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        Informace OÚ                   
 

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva 
čtvrtek 19. prosince 2013, 18:00 v salonku Obecní hospody. 
Program:  
1, Vyhláška - poplatky za likvidaci odpadu  
2, Informace o záměru odprodat pozemek p.č. 1126/1, 1144/1  
3, Informace o rozpočtovém opatření č. 4  
4, Rozpočtové opatření č. 5  
5, Provedení inventur k 31.12.2013  
6, Rozpočet obce na rok 2014  
7, Ostatní: Smlouva o zimní údržbě  
                  Informace o stavu opravy č.p. 24 „Zvonička”  

   Zpráva o stavu - Výbor pro obnovu krajiny  
   Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky 
 
 

Snížení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu 
 

V letošním roce se významně snížil objem vyprodukovaného domovního odpadu v naší obci. 
Za tuto skutečnost jsme velmi rádi a chtěli bychom touto formou poděkovat všem občanům, 
kteří se zodpovědně snaží odpady nejen třídit, ale nezapomínají na to, že základem je odpad 
jako takový minimalizovat. 
Menší objem znamená snížení celkových nákladů na svoz a uložení odpadu. Proto se 
zastupitelstvo obce rozhodlo snížit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 
2014 o 5%  na novou základní sazbu 480 Kč (resp.380 Kč) v r.2014. 
 
Sázení stromů                     

Už šestým rokem se v naší obci nebo 
v nejbližším okolí vysazovaly stromy za 
nově narozené děti. Letos přibyly 
4 javory u cesty na Knířov a oslavily 
jsme tak narození těchto dětí: 
Sáry Dolejšové, Sáry Vomočilové, 
Adély Sochové a Jaroslava Kučery 
Zároveň bychom uvítali nápady, 
zejména rodičů nově narozených, na 
místa oblastí vhodných pro osazování  
k této příležitosti. Předem děkujeme za 
náměty.     
 
Úřední hodiny obecního úřadu 
pondělí , pátek 9.00 – 12.00   13.00 – 15.00 
úterý, čtvrtek 9.00 – 12.00   18.00 – 20.00 
středa  zavřeno 

 
Knihovna 
úterý  17.00 – 19.00 



        Informace z dTestu 
 

Bič na „šmejdy“ – nový občanský zákoník  
 

Nový občanský zákoník lépe ochrání spotřebitele při nákupech mimo obchodní 
prostory, tedy zejména při podomním prodeji a na nechvalně proslulých předváděcích 
akcích.  

Podvodníci, pro které se již vžilo označení „šmejdi“, přijdou po Novém roce o jeden 
ze způsobů, který nyní využívali, aby zákazníkům znemožnili odstoupit od nevýhodné 
smlouvy. Nalákali je na předváděcí akci do své provozovny, a smlouvy zde uzavřené nebylo 
možné vypovědět ve lhůtě 14 dnů jako v případech, kdy se prodej odehrál mimo prodejní 
prostory.  Nový občanský zákoník však na tyto situace výslovně vztahuje stejná pravidla, jako 
na podomní prodej nebo na prodejní akce, a odstoupení je tedy nově možné.  

Nový občanský zákoník přináší také další změny, které posílí postavení spotřebitele 
při nákupech mimo obchodní prostory. „Za pozornost stojí novinka, která usnadní život 
zejména napáleným seniorům. Ti se od vrácení zboží často nechají odradit tím, že hromada 
zbytečností, které jim prodejce přivezl, je příliš objemná a nejde snadno vrátit třeba poštou,“ 
říká Miloš Borovička a upřesňuje: „Nově proto v takovém případě spotřebitel nemusí po 
odstoupení od smlouvy zboží draze odesílat, prodejce si vše musí odvézt na své 
náklady.“   

Spotřebitelé najdou přehled podstatných změn v novém Občanském zákoníku na 
webových stránkách dTestu www.dtest.cz/noz, kde si mohou stáhnout také bezplatnou 
brožuru s důležitými informacemi.  
 

Shrnutí - nákupy mimo obchodní prostory podle nového občanského zákoníku  
Při nákupu od podomních prodejců a od šmejdů mají spotřebitelé od začátku roku 2014 lepší 
ochranu. Nový občanský zákoník v této souvislosti přináší následující změny:  
* Zájezdy, organizované za účelem prodeje a propagace, jsou výslovně považované za 
prodej mimo obchodní prostory.  
* Zvýšená ochrana se týká také případů, kdy prodejce odchytí zákazníky na veřejnosti, naláká 
je do své provozovny (typicky na výhru v soutěži či anketě).  
* Spotřebitelé musí předem dostat relevantní informace. Pokud by obchodník sliboval něco 
jiného, než pak dá do smlouvy, platí to, co je pro spotřebitele výhodnější. Informace musí být 
v písemné podobě.  
* Podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou ke spotřebitelům vstřícnější. Hlavní rozdíly jsou v 
počítání lhůt a ve vracení zboží a peněz. Odstoupení stačí ve 14 denní lhůtě odeslat, podle 
současné úpravy bylo třeba, aby bylo odstoupení do 14 dnů doručeno.  
* Pokud obchodník neinformuje spotřebitele o jeho právu odstoupit od 
smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, lhůta k odstoupení se prodlužuje o rok a 14 
dní se počítá případně až od chvíle, kdy během této roční lhůty obchodník 
svou povinnost dodatečně splní.  
* Pokud jde o zboží, které nelze vrátit poštou a podnikatel ho sám dopravil 
ke spotřebiteli, stačí odstoupit od smlouvy a obchodník si jej musí odvést 
na vlastní náklady.  
 

