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Informace OÚ: 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva – dne 21.9.2010 od 19 hod. 
v Obecní hospodě 
Program: 

1. Zpráva o stavu protipovodňových opatření. 
2. Prodej pozemků (Merta, Kuta, Kolbaba a další) 
3. Stanovení pravidel pro parkování užitkových vozidel v obci. 
4. Výběrové řízení na svoz a likvidaci  PDO (LIKO, EKOLA, AVE). 
5. Pronájem u horní nádrže – Blažek. 
6. Příprava rozpočtu-plán na rok 2011. 
7. Ostatní 
8. Závěr a usnesení 

 
Protipovodňová opatření 
Po květnových záplavách v naší obci bylo na jednání obce a 
společností Agrokiwi s.r.o. a Správy a údržby silnic dohodnuto několik 
bezpečnostních protipovodňových opatření, která by měla zásadním 
způsobem přispět k ochraně obce před další záplavou. Jedná se o 
následující opatření: 
 

1. Agrokiwi s.r.o. jako převažující hospodář na zemědělských 
pozemcích v okolí Džbánova předloží návrh úprav osevních postupů 
na spádových pozemcích ve směru na Hatě a Javorník 

2. Správa a údržba silnic vyčistí silniční příkopy a propustě pod silnicí 
ve směru na Hatě a Javorník 

3. Obec Džbánov zajistí vyčištění záplavového poldru nad hrází ve 
směru na Hatě spolu s navýšením hráze 

4. Obec Džbánov dále vytyčí na pozemcích ve směru na Hatě trasu 
budoucích odvodňovacích rýh v souladu se schváleným územním 
plánem obce. Agrokiwi bude pro setí ozimů v r. 2010 respektovat 
trasu těchto odvodňovacích rýh, tj. nebude je rozorávat. Obec 
bezodkladně zahájí přípravné projektové práce a jednání s vlastníky 



pozemků ve věci vybudování odvodňovacích rýh v rámci 
protipovodňových  opatření v obci. 

 
Škody na majetku obce způsobené záplavami dosáhly téměř 1 mil.Kč. 
Z toho jen škoda na víceúčelovém hřišti dosáhla téměř 700 tis. Kč. Většina 
škod bude hrazena z majetkového pojištění obce. 
 
Změna výše stočného v obci 
Obecní zastupitelstvo na svém posledním veřejném zasedání odsouhlasilo 
úpravu sazby výše stočného 
Poplatek je od roku 2010 stanoven na novou sazbu - 3 Kč/m3. 
 

SK Džbánov: 
 
Džbánov se proměnil v pirátský ostrov 

Na samém konci prázdnin se Džbánov na jediné odpoledne proměnil 
v pirátský ostrov. 
Stalo se tak při 
příležitosti 
zakončení 
prázdnin, které 
pro děti připravil 
místní sportovní 
klub. Každý, kdo 
přišel, obdržel 
pravou pirátskou 
mapu, která ho 
měla zavést za 
pokladem. Během 
„strastiplné“ cesty 
pak musel zdolat 
různé nástrahy, 
které měly prověřit jeho sílu i obratnost. Kdo však vytrval a nezalekl se tlupy 
banditů a hrdlořezů, našel i truhlici s pokladem. Tečku za 
krásným odpolednem udělala dětská diskotéka, došlo i 
na opékání buřtů.  

Pro samotné pořadatele – piráty – byla 
největší odměnou účast téměř čtyřiceti dětí              
a  jejich nefalšovaná radost. Kdo by měl 
zájem si prohlédnout (a případně stáhnout do 
počítače) více fotografií z celé akce, nechť 
navštíví místní knihovnu. 
  



 
Knířovské závody 

Po roční odmlce Vás SK Džbánov a vysokomýtský Cykloklub Bendl 
opět zvou na již 25. ročník Běhu do knířovského kopce a 12. ročník 
Kujebáckého pedálu. Tradičně jsou vypsány kategorie pro nejmenší i pro 
dospělé, pro všechny závodníky je připraveno malé občerstvení, pro 
nejlepší medaile a pěkné ceny. Neváhejte a přijďte se pobavit s dětmi, nebo 
se sami porvat o traťový rekord! 

 
ČČK Džbánov: 

 
Putování za Toulovcem 
 5. června ČČK uspořádal výlet do Toulovcových maštalí. Díky 
hezkému počasí byla skutečně vydařená účast, pěkný výlet jsme zakončili 
klasicky v hospodě U Toulovce. 
 
Poděkování 
 ČČK děkuje všem občanům, kteří přispěli do humanitární sbírky 
použitého ošacení pro Diakonii Broumov. 
 
Lampiónový průvod 
 Po loňské zdařilé premiéře pořádá ČČK 2. lampiónový průvod. Sraz 
všech účastníků bude tentokrát v sobotu 25. září v 18.30 hod. u vjezdu  do 
bývalého střediska ZD. Další informace pozorně sledujte na letácích. 
 
 
 
 



Rozvrh sportovních akcí na rok 2010-2011 
 
Od 6.9.2010 jsme opět začali s pravidelnými sportovními aktivitami v našem 
Obecním domě.  
 
Zveme všechny zájemce od 6 do 99 let. 
 
 
Rozvrh sportovních akcí na rok 2010-2011 – Obecní dům č.p.15 
   

Pondělí Stolní tenis 
(Hýbl) 

16:30 – 17:30 

Pilates 
(Voleská) 

18:00 - 19:00 
Úterý Aerobic 

(Lisová) 
17:30 – 18:30 

 

Středa   
Čtvrtek   
Pátek Stolní tenis 

(Hýbl) 
17:30 – 19:00 

Karate 
(Lisa) 

19:00 – 20:30 
Sobota   
Neděle  SK Džbánov 

17:00 - 19:00 
 

 

 

 

 

 

Na závěr: 

Sběrný dvůr bude otevřen v pondělí 20.9.2010 od 14:00 do 16:30. 
Místní knihovna má otevřeno každý čtvrtek od 17:00 do 19:00. 
Připomínky a náměty osobně, do schránky nebo na info@dzbanov.cz 


