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Vesnice Karlovarkého kraje roku 2014

Tři králové v Dolním Žandově - dřevorytina Rudolf Zuber

Veselé Vánoce, hodně zdraví a štěst do Nového roku přeje
všem občanům kolektv zaměstnanců Obecního úřadu.
Obec Dolní Žandov je členem dobrovolného svazku obcí Marianskolázeňsko od roku 2003 www.marianskolazensko.org
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INFORMACE Z RADNICE
Adresa:

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

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

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

Bytové a odpadové hospodářství:
Středa: 14:00 – 17:30

Vlastníte bezodtokou jímku - “žumpu“?

Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění
požadavků na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“),
a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).
Nová povinnost: od 1. ledna 2021 – povinnost předkládat doklady
o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období posledních
dvou kalendářních let
Komu: doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí (písemná výzva, kontrola na místě apod.)
Kdy: kontroly budou od ledna 2021 prováděny namátkově, popř.
na základě podnětu, stížnosti, při vodohospodářských haváriích apod.
Kde: zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty apod.,
který nevypouští odpadní vody do veřejné kanalizace nebo nevyužívá
domovní čistírnu odpadních vod; v počátcích bude priorita kladena
na lokality v blízkosti veřejných zdrojů podzemních vod, vodárenských
nádrží, ostatních vodních nádrží apod.
Jímka musí: být nepropustná!!! Po naplnění musí být vyvezena!
Jímka nesmí: prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory!
Netěsnost jímky může i z dlouhodobého hlediska ohrozit životní prostředí (fauna, flora, kvalita podzemních a povrchových vod), lokálně
změnit původně zajímavé prostředí, může způsobit poškození sousedních či vlastních nemovitostí.
Množství vyvezených odpadních vod: musí přiměřeně odpovídat
spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: odečet vodoměru, průměrné spotřební kapacity, počet bydlících apod.)
Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost):
provádí stavební úřad většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či
Českou inspekcí životního prostředí
Kdo zajistí vyvezení jímky: pouze provozovatel obecní či městské
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského
zákona
Doklad o odvozu odpadních vod:
NUTNO USCHOVAT
DOKLADY O VYVEZENÍ PO DOBU min. 2 LET.
Náležitosti dokladu: vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky,
množství odvezených odpadních vod, datum, osoba, která jímku vyvezla, ČOV, na které budou odpadní vody zneškodněny.

!!!

Pokuta pro občany: až 20 000 Kč
Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona? primárně
uvažujte o připojení na veřejnou kanalizaci (info o technických a kapacitních možnostech získáte na obecním úřadě), popř. opravte nebo
vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější
Děkujeme, že jste odpovědní
vůči životnímu prostředí a budoucím generacím!

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 2.10. – 3.10.2020 - Karlovarský kraj
Přehled zisků mandátů
Kandidátní název
listina - čís.

Počet
mandátů

v%

50

ANO 2011

13

28,89

62

STAN - Starostové a nezávislí
společně s KOA, VPM Cheb
a TOP 09

8

17,78

19

Česká pirátská strana

6

13,33

61

Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků

4

8,89

49

MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ ROZVOJ
OBCÍ A MĚST

4

8,89

16

Svoboda a přímá demokracie
(SPD)

4

8,89

26

VOK - Volba pro kraj s podporou
hnutí Karlovaráci

3

6,67

39

Sdružení nezávislých kandidátů
1 - Starostové našeho kraje

3

6,67

45

100,00

Celkem

Platby poplatků v roce 2021

!!!

Informujeme občany, kteří hradí poplatky za popelnice, psy a pozemky,
že 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:
Dohoda o zajištění svozu odpadu,
Třídění a zneškodňování komunálního odpadu:
splatnost do 31.3.2021
Poplatek za psa:
splatnost do 31.5.2021

Částka dle smlouvy

- VS 2131

Částka dle příl. ke sml.

- VS 3722

Částka dle Sazebníku o místních poplatcích - VS 1341

Novým poplatníkům budou tyto údaje přiděleny při přihlašování na obecním úřadě.

