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        Informace OÚ 

 

1)Poplatek za odvoz komunálního odpadu 
 
Obecní úřad oznamuje, že v měsících březen a duben se vybírají poplatky za svoz a 
likvidaci komunálního odpadu a poplatky ze psů za rok 2018. Zastupitelstvo obce 
schválilo poplatek stejný jako v loňském roce a to  Kč 550,-- na obyvatele.  
Úlevy a osvobození od poplatku byly pozměněny, od roku 2018 je ve vyhlášce o 
poplatku za odpady přidána úleva na děti do 15 let. 
Poplatek je splatný do konce dubna nebo ho lze rozložit na dvě splátky, přičemž 
druhá splátka je splatná k 31.10. stávajícího roku. 
 
Poplatek lze zaplatit přímo na OÚ Džbánov nebo poukázat na účet 
1219729319/0800, variabilní symbol: č.p. 
 
Poplatek ze psů zůstává nezměněn a je splatný jednorázově do 30.6.2018 
 

2) Proběhla Tříkrálová sbírka 
 

V neděli 7. ledna proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Skupina dětí 
s vedoucím se vypravila na sbírku po obci. Do setmění navštívila většinu 
domácností v obci. Celkem bylo vybráno Kč 6 114,-- 
Pořadatel sbírky (Oblastní charita v Nových Hradech)  
děkuje všem přispívajícím i všem, kteří se na sbírce podíleli. 
 
3) ČČK Džbánov 
 
ČČK Džbánov Vás zve na své akce, které se budou konat na sále obecního 
domu. 
 

17.03.2018 od 14:00 hod Dětský karneval 
17.03.2018 od 20:00hod Maškarní ples 
 

12.05.2018   Posezení se seniory 
 
 

http://www.dzbanov.cz/
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4) Provoz sběrného místa 2018 
 

Stále na stejném místě, vždy první sobotu a druhé pondělí v měsíci, v sobotu je 
otevřeno 9:00 – 11:00, v pondělí 14:00 – 16:30 
 

BŘEZEN 3.3.   19.3. 

DUBEN 7.4.   23.4. 

KVĚTEN 5.5.   21.5. 

ČERVEN 2.6. 18.6. 30.6. 

ČERVENEC 
 

  16.7. 

SRPEN 4.8.   20.8. 

ZÁŘÍ 1.9.   17.9. 

ŘÍJEN 6.10.   22.10. 

LISTOPAD 3.11.   19.11. 
 

 

5) Denní stacionář ve Vysokém Mýtě 
 

Vážení občané,  

od ledna 2018 bude ve Vysokém Mýtě ve Vile Marii v ulici Komenského 199 k dispozici 

lidem od 55 let DENNÍ STACIONÁŘ. 

Služby denního stacionáře bude možné využívat v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin. 

Provozovatelem služby je společnost Ledax, která již ve Vysokém Mýtě zajišťuje 

několik sociálních služeb: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, 

Odlehčovací službu. 

Ptáte se: K čemu denní stacionář slouží? Pro koho je určen? Jak Vám může stacionář 

pomoci? 

Denní stacionář je jedna ze sociálních  služeb, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu 

věku či dlouhodobého duševního onemocnění (např. počínající demence, alzheimerova 

demence...) neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby. Tito lidé bydlí doma s 

rodinou a do služby docházejí jen na určitou část dne. Protože jejich zdravotní stav jim 

nedovoluje být během dne doma sami, nedokáží se již o sebe adekvátně postarat, v některých 

případech může být pobyt o samotě v domácnosti pro ně ohrožující. Blízcí, se kterými bydlí, 

se o ně chtějí starat, ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o 

osobu blízkou, je zde zřízena služba denní stacionář.  

Denní stacionář umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich 

přirozeném prostředí a zároveň pečující rodině vytváří prostor nadále chodit do práce, či si v 

klidu vyřídit své vlastní osobní záležitosti. 

Během dne je ve stacionáři zajišťována strava. 

Platbu za stravu a poskytovanou péči si zájemce hradí.  

Žádost do denního stacionáře si můžete stáhnout na www.ledaxsluzby.cz. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Du%C5%A1evn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Situace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce


Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete službu denního stacionáře využít pro své blízké 

nebo potřebujete bližší informace, neváhejte nás kontaktovat buď na tel. čísle 724 009 603 

nebo na e-mailu info@ledax.cz.     Monika Dvorská 
       Ředitelka denního stacionáře 

 

Občasník pro všechny… 

 
 

Vážení spoluobčané pojďte, prosím, společně s námi řešit problematiku 
odpadového hospodářství v naší obci. V jednotlivých číslech Občasníku, Vám teď 
budeme předávat informace, jak třídit jednotlivý odpad, co patří do sběrných nádob 
určených pro sběr tříděného odpadu.  
Za článek níže, který zpracoval pan Miroslav Čermák, děkujeme a věříme, že jej 
všichni využijeme v co největším rozsahu.  

 

ODPADY II. 
RADY A TIPY: 

1. Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?  

Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený 
sběr, do sběrných nádob k tomu určených. Jinak je lze odložit do směsného 
odpadu. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů. 
 

2. Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?  

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze 
dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým 
obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu 
kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton 
určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly. 

 

3. Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?  

Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, 
můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný 
obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci 
tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá, informujte se tedy o možnosti 
sběru použitého kuchyňského oleje na obecním úřadu, odboru životního prostředí. 
Obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete 
jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat. 
 

4. Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?  

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do 
nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny 
nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku  informuje oranžová 
výstražná značka na obalu 
 

mailto:info@ledax.cz


5. Do jakého odpadu patří řasenka?  

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do 
směsného odpadu. 

 

Občasník pro všechny… 
 

 

PAPÍR:Vhodit sem můžeme například 

časopisy, noviny, sešity, knihy, krabice, 
papírové obaly, cokoliv z lepenky 
(lepenka je papírový karton, nikoliv 
asfaltový pás, pod kterým tento pojem 
známe). Obálky s fóliovými okénky sem 
můžete také vhazovat. Nevadí ani papír 

s kancelářskými sponkami, zpracovatelé si s nimi 
umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze 
bez plastového vnitřku. 

 

Mýty: 

Ruličky od toaletního papíru: 
Papír se může recyklovat za svoji životnost jen sedmkrát, 
proto do modrého kontejneru nepatří plata od vajec  ani 
ruličky od toaletního papíru, jelikož už to jsou materiály několikrát recyklované. V klidu je 
můžeme hodit do směsného komunálního odpadu. Do papíru nepaří ani použité papírové 
kapesníky, které jsou hygienicky znečištěné atd. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

SKLO: Sklo se vhazuje do zeleného nebo 

bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, 
je důležité ještě třídit sklo i podle barev: 
Barevné (např. lahve od vína, alko i nealko 
nápojů aj.) do zeleného, čiré do bílého (např. 
lahve čiré, tabulové sklo aj). Pokud máte 

kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez 
ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se 
dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad 
recyklovat do nekonečna. 
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán!  
 

Mýty: 
Do kontejnerů na sklo mohu dávat sklo veškeré:  
Omyl! Do kontejneru na sklo nepatří sklo z auta, zrcadla, 
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Dále sem nedávejte 



varné a laboratorní sklo (tyto nejdou běžně přetavit), stejně jako keramika. Vratné 
zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. 
 
 


