
Džbánovský občasník 
číslo 17                                                   16. srpna 2012 

Vydává: Obec Džbánov, www.dzbanov.cz, č.per. MK ČR E 17735 

    

        Úvod                   
 

V tomto čísle se trochu vrátíme k červnovým oslavám – jednak v podobě pamětního 
listu na druhé straně občasníku, ale také tím, že bychom Vám rádi nabídli 
CD s fotografiemi z této akce i s fotografiemi tam vystavenými. Cena tohoto CD 
bude 50,-- Kč, případní zájemci hlaste se na obecním úřadě. 
 

V tomto čísle také dáváme prostor pro prezentaci nově vzniklého sdružení – 
DĚTSKÉHO KLUBU. Aktivity tohoto sdružení  reagují především na nedostatek míst 
v mateřských školách, zároveň se snaží nabídnout plnohodnotné aktivity dětem 
v předškolním věku.  
 

Pokračujeme také ve spolupráci se časopisem dTest a uvádíme další praktické  
informace týkající se reklamací. 
 

Dovolte také, abychom Vás již s předstihem pozvali na veřejné jednání obecního 
zastupitelstva, které se bude konat 20. září 2012. Na programu bude kromě jiného i 
dostavba obecního domu a návrh rozpočtu na příští rok. 
         
 
STŘEDOVĚK OŽIJE VE DŽBÁNOVĚ! 

 
SK Džbánov zve srdečně všechny děti i jejich rodiče na zakončení 
prázdnin, tentokrát v podobě  

DOBÝVÁNÍ STŘEDOVĚKÉHO HRADU. 
Akce se uskuteční na hřišti, 
v neděli 2. září od 14.00, 

nejodvážnější zbrojnoši budou povýšeni do 
rytířského stavu, možná svrhneme i krále a získáme 
jeho poklad! 

 
 
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  



DĚTSKÝ KLUB DŽBÁNOVÁČEK o.s. 
nabízí tvořivé a hravé využití času pro Vaše děti a odborné 

výtvarné vedení. V klubu si budeme hrát, malovat, číst, povídat, 
sportovat, chodit na procházky, využijeme místní dětské hřiště, 
tělocvičnu v obecním domě, pojedeme na výlety, na výstavy, do 
divadla atd.  
 Rádi bychom vyšli vstříc rodičům, kterým nebylo přijato dítě do 

mateřské školky 
- naším hlavním cílem je nabídnout řešení situace rodinám 

s malými dětmi, které často beznadějně řeší otázku hlídání 
svého dítěte. 

- nabízíme Vám dopolední nebo celodenní hlídání 
předškolních dětí ve věku od 3-6 let. Individuální přistup budou zajišťovat 
zkušení pracovníci, kteří mají i své vlastní děti. Pro vaše děti nachystáme vždy 
kvalitní, poučný a zábavný program v příjemném rodinném prostředí. 

- stravování: svačinky a obědy si zatím děti budou nosit z domova, do budoucna 
lze dle zájmu rodičů zajistit obědy, v průběhu celého dne bude zajištěn pitný 
režim. 

- varianty docházky: celodenní - půldenní; celý týden – jednotlivé dny, … 
- v případě zájmu nabídneme volitelné kurzy – např. plavání,  hudební výchova, 

angličtina… 
 Rádi bychom také vyšli vstříc těm, kteří potřebují pouze občasné, nepravidelné 

hlídání dětí. 
Obě služby budou placené a cena se tedy bude odvíjet od počtu dětí a délky 
docházky. 

Zahájení provozu v malém rodinném prostředí plánujeme na září 2012, sídlo 
klubu je přímo ve Džbánově č. 18 (Zamastilovi) – Pavlu Zamastilovi patří 
poděkování za poskytnutí prostor v přízemí jeho domu. 