- SS číslo smlouvy
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Malá poutní kaplička známá
pod jménem Kňafák

se nachází v lese asi 4,5 kilometrů severovýchodně od Dolního
Žandova nad obcí Podlesí. Původní cesta kdysi vedla do dnes již zničené obce Smrkovec. Kaplička je pojmenovaná po potoku, který protéká údolím. Nejstarší zpráva o tomto místě pochází z roku 1804.
Pravděpodobný vznik zdejšího poutního místa je okolo roku 1730.
Podle plánů architekta Antonína Schneidera a pod patronátem knížete Metternicha byla v letech 1931 – 1932 poutní kaple opět vystavěna
v roubeném stylu a vysvěcena 11. září 1932.
Tato malá kaplička byla v roce 2019 napadena dřevokazným broukem (červotočem). Obec Dolní Žandov se rozhodla, že kapličku zachrání a nenasytného červotoče z trámů odstraní.
V létě tohoto roku se nám podařilo s fa. DDD Kolín s panem ing
Petrem Benešem tohoto škůdce z kapličky nadobro odstranit.
Správa obce RT
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Společenské okénko
Významná životní jubilea našich občanů v období
od srpna 2020 do listopadu 2020:
JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Věra Pohořalá
Jaroslav Benda
Karel Šťastný
Marie Volfová
Jiří Luhan
Helena Kašparová
Zdenka Kyznarová
Josef Ferling
Marie Chválová

Jaroslav Setnička
Vlasta Brožová
František Kortan
Milena Šedivá
Evgenie Novotná
Emilie Zajacová
Irena Jakubová
Bohuslav Novotný
Dagmar Divišová

Opustili nás:
Anna Matheislová
Ludmila Fialová
Josef Nejtek
Daniela Bendová st.
Jaroslava Horáčková
Miroslav Barák
Jiří Skala

NEZAPOMENEME

Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020

Informace v době udržitelnosti k projektu „Vybudování a obnova
zařízení pro volný čas“ (CZ.1.09/2.2.00/81.01314), jehož nositelem je
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko zrealizoval projekt
„Vybudování a obnova zařízení pro volný čas“ za podpory z Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad a realizace projektu byla
ukončena v září 2015.
V rámci tohoto projektu se podařilo vybudovat a obnovit místa pro
volnočasové aktivity v obcích:
- v obci Dolní Žandov se obnovil prostor pro volnočasové aktivity
u základní školy (lokalita u hasičské zbrojnice) a osadily se fitness prvky
u obytného domu v centru obce
- v obci Drmoul se vybudovalo hřiště u základní školy, upravil se prostor a osadily se lavičky na odpočinkovém místě v ulici Sekerská a fitness prvky v lokalitě Cihelna
- v obci Stará Voda se zkvalitnil povrch víceúčelového hřiště
- v obci Valy se obnovilo víceúčelové hřiště
Projekt se nachází ve stádiu posledního roku tzv. udržitelnosti, která
trvá 5 let po finančním ukončení projektu (tzn. do 15. 3. 2021). Obec
za roční sledované období předloží poskytovateli dotace tzv. monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti.
Monitorovací zpráva obsahuje
informace o udržitelnosti projektu,
naplnění a udržení cílů a indikátorů projektu, změnách v projektu, případných vazbách projektu

Anopress - vzdálený přístup

na další chystané nebo realizované projekty a také o kontrolách, jejichž
předmětem byl zrealizovaný projekt.
Partneři projektu spolek Cesta z města, Krajská hospodářská komora
Karlovarského kraje, město Lázně Kynžvart, Svazek obcí Slavkovský les,
Mikroregion Chebsko.
Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: http://www.marianskolazensko.org/vybudovani-a-obnova-zarizeni-pro-volny-cas/ a na webových
stránkách partnera projektu.

Vážení čtenáři,
máme pro Vás skvělou zprávu! Nově jsme zakoupili licenci pro vzdálený přístup do databáze Anopress. V této unikátní databázi najdete miliony plných
textů z českých médií od roku 1996 až do současnosti. Denně zde přibývá cca
300 tisíc nových záznamů.
A jak se do ní dostanete? Stačí se přihlásit do svého čtenářského konta
(Katalog a konto čtenáře) na našich webových stránkách www.knih-cheb.cz
v modré liště zvolte nabídku e-Zdroje.
Připomínáme, že je potřeba mít platnou registraci.
Chcete vědět více, potřebujete poradit?
Napište nám na studovna@knih-cheb.cz

