děti z oddílu Sportovní
gymnastiky TJ Sokol Dolní Žandov. Všechny přítomné poté rozezpívalo duo houslí a harmoniky z CK Švejk Šraml a na závěr opět
vystoupilo trio Hezouni VV.
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SDH Dolní Žandov

Vážení a milí spoluobčané, jako vždy Vám přinášíme krátký přehled o naší činnosti v uplynulém roce.
V roce 2017 jsme měli celkem 56 zásahů, z toho 32 v katastru obce
a 24 mimo katastr obce, což je o 39 zásahů více než v roce 2016, ve kterém bylo 17 zásahu. Z toho bylo 12 Požárů, 27 Technických pomocí, 13
Dopravních nehod; 3 Úniky Nebezpečných látek.
Při všech těchto zásazích se nám podařilo zachránit celkem 13 lidských životů.
Celkově bylo u zásahu, včetně cvičení, odpracováno 71 hodin
na jednoho člena jednotky, kde je minimální počet družstva pro výjezd 1+3, ale jezdili jsme i ve větším počtu a občas i s oběma cisternami najednou, takže na některé zásahy se jelo v počtu i 10 osob.
Měsíce s největším počtem zásahů byly: Únor, Červen a Listopad
shodně po 6, Srpen a Září po 7 a nejvíce početný na zásahy byl měsíc
Říjen asi 12 zásahů a to díky vichřici Herwart, která zasáhla celou
republiku. V tento den jsme měli celkem 9 zásahů a drtivá většina
byla mimo katastr naší obce. V ten den jsme vyjeli hnedle ráno v 7:15
a s malými přestávkami, notně unaveni a hladoví se vrátili zpět domů
někdy kolem 18 hodiny. V ten den se řešily především popadané a nakloněné stromy nad různá stavení a dráty el. vedení, utrhané střechy
apod. Byť byla situace vážná a nepřehledná, musím dodat, že naši jednotce se všechno zlé vyhnulo a vše se zvládlo bez zranění a poškození
techniky.

vítr a skoro celý ho zničil, na Salajnském žebřiňáku, 2. ročníku přetahované lanem v Horním Žandově, kde jsme skončili na druhém místě,
kde se podařilo rovněž složit družstvo žen a neposlední řadě jsme se
zúčastnili nultého ročníku soutěže ve Vyprošťování osob z havarovaných vozidel, kde jsme skončili celkově na třetím místě a na druhém
v okrese, protože s námi soutěžila i jednotka z Kynšperku nad Ohří.
Pro tuto soutěž si připravil scénáře nehod pro soutěžící zde přítomný velitel stanice z Mariánských Lázní Martin Gajer, a že byly tyto scénáře opravdu zajímavé, bylo dokladováno slovy soutěžících po startu
a vyjití z izolačního stanu Týýýý vole, to snad ani není možný.
Na již zmiňovaných akcích, se dělalo to, co bylo třeba. Na těchto
akcích bylo odpracováno na jednoho člena přibližně 168 hodin. U těch
mnoha dalších neevidovaných akcí 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.

Dotace a příspěvky

Odborná příprava

Jednotka se účastnila 3 pravidelných odborných příprav na stanici
v Mariánských Lázních po cca 5 hodinách, jedné celodenní Odborné
přípravy v Poutnově, kde jsme trénovali kyvadlovou dopravu vody
a ve spolupráci s Policii ČR jsme prováděli vyhledávání osob v neznámém a členitém terénu. 1 taktického cvičení v Tachovské Huti
ve Fotovoltaické elektrárně, kde principy hašení v případě požáru takovéto elektrárny jsou všude stejné.
Další celodenní odborná příprava byla zaměřena do vnikání
do uzavřených prostor, kterou jsme absolvovali v měsíci květnu, kde
jsme se naučili vnikat do uzavřených prostor a za použití potřebného
nářadí za sebou i zavřít.
Dále jsme se zúčastnili prověřovacích cvičení na nehodu Vlaku
v Novém Sedle, Požár lesa v Doupovských horách, Hromadnou dopravní nehodu na D 6 a požár levého křídla zámku v Lázních Kynžvart .
Pravidelnou odbornou přípravu posádek vozidel RZA, která proběhla v měsíci Prosinec v Dolním Žandově v rozsahu 8 hodin, další
z povinných příprav jsme měli týden na to 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 i 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)