Výčet všech plánovaných aktivit je samozřejmě neúplný – budeme rádi, 
pokud se k nám přijdete podívat, informovat a případně i nezávazně vyzkoušet naši 
nabídku. Budeme rádi za každý nový podnět, nápad na zlepšení nebo i za jakoukoliv 
pomoc v rozjezdu… 
 

Kontakt: dzbanovacek@seznam.cz, tel.: 731 94 27 94 
Garantem a „duší“ projektu je výtvarnice a máma tří dětí Kateřina Škrabalová, 
spoluzakladateli sdružení jsou Petra a Radek Kroulíkovi. 
 

       Nabídka OÚ                  
 

Po celý rok 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 (pouze včetně obsluhy)              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  



Reklamujete výrobek? Požadujte úhradu nákladů! 
 
Zjištění vady u výrobku a následná reklamace jsou vždy nepříjemné. 
Často přináší také mimořádné náklady, které by vám u bezvadného 
výrobku nevznikly. Proto vám zákon dává právo na jejich úhradu. 
Předpokladem vzniku nároku na úhradu nutných nákladů je řádné 
uplatnění reklamace a uznání vady ze strany prodejce. 
Mezi spotřebitelem a prodejcem často vznikají spory o to, co vše lze pod 
nutné náklady zahrnout. Proto si ukážeme několik příkladů. Je třeba však zdůraznit, 
že zákon užívá slůvka "nutné", a proto není v žádném případě možné požadovat 
náhradu jakýchkoli nákladů. 
Mezi náklady, jejichž úhradu můžete s úspěchem  požadovat prodejci, patří například 
jízdné při cestě do prodejny, kde jste reklamaci uplatnili, stejně jako jízdné 
vynaložené za účelem vyzvednutí opravené věci. Za nutné náklady se obvykle 
považuje například cestovné veřejnou dopravou (je-li takové spojení možné), popř. 
uhrazení cestovních nákladů osobním automobilem podle vyhlášky o cestovních 
náhradách. Pokud ale chcete prodejci tvrdit, že jste naprosto nutně museli využít taxi, 
nejspíše nepochodíte. 
Podobně je tomu u poštovného při písemném uplatňování práv z odpovědnosti za 
vady.  Za nutné náklady můžeme dále považovat zejména náklady odborné prohlídky 
potřebné ke zjištění vady, náklady přepravy věci či její demontáže. 
Vždy je třeba vyhodnotit situaci individuálně. Pokud evidentně stačilo zboží 
k reklamaci odeslat a osobní doručení nebylo nutné, bude osobní doručení 
považováno za neúměrný náklad a potom je možné požadovat pouze uhrazení 
nákladů poštovného.  
Velmi často se obsahem těchto nákladů stávají náklady na znalecký posudek, který si 
spotřebitel nechá vypracovat v případě zamítnutí reklamace prodávajícím. Znalecký 
posudek je nejlepším způsobem, jak může spotřebitel prokázat prodávajícímu 
existenci vady v reklamačním řízení v případě, kdy je prodávajícím vada popírána. 
Pokud vám nebude prodejce ochoten reklamaci vyřídit i přes kladný znalecký 
posudek, musíte se obrátit na soud. Uplatnění nároku na úhradu nákladů spojených s 
reklamací budete muset prokázat, proto je vhodné mít podklady v písemné formě.  
Zákon pamatuje i na ochranu prodejce. Pokud prodejce prokáže, že spotřebitel 
zneužil svá práva k uplatnění reklamace zejména za účelem obohacení se nebo 
obcházení zákona, má právo požadovat po spotřebiteli náhradu nákladů, které mu 

vznikly v souvislosti s „šikanózním“ výkonem práv spotřebitele. 
Náhrada nákladů spojených s reklamací není žádným způsobem 
závislá na hodnotě zboží. Proto může dokonce cenu zboží 
převyšovat. 
V případě pochybností je vždy lepší se předem s prodejcem 
domluvit na způsobu dopravy vadného zboží k reklamaci či na 
dalších nákladech a předejít tak případným sporům. Rovněž Vám 
pomohou zkušení poradci na naší poradenské lince 299 149 009 
každý pracovní den mezi 9. a 17. hodinou. 
 

Zdroj: tiskové zpravodajství občanského sdružení spotřebitelů TEST  



      