Eremitage, který si šlechta vybudovala nedaleko Bayreuthu. Pro své kratochvíle zde vznikly
nevšední zahradní a krajinářské prvky doplněné jedinečnou architekturou. V sousedním
Goldkronachu je tradice vskutku živá. Rodina Rabensteinů zde má palírnu již pátou generaci. Pan
-5Rabenstein nás seznámil s celým procesem od sklizně ovoce po výrobu různých produktů od moštů
po destiláty. Oběd proběhl v malebné vesničce Schönbrunn u Wunsiedelu. V rodiném stylovém
pohostinském zařízení jsme měli možnost ochutnat tradiční místní pokrmy. Přestože Frankové
Poznávací
cestasuroviny,
do bavorského
používají
stejné
pokrmy příhraničí
jsou vskutku jiné (koření, metody zpracování apod.). V okresním
městě
Wunsiedel
jsme
navštívili
muzeum
Smrčin.
Toto příhraničí
vlastivědnév rámci
muzeum
věnuje
rozsáhlou
V úterý 18. srpna 2020 se konala další
cesta do
bavorského
projektu
„Tradice
nás
expozici
území
Smrčin
a
jak
se
zde
žilo
v
minulých
staletích
(tradice,
zvyky).
Celé
akci
přálo
spojují“. Při odjezdu v Dolním Žandově všechny srdečně přivítala paní starostka Ing. Eliška
počasí.
přísnější protikoronavirová
opatření
v Bavorsku
proběhla
studijní
cesta bez problémů
StránskáPřes
a představila
družební projekt.
Mnoho
lidí zná pouze
blízký
Marktredwitz
či hlavnía
všichni
si
odvezli
plno
nových
zážitků
a
inspirací.
Projekt
„Tradice
nás
spojují“
je
spolufinancování
„tranzitní“ komunikaci B 303. Díky tomto projektu a bavorským partnerům z Nagelu však bylo
zmožné
programu
přeshraniční
spolupráce
EÚS Česká
republika
– Svobodný
stát Bavorsko
2014
poznat,
jaké poklady
ukrývajíCílbavorské
Smrčiny.
Nejprve
jsme navštívili
překrásný
park–
2020,
resp. Dispozičního
fondu
Euregia Egrensis.
Eremitage,
který si šlechta
vybudovala
nedaleko Bayreuthu. Pro své kratochvíle
zde
vznikly
V. Štěpánovská
nevšední zahradní a krajinářské prvky doplněné jedinečnou architekturou. V sousedním
Goldkronachu je tradice vskutku živá. Rodina Rabensteinů zde má palírnu již pátou generaci. Pan
Rabenstein nás seznámil s celým procesem od sklizně ovoce po výrobu různých produktů od moštů
po destiláty. Oběd proběhl v malebné vesničce Schönbrunn u Wunsiedelu. V rodiném stylovém
pohostinském zařízení jsme měli možnost ochutnat tradiční místní pokrmy. Přestože Frankové
používají stejné suroviny, pokrmy jsou vskutku jiné (koření, metody zpracování apod.). V okresním
městě Wunsiedel jsme navštívili muzeum Smrčin. Toto vlastivědné muzeum věnuje rozsáhlou
expozici území Smrčin a jak se zde žilo v minulých staletích (tradice, zvyky). Celé akci přálo
počasí. Přes přísnější protikoronavirová opatření v Bavorsku proběhla studijní cesta bez problémů a
všichni si odvezli plno nových zážitků a inspirací. Projekt „Tradice nás spojují“ je spolufinancování
z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 –
2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis.
V. Štěpánovská
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Tisková zpráva ze dne 21. 10. 2020

Informace v době udržitelnosti k projektu „Obnova chodníků
v Dolním Žandově“ (CZ.1.09/2.2.00/81.01303), jehož nositelem je
Obec Dolní Žandov
Projekt „Obnova chodníků v Dolním Žandově“ byl realizován za podpory z Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad a realizace projektu byla ukončena v září 2015.
V rámci tohoto projektu se podařilo obnovit povrchy chodníků,
přejezdy chodníků, plochy pro parkování a odvodnění podél hlavní průjezdové komunikace a také komunikace vedoucí k obecnímu hřbitovu.
Projekt se nachází ve stádiu posledního roku tzv. udržitelnosti, která trvá 5 let po finančním ukončení projektu (tzn. do 13. 1.
2021). Obec za roční sledované období předloží poskytovateli dotace tzv. monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti.
Monitorovací zpráva obsahuje informace o udržitelnosti projektu, naplnění a udržení cílů a indikátorů projektu, změnách v projektu, případných vazbách projektu na další chystané nebo realizované projekty a také o kontrolách, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt.
Partneři projektu Město Lázně Kynžvart, Obec Drmoul, Obec Valy,
Obec Velká Hleďsebe a Obec
Trstěnice.
Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách
obce: http://www.dolnizandov.cz/

