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                       Informace OÚ: 
 

Veřejná zasedání obecního zastupitelstva  
Informace z 6. zasedání (15. září) 

- kompletní zápis ze zasedání je k nahlédnutí na úřadě a také na webových 
stránkách obce; zde uvádíme pouze nejdůležitější body: 

- pokračuje doplňování dopravního značení v obci a umísťování zrcadel na 
nepřehledných výjezdech – to vše na základě připomínek občanů. Máte-li podobný 
námět na řešení, oznamte to, prosím, na úřadě. 

- zastupitelstvo schválilo dokument „Program rozvoje venkova“, na jehož 
základě podalo žádost o dotace na dostavbu zadní části obecního domu a na 
opravu/výstavbu místní komunikace za obecním úřadem. 

 

Pozvánka na 7. zasedání - 15. prosince 
- na programu dalšího veřejného zasedání je především schvalování rozpočtu obce 
na rok 2012. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a bude též k nahlédnutí 
na úřadě. Z tohoto návrhu jsou patrné priority zastupitelstva na další rok a budeme 
rádi, pokud se k nim budete chtít vyjádřit. Stejně tak budou projednávány změny ve 
svozu komunálního odpadu. 

 

Svoz komunálního odpadu v roce 2012 
Vzhledem k neustále rostoucím nákladům na likvidaci odpadu a zvyšování sazby 
DPH, jsme nuceni od 1. 1. 2012 poplatek za odvoz odpadu zvýšit na 420,--
Kč/osoba/1 rok. Úlevu 50 % z poplatku budou mít občané až od věku 75 let a výše. 
Úleva na třetí a další dítě v rodině do 10 let věku se ruší. Protože je naším 
dlouhodobým cílem snížit množství komunálního, netříděného odpadu, bude také 
navrženo omezení počtu popelnic na domácnost; nebude už také možné 
k popelnicím přikládat různé pytle a podobně „uložený“ odpad. Zároveň s tím se 
však budou rozšiřovat služby sběrného dvora (zejména o možnost vyhazování 
biologické odpadu - staré větve, roští apod.), aby bylo možné odpad lépe třídit. 
 

Úřední hodiny obce: pondělí   9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
   úterý  9.00 – 12.00  18.00 – 20.00 
   středa  zavřeno 
   čtvrtek  9.00 – 12.00  18.00 – 20.00   

pátek  9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
Knihovna 
Nově jsou k zapůjčení knihy pro kutily a zahrádkáře: „Moje zahrada - Praktické 
rady“ a „Řez stromů a keřů“. Stále odebíráme časopis „21. století“ – časopis plný 
zajímavostí ze světa přírody, historie, vědy a techniky. 
Knihovna je otevřena každé úterý od 17 do 19 hod. 



Sportovní a kulturní akce 
 

Protože má Občasník tradiční zpoždění, neberme toto jako aktuální zpravodajství, 
ale spíše jako připomenutí zajímavých akcí, které se uskutečnily na přelomu léta a 
podzimu. Fotografie z těchto akcí budou k nahlédnutí (a k vytištění) v obecní 
knihovně, případně na webu. 
 

Džbánovský pohár - míčový trojboj 
Druhý ročník této domácí, „rodinné“ akce, ve kterém spolu změřilo síly celkem šest 
dvojic. Bojovalo se v tenisu, volejbalu a ping-pongu a přestože tady šlo především o 
zábavu, tak si svým výkonem zasloužila vítězný pohár dvojice Hýbl – Polanský.  
 

Cesta kolem světa  
Na konci léta se všechny děti mohly vydat na dobrodružnou výpravu kolem celého 
světa – postupně navštívily všechny světadíly, kde je provázeli tamní „domorodci“. 
Děti si mohly vyzkoušet rýžování zlata, život v poušti, v pralese i v daleké Austrálii, 

zdolávaly nejvyšší 
horu světa a na 
závěr si vyzkoušely i 
atmosféru slavné 
Tour de France. A 
kdo děti vypravil na 
cestu a na závěr jim 
rozdával odměny? 
Nemohl to být nikdo 
jiný než sám Emil 
Holub … 
  

Vinobraní  
Hned první říjnový víkend ČČK obnovil v naší vesnici téměř zapomenutou tradici. 
Výborně připravené vinobraní, včetně všech důležitých součástí – strážníků, 
šatlavy, burčáku, rozlévaného vína, lisu na víno, výzdoby atd., mělo jednu jedinou 
vadu – škoda, že si na tuto akci nenašlo cestu více lidí… 
 

Posvícenská zábava 
Opět návrat k tradicím, tentokrát pod taktovkou džbánovských hasičů. Skvělá 
zábava, navíc okořeněná bohatou tombolou. A zase si můžeme pouze postesknout 
nad malou účastí… 
 

V duchu „návratu k tradicím“ se nesla i další akce: 
divadelní představení ČISTIČKA (v podání divadelního spolku POPRASKD) - 
satira z prostředí domácí politiky parodovala řadu známých osobností i politických 
„kšeftů“, hra ukázala spoustu neduhů a bolestí nejen ve vysoké politice, ale trochu 
si rýpla i do každého z nás. 
Vzpomene si ještě někdo, že tu také kdysi fungoval ochotnický spolek?  
 



