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        Informace OÚ                   
 

Abychom předešli vzniku některých nejasností, uvádíme zde na pravou míru 
informace týkající se aktuálního dění v obci: 
- právě probíhají stavební úpravy a rekonstrukce zadní části obecního domu 
(č.p. 15). Do těchto prostor by se měl (ještě letos) přestěhovat obecní úřad 
a knihovna. 
- v budově současného OÚ by mělo být důstojné zázemí pro Sbor dobrovolných 
hasičů. I při částečné přestavbě zůstane samozřejmě zachován současný ráz celé 
stavby, v letošním roce je také jednou z plánovaných priorit oprava věže zvoničky. 
- aktuálně také probíhají projektové práce na protipovodňových opatřeních nad obcí, 
bude se jednat o odvodňovací rýhy. 
- budeme rádi, pokud nám vaše připomínky a náměty sdělíte písemně, elektronicky, 
nebo nejlépe osobně na veřejném zasedání zastupitelstva – další jednání bude 
25. dubna, opět od 18.00 v salonku obecní hospody. Zápisy z předchozích jsou 
na webu obce, příp. na obecním úřadě. 

Nabídka OÚ                   
 

S nástupem jara obec nabízí možnost využití následujícího vybavení a služeb: 
Stavební a zahradní technika:  

Míchačka     100,--Kč/den  
Sekačka s pojezdem                           100,--Kč/den  
Zahradní traktor (pouze včetně obsluhy)           250,--Kč/hod      
Motorová pila s obsluhou                        200,--Kč/hod 

Pronájem příslušenství:  
Domácí kino 410W                               100,-- Kč/den                       
Přístřešek – zahradní altán (3 x 3m)     100,-- Kč/den  
Pronájem pivních stolů a lavic (3+6 ks)  100,-- Kč/den  
Pronájem výčepního zařízení (vč. chlazení a kompresoru) 150,-- Kč/víkend 
(v případě pronájmu techniky i příslušenství je nutná vratná záloha ve výši 1 000,-- Kč) 
 

 

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 

 

Obecní úřad upozorňuje občany, že z důvodu pracovní neschopnosti budou od 
20. března do 5.4.2013  
úřední hodiny pouze v úterý od 18.00 do 20.00 



      Sport 
 
Džbánovský přeborník 
2013 ve stolním tenisu 
V sobotu 2. března se na 
obecním sále konal turnaj 
ve stolním tenisu pro 
hráče všech kategorií 
o titul Džbánovského 
přeborníka. 
Hráčů se sešlo sice pouze 
12, přesto nebyla nouze o 
kvalitní výkony, dokonce 
se letos bojovalo o ceny i 
ve čtyřhře.  Titul 
přeborníka obhájil Josef 
Hýbl, na druhém místě se 
umístila Věra Hýblová, třetí skončil Jaroslav Jiříček.  
Skvělou zprávou je fakt, že Džbánov už má opět své zástupce v regionálním 
přeboru družstev. J. Hýblovi se podařilo navázat na mnohaletou tradici (budovanou 
kdysi např. jeho otcem a p. Stříteským) a i díky stále lepšímu vybavení na sále 
přibývá dětí i dospělých, kteří pravidelně hrají a trénují. 
 
Pronájem tenisového kurtu  
Letos zůstávají podmínky pro zapůjčení klíčů od kurtu, kromě jedné výjimky, stejné 
jako v loňském roce: 
Každému, kdo si bude chtít zapůjčit klíče od kurtu, bude vystavena registrační 
karta s platností na CELÝ KALENDÁŘNÍ ROK. 
Cena této karty bude pro občany Džbánova 100,-- Kč za domácnost (číslo 
popisné), pro ostatní 500,-- Kč. 
Tato karta nebude přenosná, získáte ji v momentě prvního zapůjčení – na úřadě 
u paní Čimborové, nebo u R. Kroulíka na č.p. 9 (zde jsou také možné rezervace na 
tel.: 724 268 817).  
POZOR, nebude již možné zadávat dlouhodobé rezervace kurtu, vždy max. na 
týden dopředu a dle dohody. Výjimkou budou akce uvedené níže: 
V případě pořádání nekomerčních akcí džbánovskými organizacemi (SDH, ČČK, 
SK, obec…) se nájem neplatí, pro ostatní je nájemné 100,-- za hodinu, případně 
500,-- Kč za celý den. Pro komerční nájem je stanovena sazba 5 000,-- Kč za celý 
areál na den + energie. 
 
Úprava travnatého hřiště 
Špatnou zprávou je, že na hřišti stále řešíme důsledky zářijové záplavy. Zeminu 
z plochy nebylo ještě možné zcela odstranit kvůli nepříznivým podmínkám, po jejím 
vyvezení bude nutné celé hřiště kompletně renovovat, což samozřejmě znemožní 
jeho využití. 
Podobná situace je i u dolní požární nádrže, kde čekáme na výsledky rozboru 
bahna. Pak teprve může být rozhodnuto o dalším postupu. 