tiskove-zpravy-k-realizovanym-projektum-/2015/ a také na webových
stránkách dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: http://www.
marianskolazensko.org/products/nazev-projektu-obnova-chodniku-v-dolnim-zandove/ a na webových stránkách partnerů projektu.
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Vandalismus u kontejnerů

Téměř neustále se obecní úřad musí v některých částech naší obce
potýkat s nepořádkem, který vzniká kolem kontejnerů na tříděný odpad.
Někteří občané si nejspíš myslí, že je stání kolem popelnic takovým
malým sběrným dvorem. Jsou schopni tam odložit cokoliv, co už doma
nepotřebují. Například pytle se směsným odpadem, stavební odpad, televize, části nábytku, podlahové krytiny a také například kůže a střeva
z divokého prasete…….
Naši zaměstnanci se snaží nepořádek kolem kontejnerů pravidelně
uklízet, ale často není ani v jejich technických možnostech odložený
odpad zlikvidovat. Bohužel se potvrzuje, že se nejedná jen o mimořádné případy, ale že se z toho stává pravidlo a odkládaného odpadu
na stejných místech stále přibývá. Zejména u hnízd na tříděný odpad
v Úbočí a v Dolním Žandově v části nádraží je situace katastrofální. Přitom se jedná o přestupek, za který hrozí fyzické osobě, která
neoprávněně založí skládku nebo odloží odpad mimo vyhrazená místa
pokuta až do výše 50 000 Kč. K problematickým místům jsme se proto
rozhodli nainstalovat záznamový systém, který bude aktivitu u vybraných kontejnerů monitorovat. A pokud se situace nezlepší, budou kontejnery přesunuty na místo, které bude více „pod dohledem“.
Žádáme tedy občany o udržování pořádku v okolí sběrných nádob
a děkujeme těm, kteří tyto pravidla dodržují.
V naší obci funguje sběrný dvůr, kam můžou obyvatelé po telefonické domluvě velkoobjemový odpad bezplatně odevzdat. Toto neplatí pro
stavební odpad, který si občan dle vyhlášky musí likvidovat na vlastní
náklady.
Níže si můžete prohlédnout výběr z fotografií sběrných hnízd tříděného odpadu a udělat si představu, jak to na některých místech vypadá.
Správa obce – odpadové hospodářství
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sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

LINKA 1221
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Peace Run v Dolním Žandově
V sobotu 15.8.2020
přinesl do naší obce
mírovou pochodeň mezinárodní tým běžců,
který byl srdečně přivítán obyvateli naší obce,
starostkou obce paní
Eliškou Stránskou a senátorem panem Miroslavem Nenutilem.
Peace Run založil v roce 1987 sportovec, umělec a mírový filozof
Sri Chinmoy, který službě ideálům světové harmonie věnoval většinu
svého života. Svou životní filozofií a dílem inspiroval lidi nejrůznějších
národů a kultur k toleranci, porozumění a spolupráci. Za své neúnavné
úsilí obdržel mnohá mezinárodní ocenění. V České republice je Mírový
běh organizován sportovci a dobrovolníky z občanského sdružení Peace
Run, kteří při zajišťování akce spolupracují se zástupci měst, obcí, škol
a místních organizací.