Festival filmů Jeden svět 
Obecní knihovna Džbánov vás celý podzim zve na promítání zajímavých 
dokumentárních filmů z projektu organizace Člověk v tísni. Dosud jsme mohli 
shlédnout doslova hrůzné filmy z prostředí Kuby, afrického Konga a Severní Korey. 
Tyto dokumenty nám nastínily strastiplný život v těchto oblastech a také otevřely oči 
– můžeme si skutečně MY stěžovat na zdejší poměry? Můžeme v těchto 
souvislostech brečet nad ekonomickou krizí? 
9. prosince je na programu poslední díl seriálu - Barmský VJ - V roce 1988 byl 

Joshua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty proti 

demonstrantům, během něhož byly zabity více než tři tisíce lidí. Od té doby se rozhodl 

bojovat za demokracii.... 

Promítat se bude opět na sále Obecního domu ve 20:00 hodin, vstup zdarma. 
 
Tímto by výčet zajímavých akcí rozhodně nekončil – na přelomu léta a podzimu se 
konal Country bál se skupinou MAKADAM, ČČK uspořádal i lampiónový průvod. 
Na sále stále probíhají sportovní aktivity pro všechny – pilates, aerobic, stolní 
tenis, karate, cvičení pro děti a další. Aktivitu těchto spolků můžeme brát také jako 
odpověď na připomínky typu „na co naše vesnice potřebuje obecní dům, sál apod.“  
 

Připomenutí a oslava výročí 17. listopadu ´89 
Den boje studentů za svobodu a demokracii jsme si mohli připomenout 
happeningem pořádaným Obecní knihovnou. Součástí této akce byla i výstava 
dobových dokumentů a promítání záznamu divadelního představení Hrdý Budžes. 
17. listopadem 1989 byla odstartována tzv.sametová revoluce, která vedla 
k rozsáhlým změnám v politickém i hospodářském uspořádání české republiky. 
Díky nenásilnému a rychlému sledu událostí bylo již na konci listopadu jasné, že 
v tehdejším Československu skončil totalitní režim vedený KSČ – režim, který 
věznil, týral a zabíjel své odpůrce, režim, který znemožňoval jakýkoliv projev 
svobody. Dnes, po 22 letech, ve světle současných politických událostí, korupčních 
afér, sílící finanční krize, je někdy těžké „slavit“ toto výročí.  
V této souvislosti by se snad hodil jeden slavný výrok: 
„Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme 

zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je 

příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se 

domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto 

omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů 

a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. 

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat 

pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci 

a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je 

třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však 

překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a 

osobním příkladem“. 
Věřte, že tato slova zazněla už v roce 1932 a nepronesl je nikdo menší než Tomáš 
Baťa. Nelze s tím než souhlasit. 



Mikulášská diskotéka s nadílkou 
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na karneval spojený s Mikulášskou 
nadílkou, spoustou her a tancování. Akce se koná 3. prosince od 15.00 na sále 
obecního domu 
 

Výsadba stromů pro děti 
Výsadbou 6 vzrostlých lip 
v prostoru zatravněné 
plochy horní návsi jsme opět 
(už čtvrtým rokem) oslavili 
narození 6 spoluobčánků 
v naší obci. Zároveň tím byla 
zahájena postupná 
rekultivace tohoto prostoru. 
Záměrem je vytvořit 
protiváhu dolní návsi, která 
je svým charakterem určena 
spíše mladým lidem a 
sportovcům. Na horní návsi 
by naopak měla vzniknout klidová zóna s parkovou úpravou, kde budou instalovány 
lavičky určené pro oddych a setkávání starších spoluobčanů. 
 

Výzvy 
Úprava horní návsi bude v další fázi zahrnovat odstranění přestárlých stromů v okolí 
Pomníku padlých, opravu pomníku a přístupového chodníku, opravu izolace hráze 
horní nádrže, odstranění oplocení nádrže a další výsadbu zeleně. Ve dnech 25. a 
26. 11. dojde k pokácení 2 topolů a břízy – vyzýváme tímto případné zájemce o 
dřevo, aby svůj požadavek nahlásili na obecním úřadě. 
 

Letošní podzim se vyznačuje neobvykle špatnými rozptylovými podmínkami. Ruku 
v ruce s tím, jak mnozí občané přecházejí z různých důvodů od vytápění plynem ke 
spalování uhlí, došlo k výraznému zhoršení čistoty ovzduší v obci. Chceme tímto 
vyzvat všechny, kteří se rozhodli k tomuto kroku, aby aspoň ve dnech, kdy je nízký 
tlak a kouř v obci zůstává, omezili spalování uhlí na minimum a upřednostnili 
vytápění plynem. Jediný čmoudící komín dokáže otrávit prostředí v celé obci. 
Děkujeme za pochopení. 
 

Všechny záměry i opatření, o kterých se zde zmiňujeme, nebo se s nimi 
setkáváte „za chodu“, jsou výsledkem diskuze a někdy i dosti náročné práce. 
Je nám pak líto, pokud se pouze z doslechu dozvídáme, jak je vše špatné, co 
by kdo udělal lépe apod. Tato opatření jsou mimo jiné předmětem veřejných 
zasedání zastupitelstva obce, na kterých je však ze strany spoluobčanů účast 
minimální.  
Budeme rádi za každou iniciativu, která bude vznesena včas, v okamžiku 
řešení a takovým způsobem, abychom na ni mohli také reagovat. Jen tak jsme 
schopni dojít k optimálnímu výsledku. 
 