Společně s SDH byla jednotka nápomocna při Stavění máje, kdy se
tato akce začíná stávat pomalu tradicí, srazu veteránů ve Františkových
Lázních, organizaci tradičního Dne dětí v Dolním Žandově, který se
konal ve volnočasovém centru za základní školu, v Paliči, kde jsme
prováděli ukázky, na Dni mezi nebem a zemí, kde jsme rovněž byli
nápomocní s materiálním zabezpečením v podobě bezplatného zapůjčení stanu včetně jeho montáže i demontáže a pivních setů, účast
na tradiční soutěži o sošku sv. Floriána, která byla v Milíkově a opět
se podařilo složit ženské družstvo, rozsvícení vánočního stromu, vypouštění balónků s přáním pro Ježíška ve spolupráci se základní školou dále jsme zorganizovali rozloučení s létem, kdy zároveň v tento
den probíhala soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, poskytli pomoc při
organizaci 4. Republikového srazu pohraničníku na hoře Dyleň, kde
jsme téměř přišli o stan, který i přes veškerou snahu a ukotvení otočil

V letošním roce se nám podařilo získat účelové dotace a příspěvky
od Karlovarského kraje na věcné vybavení neinvestiční povahy, za které se
nakoupily věci potřebné pro veškeré
zásahy a to ve výši 21.000,- Kč, za které se koupila nová motorová pila včetně příslušenství, kde doplácela obec
20 % do celkové ceny 27.000,- Kč.
Další dotace, kterou se nám podařilo získat byla od GŘ HZS ČR byla
ve výší 82.500,- Kč, které byly použity na přesně stanovené věci. A tato
dotace byla bez spoluúčasti obce.
Jednalo se o dovybavení kufru na vnikání do uzavřených prostor,
nový motorový rozbrus, revizi HVZ Holmatro a jako první jednotka
na okrese jsme vybaveni suchým oblekem Agama, který se používá
pro práci ve vodě a zamrzlých vodních hladinách.
Jako další dotaci jsme dostali příslib pro rok 2018 ve výší 900.000,Kč na nový Dopravní automobil a to 450.000,- Kč z GŘ HZS ČR
a 450.000,- Kč od Karlovarského kraje. Pokud se vše podaří dodržet,
tak obec by do tohoto projektu neměla vložit ani korunu.
Nutno dodat, že pokud se vše podaří, tak se bude jednat o první
nový automobil pro jednotku po 40 letech.
A to nejlepší na závěr
Již od začátku roku 2017 jsme si pohrávali s myšlenkou přihlásit se
do 7. ročníku Ankety dobrovolných hasičů roku 2017 se zajímavým
zásahem. Úkol to byl nelehký a ze začátku to vypadalo, že jsme si vzali
velké sousto, ale zvládli jsme ho. Přihlášky museli být podané do 15.7.
Po té byl náš zásah hodnocen odbornou komisi, která nás doporučila,
abychom s tímto zásahem postoupili do finále v oblasti jih a západ
Čech. Hlasování začalo 15. září a trvalo do 31. října. Jelikož průběžné
výsledky v hlasování vůbec nenasvědčovaly, že se dobře umístíme, tak
se zrodil nápad a vyvinula se aktivita, která by nám mohla pomoci se
nějak lépe umístit.
Pro vyhlášení výsledků jsme si jeli 25. 11. do Brna a ojížděli jsme se
smíšenými pocity a už vůbec s myšlenkou na první místo.
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O to větší bylo překvapení, když jsme při vyhlašování výsledků
v oblasti jih a západ Čech uslyšeli, že vyhrává jednotka z Dolního
Žandova.
Jako vítězové jsme obdrželi motorovou pilu, kapesní radiostanici,
výjezdový tablet s aplikací Gina se zaplacenou licencí, šek na 80.000,Kč a skleněnou přilbu.
Za tyto peníze jsme se rozhodli nechat udělat novou šatnu.
Jsem rád, že naše jednotka pro jednou a navždy patří mezi 5 nejlepších v celé České republice pro rok 2017.
Za toto patří velký dík Všem, kteří se podíleli na velice náročném
zásahu, na přípravě do ankety, starostí kolem ankety, výborného

nápadu a jeho realizaci a v neposlední řadě i Všem, kdo se podílel
na naší přípravě pro jednotky předurčené pro zásahy při dopravních
nehodách.
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.
								