Rady pro spotřebitele 
Dále využíváme ochoty sdružení TEST a zveřejňujeme jejich aktuální 
tiskové zprávy: 
dTest: Prodejci nesmějí požadovat po zákaznících úhradu svých 
nákladů   
Obchodníci často neplní povinnosti, které jim ukládá zákon. Odstoupí-li 
v reakci na jejich jednání zákazník platně od smlouvy, má nárok na vrácení 

plné kupní ceny. V praxi se to ovšem neděje.   
Právní poradci časopisu dTest zaznamenali opakovaně stížnosti spotřebitelů, 
kterým prodejce snížil při vracení peněz kupní cenu například o poplatek hrazený 
bance za platbu kartou. Jiní obchodníci v obdobných situacích požadují uhrazení 
částky, která náleží slevovému portálu za zprostředkování prodeje, případně si od 
kupní ceny odečítají částku zohledňující dobu používání a opotřebení výrobku.  
„Prodejci takovým jednáním porušují zákon. V podstatě sankcionují zákazníky za 
využití jejich práva odstoupit od smlouvy,“ upozorňuje vedoucí právní poradny 
časopisu dTest Lukáš Zelený a dodává: „Veškeré náklady spojené s reklamou, 
zprostředkováním a realizací prodeje či následné odstraňování vad zboží v záruční 
době je záležitostí podnikatele. Ten své náklady může zohlednit jedině v ceně zboží 
či služby.“   
Právo na odstoupení od smlouvy vzniká zákazníkovi například tehdy, dodá-li mu 
podnikatel nefunkční věc, či opakovaně a neúspěšně odstraňuje stále stejnou 
závadu. Odstoupením od smlouvy vzniká právo na vrácení zaplacené kupní ceny 
v plné výši. „Dojde-li ke krácení sumy ze strany prodejce, měl by jej poškozený 
vyzvat k vydání neoprávněně zadržované částky,“ uvádí Lukáš Zelený a radí: 
„K tomu lze využít vzorový dopis na vydání bezdůvodného obohacení, který je 
k dispozici na www.dtest.cz/obohaceni.“  
dTest:  Čtyři testované letní pneumatiky jsou nebezpečné  
Čtyři modely letních pneumatik propadly v aktuálním testu autoklubu ADAC 
a časopisu dTest. Důvodem byly velmi špatné jízdní vlastnosti na mokré vozovce.   
Nejhorší hodnocení získaly výrobky čínských značek Rotalla Radial F108 a Sailun 
Atrezzo SH402, které zcela selhaly v testu brzdění a ovladatelnosti na mokré 
vozovce. Pneumatiky značky Sailun získaly velmi nízké ohodnocení i při jízdě na 
suché vozovce. Jako nebezpečné byly označeny i italské pneumatiky Marangoni 
Verso a francouzské pneumatiky Kleber Dynaxer HP 3.   
Test se zaměřil na dva rozměry letních pneumatik - patnáctipalcové, vhodné pro 
menší typy vozů a sedmnáctipalcové, vhodné pro vozy nižší střední třídy. 
„U patnáctipalcových modelů byla kvalita o poznání nižší,“ konstatuje manažer 
testování časopisu dTest Václav Beneš a dodává: „Překvapením byl špatný 
výsledek pneumatik Kleber, levné značky koncernu Michelin. Ten se ale současně 

stal vítězem v dané kategorii s pneumatikami Michelin Energy 
Saver.“   
„Výsledky testu sedmnáctipalcových pneumatik, vhodných například 
pro vozy Audi A3, Opel Astra či Volkswagen Golf, byly poměrně 
vyrovnané,“ shrnuje Václav Beneš. Pouze dva výrobky – pneumatiky 
High Performer Sport HS-2 a Syron Race 1 Plus získaly hodnocení 
„dostatečně“. Dovozci obou typů pneumatik ale slíbili stažení 
nekvalitních pneumatik z trhu.  



Kultura 
 
ČČK Džbánov zve všechny místní i 
přespolní, kamarády i známé, na tradiční 
Maškarní ples a na Dětský karneval.  

Obě akce se 
uskuteční v sobotu 
16. března na sále 
obecního domu – 
karneval pro děti, 
tentokrát s podtitulem 
„Sněhurka a sedm 
trpaslíků“, bude od 
14 hodin, ples pro 
dospělé od 20:00. 
Pro děti bude 
připravena spousta 
soutěží, večer se pak 

můžete těšit na bohatou tombolu a skvělou 
zábavu. Chybět samozřejmě nebude ani 
soutěž o nejlepší masku! 
 
ČČK Džbánov také připravuje a již dopředu srdečně zve na posezení 
a besedu s důchodci, které se bude konat 13. dubna od 14.00 na sále 
obecního domu. Pozvánky samozřejmě dostanete ještě osobně, už teď se 
můžete těšit na občerstvení a příjemnou zábavu. 
 
Informace na závěr 
Od nového roku je v platnosti nová vyhláška o poplatcích za svoz komunálního 
odpadu. Tato vyhláška přinesla snížení ceny pro domácnosti, které se snaží odpad 
třídit a na komunální odpad jim stačí jediná popelnice. Výrazné snížení ceny budou 
mít občané staršího věku.  Ceny jsou stanoveny takto: 
A) poplatník, ročník 1941 a starší, pokud je v domácnosti, která používá pouze 
jednu popelnici – 153,-- Kč/os. 
 (pokud by používal popelnic více, poplatek bude 253,-- Kč). 
B) poplatník, ročník 1942 a mladší, pokud je v domácnosti, která používá pouze 
jednu popelnici – 406,-- Kč 
 (pokud by používal popelnic více, poplatek bude 506,--Kč). 
O způsobu výběru poplatků budete včas informováni. 
 
 
Otevírací doba sběrného místa (areál bývalého JZD) 
18. 3.  (pondělí); 6. 4. (sobota); 15. 4. (pondělí) - vždy první sobota a třetí pondělí 
v měsíci 
 sobota  9.00 – 11.00 
 pondělí 14.00 – 16.30 


