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        Informace OÚ 
 

Chystané akce v naší obci:  
 

 

12.listopadu 2016 od 20:00hod 
Sbor dobrovolných hasičů Džbánov 
vás srdečně zve na: 
 
„Posvícenskou diskozábavu“ 
 
„Hudba bude dle přání pro všechny věkové 
kategorie.“  
 
 

26.listopadu 2016 od 17:00 hod 
Obecní úřad Džbánov  
vás srdečně zve na každoroční: 
  
„Rozsvícení vánočního stromečku“  
 

- Společně si zazpíváme koledy 
- Navštíví nás Mikuláš s jeho družinou, i nadílka bude  
- Připraveno občerstvení včetně „vánoční zelovky“ 
 
 
5.prosince 2016 – Oznámení Mikuláše a jeho družiny 
 

Konec slibů!!!! 
Už je zase na čase vyrovnat účty. 
Chcete své děti pochválit nebo pokárat?  
Jsme tu pro Vás. Na každé dítko se připravíme! 
 
Prosíme o zapsání se na „Pekelnou listinu“ v místní 
prodejně Konzumu u paní Paďourové od 28.11.2016 
 
 

http://www.dzbanov.cz/


Informace OÚ 
 

 

Upozornění pro občany:  
 

1)Revize kotlů na tuhá paliva (nad 10KW) 
 
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, 
stanoví § 41 odst. 15 výše uvedeného zákona. Po tomto datu by měl být každý 
provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
tento doklad předložit. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně 
ovzduší je povinen každý provozovatel stacionárního spalovacího zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za dva 
kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje. 
Seznam revizních techniků s kontakty jsou na internetových stránkách  
 
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 

 

2) Oznámení obecního úřadu: 
 
- Připomínáme, že do konce měsíce října je splatná platba za stočné a 2. splátka 
poplatku za odpady. Úhradu proveďte v hotovosti v kanceláři obecního úřadu 
v úřední dny. 
 
- Upozornění pro pejskaře: V posledních měsících se v naší obci vyskytuje 
abnormální znečištění psími výkaly, hlavně v okolí dětského hřiště a na chodnících 
v obci. Tímto, chceme požádat, všechny vlastníky domácích mazlíčků, aby si při 
venčení, „nadělení“, po svých miláčcích uklízeli!!! 
 
- Provoz sběrného místa: V letošním roce již naposledy v sobotu 05.11.2016 od 
9:00hod do 11:00hod a v pondělí 21.11.2016 od 14:00hod do 16:30hod  

 
3) Cena za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase za 
záchranu 
 
Tiskový mluvčí pardubického kraje Bc. Dominik Barták  
si Vás tímto dovoluje informovat, že do konce roku 2016 máte možnost nominovat 
významné osobnosti, které si podle vašeho názoru zasluhují zisk nejvyššího 
vyznamenání Pardubického kraje a to:  
Cenu za zásluhy o Pardubický kraj nebo Cenu Michala Rabase za záchranu. 
 
Jednotlivé osobnosti je možné nominovat jednoduše prostřednictvím webového 
formuláře na adrese: www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje, e-mailem 
na adresu: oceneni@pardubickykraj.cz nebo osobně na recepci Krajského úřadu 
Pardubického kraje na Komenského náměstí 125, a to do 31.prosince 2016 
 

 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
http://www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje


 
 

Sport, kultura, zajímavosti 
 
 

Moderní sportovní karate  
Od loňského roku působí na sále Obecního domu 
přípravka „Moderního sportovního karate“. Přestože se 
jedná o bojový sport, je jeho nedílnou součástí i 
všeobecná pohybová průprava. 
Většina nezúčastněných se často mylně domnívá, že se v 
karate učíme, jak někoho zmlátit  . Pravdou však je, že 
je to v první řadě sport. A každý sport má přece pravidla, 
která by měl každý ctít.  
Učíme se cvičit ve dvojicích (s partnerem), respektovat 
soupeře a chovat se nejen k němu s úctou. Poznáváme 
svoje tělo a posouváme jeho hranice. K tomu nám 
pomáhá mimo jiné i spousty bojových her, které tvoří 
větší část našeho pravidelného tréninku. 
Žíněnky se staly oblíbenou pomůckou využívanou hlavně při kotoulech, které jsou 
základním cvikem pro pád:“Co se kutálí, to se neodře.“ Míče by mohly být pokaždé 
a nikdy neomrzí. 
K mému příjemnému překvapení se s velkou radostí učíme i skákat přes švihadlo. 
To je jen malá ochutnávka toho, co se při tréninku děje.  
Případní zájemci se mohou přijít podívat každé úterý od 17.00 hod.  
Nebo mě kontaktovat na tel. 731 370 209,   email v.doubry@seznam.cz    
 