Vaši hasiči
		
Připravil: velitel JSDH Dolní Žandov
Miroslav Hedbávný

TJ SOKOL
Žandovský fotbal v sezóně 2017/2018
Značný úspěch mohl náš fotbal ohlásit ještě před úvodem sezóny, a to, že
do sezóny vstoupí se čtyrmi výběry. Třemi mládežnickými týmy a jedním
dospělým. Postupně se podíváme na každý tým jednotlivě a začneme od nejmladších.
Mladší přípravka
Tým pod vedení Kristýny Kuvíkové byl nově založený a pro všechny děti
to byla první větší zkušenost s fotbalem. Stejně tak i pro trenérku šlo o první
zkušenost tohoto tipu. Tým byl přihlášen do Okresního přeboru na chebsku.
V konkurenci týmů, jenž už nějakou tu sezónu odehrály, tahal náš výběr v
podzimní části sezóny za kratší konec. Mladí fotbalisté ale sbírali cenné zkušenosti, které v jarní části sezóny dokázali přetavit v několik pěkných výsledků. Nejvíce asi vyčnívá výhra 6:1 nad celkem Skalná B. Naši nejmladší borci
tak zakončili sezónu sice na posledním místě, ale jen s malou ztrátou na týmy
před sebou a s velkým příslibem do budoucna. Nejlepším střelcem týmu byl
Ludvík Müller s 18-ti góly, hned za ním skončila Monča Pohořalá, který byla
se 17-ti góly druhá nejlepší střelkyně soutěže.
Starší přípravka
U výběru Romana Pohořalého a Jana Rady je situace trochu jiná. Náš nejúspěšnější tým už minulý rok sahal po vítězství v Okresním přeboru, které jim
nakonec o kousek uniklo. Do letošního ročníku ale vstupovali jako favorit,
což bezezbytku potvrdili. V konkurenci týmů FK Skalná, TJ Sokol Drmoul
a Jiskra Aš B si počínali podle očekávání a již dva víkendy předem byli jistými vítězi. Soutěž zakončili s krásným skóre 218:81 a 101 body v 48 utkáních (soutěž je hraná turnajově). Třešničkou na dortu bylo vítězství Romana
Pohořalého ml. v soutěži o nejlepšího střelce soutěže, kterou ovládl s 79-ti
přesnými zásahy. I druhé místo soutěže patřilo Žandovskému hráči, tím byl
David Kuvik s 52 góly.
Mladší žáci
Nejstarší juniorský výběr se po ročním působení ve starších žácích přesunul o patro níž, do mladších. Hrát ale museli až na Karlovarsku, jelikož
Sokolovsko už bylo plné. K utkáním tak museli jezdit třeba až do Hroznětína.
Sezóna, u které nikdo nevěděl co očekávat dopadla ovšem na výbornou. Naši
hráči prohráli pouze dvakrát v 16-ti utkáních a v konečném zúčtování obsadili konečné druhé místo za suverénním Nejdkem. Nejlepším střelcem soutěže
byl opět Roman Pohořalý, který se prosadil devětadvacetkrát. Za ním skončil
Adam Lenárt s 18-ti a David Kuvik s 17-ti góly.
A-tým
Naše áčko se v minulé sezóně rozloučilo s A třídou a putovalo zpátky do
B třídy. Po výborném startu, kdy jsme šest utkání v řadě nenašli přemožitele,
přišel útlum a průběžné jedenácté místo po podzimní části. V jarní části přišlo mírné zlepšení a po sérii dobrých výsledků přišel strmý vzestup tabulkou.
Tým se opíral především o dobrou výkonnost na domácí půdě, kde za celou
sezónu nestačil pouze na suveréna z Drmoulu. Opačná situace byla na hřišti
soupeřů, kde se na výhru čekalo až do 17-tého kola. Sezónu jsme nakonec
zakončili na pátém místě se skóre 71:58. Nejlepším střelcem našeho týmu
byl Lukáš Bátovský, který k nám přišel až před jarní částí sezóny! Ve třinácti
utkáních si připsal 14 gólů.
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Oddíl Sportovní gymnastiky

Oddíl Sportovní gymnastiky pod vedením trenérky Petry Smith se dále úspěšně rozrůstá.
Oddíl je rozdělen do tří skupin: v první skupině výkonnostní gymnastiky jsou 4 děti, druhá skupina závodní gymnastiky čítá 5 dětí a do tělovýchovné skupiny dochází celkem 13
dětí. Cvičenci pak v závodní sezóně 2017/2018 skvěle reprezentovali TJ Sokol Dolní Žandov
na gymnastických soutěžích po celé republice. Mezi největší úspěchy patří 3.místo Josepha
Smithe na přeboru ČOS Čech a Moravy a 10. místo na Mistrovství republiky. Dále pak 1.místo
Richarda Smithe na Jarním poháru v Plzni, kde se zároveň Sofie Nociarová umístila na 8.místě. Celý oddíl se také zúčastnil Májové poháru v Doksech, ze kterého si Joseph Smith přivezl
pohár za 1.místo, Sofie Nociarová se umístila na 6.místě a Marie Honzlová na 8.místě.
Dále se děti ze skupiny výkonnostní gymnastiky zúčastnily Gymnastického tábora v Soboňkách
a také několika soustředění s výbornými trenéry v Kolíně a v Rokycanech. Na Plese učitelů
a na Oslavě MDŽ na sále kulturního domu v Dolním Žandově předvedly děti gymnastické prvky v pestré choreografii za doprovodu hudby a také i závodní akrobatické sestavy.