Tisková zpráva ze dne 13. prosince 2013 
 

POZOR!!! 
Časopis dTest bude od ledna v naší knihovně!!! 

Tento časopis obsahuje nezávislé testy výrobků od elektrospotřebičů až po potraviny, 
poskytuje rady spotřebitelům ohledně reklamací apod. 
 
 



Informace OÚ 
 

 

S blížícím se koncem roku stojí za to shrnout nejdůležitější 
akce, které se letos realizovaly: 
 

Podařilo se zlikvidovat následky loňské záplavy, která zasáhla 
střed obce. Vyčistily se obě vodní nádrže, opravily stěny, spáry 
a stavidla. Přes veškerou snahu se zatím nepodařilo obnovit 
stav vody v horní nádrži. V roce 2014 nás tak čeká zásadní 
zásah do valu hráze, kde je nutné zastavit průsak vody. 
 

Byla dokončena rekonstrukce zadního traktu Obecního domu, 
kam byly přestěhovány kanceláře obecního úřadu a místní 
knihovny. Nové prostory jsou krásné a zázemí odpovídá 
dnešním potřebám. Díky změně umístění knihovny a zlepšení 
nabídky služeb jsme zaregistrovali 25% přírůstek počtu čtenářů. 
 

Zahájena byla rekonstrukce budovy čp.24, a to opravou krovu 
zvoničky a jejího oplechování. V příštím roce bude rekonstrukce pokračovat v přízemí 
objektu. Zde bude vybudováno zázemí pro místní SDH a malé „muzeum“. 
 

Na podzim se díky finančnímu daru Honebního společenství podařilo vysadit pás nové zeleně 
před obcí v prostoru od silnice směrem k lesíku, v místě původní obecní cesty. Tento pás 
zeleně je prvním příspěvkem k připravované obnově remízků a liniové zeleně v okolí naší 
obce. 
 

V obci v letošním proběhla řada kulturních, sportovních a společenských akcí, které 
zorganizovaly místní složky ČCK, SDH, SK a místní knihovna. I přes kvalitní přípravu a velké 
nasazení organizátorů byla účast občanů na většině akcí o dost nižší než v předchozích 
letech. Je to velmi smutné a je to škoda. Společenské akce místních pro místní mají své 
neopakovatelné kouzlo, které při sledování TV v obývacím pokoji těžko pocítíme. 
 
Zájem spolků zatím neupadá, jak dosvědčuje předběžný plán na příští rok: 

Termín Název akce Organizátor 
22.2. Sportovní ples  SK 
15.3. Dětský maškarní karneval ČČK 
12.4. Setkání s důchodci ČČK 
30.4. Pálení čarodějnic SK 

květen Volejbalový turnaj SK 
31.5. Dětský den SK 
21.6. Diskotéka - jen za dobrého počasí - hřiště SDH 

červenec Country zábava SK 
srpen Letní kino Obec 
30.8. Rozloučení s prázdninami SK 

11.10. Vinobraní ČČK 
18.10.  Lampionový průvod ČČK 
8.11. Posvícenská zábava SDH 

17.11. Oslavy 17. listopadu SK 
6.12. Mikulášská besídka - disko SK 

listopad-prosinec Promítání na sále /Jeden svět Obec/knihovna 
Plán je samozřejmě předběžný, uvítáme jakoukoliv novou iniciativu. 



Vánoční střípky 
 

Vánoční stromek nemá v Česku dlouhé tradice, protože se v měšťanských rodinách 
začal prosazovat až ve 40. letech 19. století. Nadělování dárků bylo původně spjato 
s 6. prosincem, památkou sv. Mikuláše, avšak postupně se tento zvyk přesunul právě na 
Vánoce.  

Kapr coby hlavní večerní jídlo také v českých zemích nemá dlouhou tradici. Štědrý 
den zůstával postním dnem, a proto i charakter jídla byl postní; za maso se ovšem 
nepokládalo maso rybí. To však bylo v 18. století dražší než ostatní druhy masa, a proto 
většina domácností musela dát přednost levnějším alternativám. Nejedl se pouze kapr, ale 
např. i lín, sumec a jiné sladkovodní ryby; obvykle se jedly připravené nasladko. Kapr se 
stává běžným štědrovečerním jídlem teprve ve 2. polovině 19. století, neboť se díky cenové 
regulaci stal dostupnějším. Klasickým způsobem přípravy – nejstarší dochovaný recept je 
z roku 1810 – je pak kapr načerno, který se připravoval tři dny a pekl se v omáčce z mandlí, 
rozinek, perníku, povidel, ořechů a sladkého piva; podával se se šiškami, později 
s knedlíkem. Tento recept však postupně kvůli své složité přípravě zcela z jídelníčku zmizel - 
do české kuchyně však z rakouské kuchyně přichází kapr smažený (kolem roku 1900)… 

 

Ať už to bylo jakkoliv, Vánoce by vždy měly být spojené s radostí, štědrostí, 
ale i s nadějí, vírou a pokorou. Krásně to vystihuje následující zamyšlení: 

 

Chtěl jsem sílu, můj Bože, a dostal jsem potíže, aby mne posílily. 
Chtěl jsem moudrost a dostal jsem problémy, abych je řešil. 
Chtěl jsem odvahu a dostal jsem překážky, abych je překonal. 
Chtěl jsem výhody, ale dostal jsem příležitost. 
Tak moc jsem chtěl lásku a dostal jsem partnera, abych mu pomáhal. 
Nedostal jsem nic z toho, co jsem chtěl, ale dostal jsem všechno, co jsem 
potřeboval… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Obecní úřad Džbánov. 
 
 