Václav Doubravský  

 

 
„Učíme se stát“    „Učíme se úder“ 
 

 

 

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 

mailto:v.doubry@seznam.cz


Občasník pro všechny… 
 
 

Byla nám vnuknuta myšlenka, abychom tento „list“ více přiblížili lidem.  
Proto bychom Vás všechny rádi poprosili o různé příběhy, úvahy, návrhy a jiné 
nápady, co by se zveřejnili tady v našem „Občasníku“  
Vaše příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: urad@dzbanov.cz 
 

Léto je již sice za námi, ale nic nám nebrání v tom využít příspěvku pana Čermáka, 
a připomenout si prosluněné dny v našich kempech.  

 
Je český kemp přežitek, nebo nový zážitek 

 
Ráno se vzbudíte, koukáte kolem sebe a začnete zkoušet, kolik kapek rosy se uchytilo 

z venkovní strany na váš stan. Uslyšíte první zvuky lesa, vody, hlasy lidí, zvuk skleněných 
půllitrů, které odnáší malý chlapec ze zaparkovaného karavanu do místní restaurace. Lidé se 
trousí s kartáčkem v ústech do umývárny.  

Zdá se Vám to povědomé ať z let nynějších či minulých? Takhle nějak vypadají a 
možná i vypadali české kempy v mnoha obměnách a variacích. Právě během letošního léta 
jsem se svoji manželkou v takovém kempu strávil pár dní. Zavzpomínal jsem si, jak to 
vypadalo v kempech za mého dětství, ale také přemítal o tom, proč jsou kempy v dnešní 
době stále vyhledávanou atrakcí. 

Kempy jsou v Čechách prostě oblíbené. Potkáte v nich postarší páry s otrávenými 
vnoučaty, kteří se svým starým stanem nostalgicky vzpomínající na to, jak na stejná místa 
jezdili trávit své dovolené před 30 lety. Vedle natrefíte na mladé páry užívající si přírodu s 
moderním vybavením, motorkáře v kožených bundách či karavanisty, kteří si letní obydlí 
vezou za svým autem. Sem tam narazíte i na trampy s kytarou. Je to prostě neskutečná 
směsice lidí, která si na jednom místě vždy najde „to“ svoje.  

V minulosti nebyla v podstatě jiná možnost, než využít českého kempu, za hranice k 
moři jsme prostě tak jednoduše jako dnes nemohli. Dnes je možností spousta, a přesto jsou 
kempy stále plné. Možná svoji roli hraje cena služeb, to, že jste v přírodě a zároveň máte 
všechno po ruce a zakořeněná nostalgie bude mít též své nezastupitelné místo. Dnes se 
máme prostě dobře a málokdo by jel do přírody na delší dobu, když by neměl po ruce 
umývárnu s teplou vodou či kiosek se studeným pivem. Občas se stává, že jsou vedle sebe 
na malém prostoru lidi nasáčkováni se svými stany, auty, životem. U jednoho stanu se 
neustále vypráví ten stejný vtip, vedle hraje muzika a pije se vše, co teče, a v dalším ležení 
se pokoušejí usnout děti. Takovéto situace už jsou nad míru mého vnímání. V dnešní době 
mobilů a internetu, nejsme totiž nikdy „sami“. Český kemp je vlastně takové velké neanonimní 
diskuzní fórum. Člověk rád tráví svůj čas v lidských „tlupách“, i když dělá, že lidi kolem sebe 
nezná a nevidí, ale přesto je pozoruje. Zajímá ho, co dělají a jak se chovají. Takhle přesně v 
té směsici lidí vznikají přátelství i nepřátelství na celý život. Jsme jednotlivci, a přesto rádi 
fungujeme ve skupinách. I to může být jeden z důvodů, proč je český kemp „s-nový“ zážitek. 
Lidé prostě do kempu jezdili a jezdit budou. 

Stejně tak bychom „českým kempem“mohli obrazně nazvat i naši obec. Každý občan 
vesnice je něčím zajímavý, něčím výjimečný a má své zájmy. Přesto by byl třeba rád, kdyby 
se ve vesnici našel někdo s podobnými zájmy. Zkuste využít i Džbánovský občasník k tomu, 
abyste se spoluobčany podělili o to, co Vás baví a zajímá, popřípadě se podělili o zážitky z 
každodenního života či vašich dovolenkových cest.  

 

Sepsal  : Míra Čermák 
 


