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Informace OÚ: 

 
Dne 11.11.2010 byli usnesením nového obecního zastupitelstva 

zvoleni: 
Starostou obce – Ladislav Lisa 
Místostarostou obce – Petr Ješina 
Předsedou kontrolního výboru – Radek Kroulík, za členy výboru - Jaroslava 

Voleská, Jindřich Svatoš 
Předsedou finančního výboru – Eva Kolbabová, za členy výboru – Libor 

Vomočil, David Maixner 

 
Zápis z ustavujícího zasedání je k nahlédnutí na obecním úřadě, případně 
na stránkách obce. 

 
Na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 

15.12.2010, byl schválen Rozpočet na rok 2011: 
Příjmy:  3.146 tis.Kč 
Výdaje:  2.946 tis.Kč 
Saldo:    +200 tis.Kč 
Podrobný rozpočet a zápis z veřejného zasedání je k nahlednutí na obecním 
úřadě, připadně na stránkách obce. 
 
Výsledek výběrového řízení na svoz komunálního odpadu  
Na základě výsledků výběrového řízení byla s platností od 1.1.2011 
uzavřena Smlouva na svoz a uložení komunálního odpadu se společností 
EKOLA s.r.o. České Libchavy.  
 

 
Výsledek výběrového řízení na správce Obecního domu 
Na základě výsledků výběrového řízení byla s platností od 1.1.2011 
uzavřena pracovní smlouva s panem Karlem Novotným z Vysokého Mýta. 
Současně bychom rádi podělovali p. Škrabalovi za dosavadní činnost           
a příkladnou péči o obecní zeleň a obecní dům. 

http://www.dzbanov.cz/


Mikulášská nadílka 
 V sobotu 4. prosince do 
Džbánova opět zavítal svatý Mikuláš 
s doprovodem anděla i čerta. 
Tentokrát na děti čekala odpolední 
diskotéka a s ní spousta písniček a her 
– no a při všem tom tancování a 
zpívání děti úplně zapomněly zlobit a 
tak mohl Mikuláš s andělem všem 
nadělit spoustu dárků. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Informace na závěr: 

 
Úřední hodiny – pozor změna! 

 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 

 čtvrtek  17.00 – 19.00  
Svoz domovního odpadu: 

 každé sudé pondělí odpoledne, první svoz v novém roce bude 10. ledna 
 
Další informace, zajímavosti a některé další fotografie najdete také na webových stránkách 
dzbanov.webnode.cz 



Služba CZECH POINT na obecním úřadě 
V kanceláři obecního úřadu je možné získat výpisy z elektronických databází 
statní správy a Katastru nemovitostí: 

 

Sport: 

 
Knířovské závody 

V září tohoto roku SK 
Džbánov a vysokomýtský Cykloklub 
Bendl opět spojily své síly a 
uspořádaly 25. ročník Běhu do 
knířovského kopce a 12. ročník 
Kujebáckého pedálu. Za krásného 
počasí se na trati sešlo necelých 50 
velkých i malých sportovců. 
Kompletní výsledky, včetně 
fotografií naleznete na stránkách 
dzbanov.webnode.cz, případně 
v obecní knihovně. Za pomoc při 
organizaci a zajištění bychom rádi 
poděkovali obchodu Cyklosport Bendl, obecnímu úřadu a džbánovským hasičům. 
Traťové rekordy zatím odolaly, těšte se na další ročník!  

 
Sportování na sále obecního domu: 
 Aktuálně se můžete zapojit do těchto aktivit a případně kontaktovat 
uvedenou  osobu: 
Aerobic – čtvrtek 18.00 (Lucie Lisová) 
Cvičení pro děti s rodiči – středa 16.30 (Petra Kroulíková) 



Karate -  pátek od 19:00 (Ladislav Lisa) 
Pilates – pondělí 18:00 (Jaroslava Voleská) 
Stolní tenis –  pondělí 16:15; pátek 17:00 (Josef Hýbl) 
Máte-li nápad na nějakou další aktivitu a chuť do sportování, neváhejte a kontaktujte 
obecní úřad! 
 

Turnaj ve stolním tenise 
V sobotu 25. prosince se na sále obecního domu uskuteční vánoční turnaj 

pro neregistrované hráče, začátek v 8.30, pořadatelem je a bližší informace podá 
pan Kalioglou. 

Kultura, další akce: 

 
Lampiónový průvod 
 Přestože se do poslední chvíle 
zdálo, že počasí bude silně proti, 
uspořádal ČČK Džbánov 25. září druhý 
lampiónový průvod a opět za hojné účasti 
dětí ze Džbánova i okolí. Průvod prošel 
celou vesnicí a už za šera dokráčel na 
hřiště, kde už na všechny čekal oheň 
s opékáním buřtů.  
 

 
 
Sázení stromů 
 Už se stalo milou tradicí, že obec každoročně vysazuje na počest nově 
narozených dětí stromy. Tentokrát se tak stalo ve čtvrtek 28. října a vysazením tří lip 
jsme oslavili narození těchto dětí: Linda Kočí, Karolína Sochová a Bára Zálešáková. 
Všem samozřejmě přejeme jen samé radosti a mnoho zdraví a štěstí. 
 

Oslava výročí Sametové revoluce 
 Ve středu 17. listopadu jsme si 
mohli opět připomenout Den boje 
studentů za svobodu a demokracii. Měli 
jsme tak možnost se na chvíli zamyslet 
nad darem i údělem demokracie, 
vzpomenout na dobu před 21 lety, kdy se 
před námi začal otevírat prostor obrovské 
svobody, ale i odpovědnosti za další 
vývoj naší země. Při této příležitosti jsme 
k obloze vypustili „lampiony štěstí“ jako 
symbol přání, naděje a víry v lepší 
budoucnost. 
 