Mirový běh – Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run je neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců
přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje
bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství,
porozumění, mír a harmonii. Ke štafetě se mohl připojit každý a vložit
do pochodně svou dobrou vůli a poslat ji do celého světa.
Obec Dolní Žandov se v rámci Mírového běhu také připojila k projektu Mírových květů, který podporuje myšlenku přátelství, porozumění a míru na celém světě.
Srdečně děkujeme všem, kteří přišli běžce a myšlenku Mírového běhu
podpořit a pomohli nám vytvořit skvělou atmosféru, která běžce opravdu dojala a příjemně překvapila.
Tým organizátorů za Obec Dolní Žandov
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Historie Dolního Žandova
Do posledního letošního vydání
Žandovských listů jsme se rozhodla do rubriky Historie Dolního
Žandova zároveň zařadit i rubriku Recepty. Chtěla jsem totiž
vám, zejména tedy hospodyňkám, umožnit trochu nahlédnout
do historie vaření ze Žandova
a jeho okolí. Bohužel se mi ale
nepodařilo získat recept přímo ze
Žandova. Jelikož se ale Žandov
nachází historicky na Chebsku
(Egerland), snad vás budou možná stejně dobře inspirovat i historické recepty z Chebu a Chebska.
Inspiraci jsem čerpala v knize Unvergessliche Küche –
Sudetenland (Nezapomenutelná
kuchyně – Sudety) od Haralda
Saula, kde jsou nejen tradiční rodinné recepty z oblasti Sudet, ale
také jejich příběhy.
Přeji dobrou chuť!
Alena Nociarová
Kuchařský kurs v Žandově, rok 1930

Eger-Zellersuppe Chebská celerová polévka
1 hlíza celeru, 2 polévkové lžíce citronové šťávy, špetka soli, 100g
másla, 100g (hladké) pšeničné mouky na jíšku , sůl a pepř podle
chuti, 1 svazek nasekané petrželky, 1 vejce, ¼ litru smetany, ½ litru
masového vývaru, houska, máslo na osmažení.
Celer omyjeme, oloupeme a nakrájíme na malé kousky. Uvaříme
do měkka v ½ litru osolené vody společně s citrónovou šťávou.
Uvařený celer promačkáme přes kuchyňské síto a celerový základ
odložíme stranou. Z másla a mouky připravíme jíšku, do které přidáme celerový základ a masový vývar. Dobře provaříme, aby zmizela chuť mouky.
Sundáme z plotny, necháme trochu zchladnout a teprve potom přidáme žloutek rozmíchaný ve smetaně a polévku promícháme. Krátce
před podáváním posypeme nasekanou petrželkou. Nakonec přidáme
do polévky do zlatohněda opraženou housku.
Weihnachtskarpfen aus Eger
Vánoční kapr z Chebu
1 živý kapr ( 1-2kg), 5 polévkový lžic octa, sůl a rostlinný tuk
na osmahnutí, 1 mrkev, ¼ celeru, 1 pórek, 1 cibule, ½ l piva (nejlépe
tmavého), 4 kuličky pepře, 2 bobkové listy, 100g švestkový povidel, 3
polévkové lžíce cukru, 50 g perníku, dohromady 40 g nasekaných madlí, oříšků a pokrájených rozinek, trochu nastrouhané citronové kůry.
Kapra zabijeme, krev zachytíme a smícháme s octem. Kapra rozdělíme na 4 porce, opláchneme a osolíme. Na tuku porce osmažíme
a dáme stranou do tepla. Kořenovou zeleninu nakrájíme na drobné
kousky a na tuku společně s nahrubo nakrájenou cibulí osmažíme
do tmava, téměř do černa. Podlijeme pivem, přidáme koření, švestková povidla, cukr a nastrouhaný perník namočený v kapří krvi a necháme 2 hodiny vařit na mírném plameni. Omáčku s přísadami poté
propasírujeme přes sítko a přidáme mandle, oříšky a rozinky a vše
ještě společně půl hodiny povaříme.
Porce kapra položíme do omáčky a necháme ještě čtvrt hodiny táhnout.
V mnoha domácnostech se toto jídlo podávalo studené, pouze
s černým chlebem. V jiných rodinách se pokrm podával teplý s houskovým knedlíkem.

Pohlednice Pozdrav z Chebska, rok 1900, s dívkou
v chebském kroji s mísou knedlíků
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Příměstský tábor

Ve dnech 13. – 17. Července 2020 se na ranči
Calypso v dolním Žandově konal příměstský tábor pro
děti, které mají vztah ke koním a k přírodě. Tento tábor
pořádá tradičně RK Western Riding Team ve spolupráci se Správou městských sportovišť v Mariánských
Lázních, TJ Sokolem ve Velké Hleďsebi a letos poprvé
také tábor podpořila obec Dolní Žandov.
Jeho účastníci se naučili základní práce kolem koní,
jejich ošetřování a udělali první krůčky k jezdeckému
umění. Závěr tábora patřil společnému výletu na Mistrovství ČR ve westernovém ježdění.
Nabízíme vám několik fotografií z dění na táboře a pokud byste se ho chtěli účastnit příští rok také, tak si v kalendáři zaškrtněte termín 12. – 16.
července 2021