Základní a mateřská škola

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

3. celorepubliková konference konzultačních center žákovských parlamentů

Letošní dvoudenní setkání Konzultačních center Škola pro demokracii proběhlo koncem dubna u nás v Dolním Žandově. Na setkání se sjelo celkem 45 koordinátorů žákovských parlamentů a ředitelů škol z celé republiky - Volar, Peček, Chýně, Lázní Bělohrad, Brna,
Přerova, Uherského Hradiště, Žďáru nad Sázavou, Olomouce, Zákup,
Jablonného, Raspenavy, Ústí nad Labem, Litvínova a pořádající organizace CEDU. Většina účastníků akce byla v naší obci poprvé a mnozí
i poprvé v tomto koutu republiky.
Hlavní náplní bylo sdílení vzájemných zkušeností a přemýšlení o
další společné spolupráci. Oživením akce byly jak různé rozehřívací
a poznávací hry, tak i stručný úvod do komunikačních praktik pod
vedením lektorky Kamily Petrovské.

Účastníci jako již tradičně sdíleli inspirace pro práci žákovských
parlamentů.
Všichni byli velmi příjemně překvapeni prostorami a vybavením
školy, obdiv sklidilo lanové centrum s terasami a bylinné zahrady.
Dalším překvapením pro ně byl i výtečný žandovský chléb, podávaný
ještě teplý z pece. V pátek dopoledne přibrzdil na komíně i čáp, aby
atmosféru školy i konference podtrhl.
Zúčastnění si pochvalovali, že měli k dispozici pro přepravu
z Mariánských Lázní obecní autobus. Děkujeme všem sponzorům.
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SAFETY TOUR

AUTOSPEKTRUM 2000

10. května s v areálu školy uskutečnila akce nazvaná
SAFETY TOUR 20018, které se účastnili jak žáci škol,
tak široká veřejnost. Akci spolupořádala základní škola, obecní úřad a Autospektrum 2000 z Mariánských
Lázní. Autospektrum vytvořilo nádherné dopravní
hřiště včetně přechodů a značek a poskytlo dětem kola
a koloběžky. Během dopoledne se žáci učili, jak se chovat v silničním provozu . Odpoledne byl program pro
veřejnost. Všichni si mohli vyrobit přání mamince kde
Dni matek. Největší „nával“ byl u stánku s první pomocí, kde si pod dohledem odborníka vyzkoušeli rodiče
i děti, kdy a jak poskytnout první pomoc. Byli seznámeni s moderní technikou na oživování. Každý, kdo se
účastnil a prošel všemi stanovišti, mohl hodit do slosovací bedýnky svůj kupon a hrát o zajímavé ceny.

Zápis do 1. třídy

V pondělí 9. dubna 2018 se na naší základní škole konal zápis do první třídy.
V letošním školním roce se jej zúčastnilo 15 předškoláků. Rodiče měli větší trému
než děti. Budoucí školáci počítali, zpívali, recitovali. Vyzkoušeli si i počítání, psaní
na tabuli, nakreslili postavu. Domů si kromě zážitků odnesli i malé dárky.

ROZLOUČENÍ SE
ŠKOLKOU

V pátek 29.6.2018 v obřadní síni Obecního
úřadu v Dolním Žandově proběhlo slavnostní
rozloučení předškoláčků se školkou. Děti před
rodiči a prarodiči předvedly pásmo písní a básniček a nakonec si každý předškolák odnesl jako
upomínku na roky v mateřské školce diplom,
krásnou placku a spousty milých dárečků. Jako
poděkování předaly děti kytičky paní učitelce
Masarovičové, paní učitelce Kyzmanové a paní
učitelce Obendorfer.

Rozloučení s létem

SDH Dolní Žandov společně s Obecním úřadem Dolní Žandov
pořádali v sobotu 8.9.2018 Rozloučení s prázdninami. Akce se jako
tradičně konala ve volnočasovém centru za budovou školy a pro děti
i dospělé byla připravena spousta soutěží a atrakcí. Novinkou byla
ukázka hasičského dětského útoku, který děti zvládly skvěle. Akce se
díky počasí velmi vydařila.

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