Autobusová zastávka v Horním Žandově

V loňském roce proběhla oprava autobusové zastávky v Horním Žandově. Důvodem bylo rozsáhlé
poškození způsobené vandaly. Ačkoliv zastávka je
hojně využívaná obyvateli Horního Žandova, a od rekonstrukce uběhlo jen pár měsíců, daří se vandalům
toto místo opět ničit. Výtržnictví nejen na této zastávce budeme sledovat a obyvatele prosíme, aby se ke svému okolí chovali zodpovědně.
Neničte prosím veřejné prostranství, které nám pomáhá ke komfortnějšímu žití nás všech.
Správa obce
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Základní a mateřská škola

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

Mateřská škola Dolní Žandov

Zdravíme Vás v předvánočním čase, plném barev. Každé roční období
v sobě nese něco nového, kouzelného a specifického. Ne jinak tomu je
i v naší mateřské škole.
Na začátku školního roku jsme se seznámili s novými kamarády, prostředím a zaměstnanci školy. Vytvořili jsme si společná pravidla soužití,
komunikace a chování, kterými se řídíme v každodenním vzájemném
styku. Povedla se nám vytvořit přátelská atmosféra a děti se velmi rychle
adaptovaly na pobyt v MŠ. Tvoříme, hrajeme si, cvičíme, oslavujeme narozeniny-učíme se popřát, podarovat a sdílet radost s ostatními kamarády, při pobytu venku pozorujeme přírodu, podnikáme i delší procházky.
V září jsme podnikly také dva výlety, třída Sluníček do Mariánských
Lázní a třída Medvídků na ekofarmu do Dolních Dvorů. Také jsme se
stali hrdiny pří výpravě za drakem, či se proměnili v čarodějnice, duchy
a jiná strašidýlka při halloweenském veselí.
V rámci projektových dní jsme shlédli ukázku výcviku psů a seznámili se s pojmem canisterapie. Navštívili jsme místní hasiče, pan Hedbávný
s kolegy nás provedli hasičskou zbrojnicí, ukázali nám různé přístroje,
hasičská auta, vysílačky a jiné. Děti byly nadšené, mohly si různé pomůcky vyzkoušet. V průběhu akcí, ale i pobytu ve školce, dodržujeme
preventivní hygienická opatření proti Covid-19.
V současné epidemiologické situaci funguje naše mateřská škola bez
omezení, věříme, že to tak zůstane i nadále. Příroda se pomalu připravuje na zimu, ptáci odlétají do teplých krajin, ve školce se těšíme na vánoční období. Držme si palce, ať vše úspěšně zvládneme a Vaše děti se
mohou s radostí vzdělávat.
Bohumila Kyzmanová, vedoucí učitelka MŠ
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Prvňáčci 2020

V letošním školním roce nastoupilo do první třídy 18 pvňáčků.
Jiřík, Kristiánek, Víteček, Davídek, Sláva, Šíma, Míša, Kačka, Maxík,
Štěpánka, Martínek, Nikolas, Nelinky, Amálka, Jiřík, Kubík, Jára
a Honzík svůj první den prožili ve škole se svými rodiči.
Ve třídě na ně čekala paní ředitelka Mgr.Ivana Weinzettlová, paní starostka Ing. Eliška Stránská a pan místostarosta Jiří Hovorka. Na začátku
je přivítala paní starostka Ing. Eliška Stránská, která s místostarostou
Jiřím Hovorkou školáky ošerpovala, obdarovala je knihou a předala jim klíčenku ve tvaru sovy, kterou pro děti vlastnoručně vyrobila.
Paní ředitelka Mgr. Ivana Weinzettlová dětem popřála krásné dny
ve škole a mnoho školních úspěchů. První hodina uběhla rychle
a od druhého dne se na školáky ve třídě bude těšit paní učitelka Věra
Volmůtová a paní asistentka Jaroslava Soukalová.

PF2021
Příspěvky do dalšího čísla
Žandovských listů zaneste na obecní
úřad nebo zašlete poštou či e-mailem
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