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01.12.2018 – „Rozsvícení vánočního stromečku“ 
 

Jako každý rok se na začátku adventu rozsvítil na naší návsi tradiční vánoční 
stromeček. V letošním roce v novém světelném kabátě. 
Jako každý rok bylo připraveno občerstvení včetně vánoční zelovky. 
Stromeček jsme rozsvítili za zpěvu koled, které si pro nás připravila děvčata: 
Nikolka Zemanová, Stella Škrabalová a Agátka Doubravská. 
K příjemné atmosféře hrály koledy, a samozřejmě, jak už se stalo džbánovskou 
tradicí nás svojí návštěvou poctil i Mikuláš s andělem a několik pekelníků.  
Děti byly za svoji odvahu a básničku obdarovány sladkým balíčkem.  
Těší nás, že každý rok můžeme zahájit adventní atmosféru s vámi všemi.  
A už se těšíme na příští rok a doufáme, že se sejdeme alespoň ve stejném počtu. 

 
 

  
 
5.12.2018 – Mikuláš a jeho družina 
Večer před svatým Mikulášem se naší obcí procházel Mikuláš a jeho družina. 
Zastavili se v několika domácnostech, kde na ně čekali hodné děti, ale i rošťáci, 
kteří slíbili, že se polepší a budou své rodiče poslouchat. V příštím roce si, určitě 
zkontrolují, jestli děti své sliby splnily. 
 

 
 

 
 

Vážení spoluobčané, 
přejeme Vám všem, hodně zdraví, štěstí, rodinné 
spokojenosti a mnoho úspěchů v novém roce 
2019.  
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Slovo starosty obce:  
 
Vážení spoluobčané, 
mnoho z nás se často snaží vymýšlet originální přání, ale nakonec si uvědomíme, 
že důležité není přání, ale člověk, kterému jej věnujeme. Dovolte mi tedy, abych 
Vám popřál do nového roku 2019 především pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho 
úspěchů osobních i profesních a tisíce důvodů se usmívat s upřímnou radostí.  
 
Mé osobní přání je, abychom k sobě byli shovívaví. Žijeme společně v naší krásné 
obci a dobře si uvědomuji přátelskou atmosféru, která zde dříve vládla a dnes se 
pomalu vytrácí. Zkusme na ni navázat a přestat se zabývat malichernostmi.  
 
Velmi si vážím každého, kdo chce pomoci a pomáhá druhému. Važme si jeden 
druhého, buďme k sobě vstřícní. Všichni jsme “Džbánováci”.  Ti, kteří se tu narodili a 
žijí zde od nepaměti i Ti, kteří jsou tu s námi teprve krátce, ale chtějí zde zůstat. 
  
Přeji nám všem jen vše dobré . 

 
Ing.Ladislav Lisa (starosta obce) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Oznámení obecního úřadu: 
 
V měsíci prosinci vyšla nová kniha o naší obci s názvem:  
 

Naši u nás ve Džbánově, 
 

autory této knihy jsou pan Miroslav Kučera a pan Jindřich Svatoš.  
 

Pokud budete mít o knihu zájem, lze ji zakoupit v kanceláři 
obecního úřadu, za cenu Kč 300,-- 
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1) Obecní zastupitelstvo v naší obci: 
 

V měsíci říjnu proběhly komunální volby. Současné zastupitelstvo má 7 členů: 
 

- Ladislav Lisa   – starosta obce 
- Veronika Kodytková  – místostarostka 
- Josef Kolbaba 
- Pavel Adamec 
- David Maixner 
- Jan Dominik Suchánek 
- Václav Doubravský 

 

2) Tříkrálová sbírka 
 

V sobotu 06.01.2018 proběhne v naší obci další ročník Tříkrálové sbírky pod 
záštitou Oblastní charity Nové Hrady u Skutče (Královéhradecká diecéze) 
 

3) Betlém v „Trafačce“ 
 

Milé děti i dospělí!  
Srdečně Vás zveme do Betléma! Pomozte nám 
ho vyzdobit - tentokrát trochu netradičně - 
vezměte s sebou plyšáky, se kterými si už třeba 
tolik nehrajete.  
Nejprve uděláte radost Ježíškovi a pak také 
dětem, kterým celou sbírku pošleme! 
 

Kde: v trafačce u horní požární nádrže 
Kdy: otevřeme ho 16.prosince v 16 hod. 
 

Přijďte, můžeme si i společně zazpívat! 
 

 

Poděkování 
 

Touto cestou bych ráda jménem svým a Obce Džbánov poděkovala, jako každý rok, 
všem, kteří se podíleli na přípravách akce „Rozsvícení vánočního stromečku“. 
Děkuji za spolupráci, trpělivost a obětavost, kterou každý rok vkládáte.  
 

Ještě jednou ze srdce děkuji a těším se na další vydařené akce. ☺ 
 

Veronika Kodytková 
 

Prosba starosty obce 
 

- Prosím občany, aby udržovali pořádek a čistotu kolem sběrných míst tříděného 
odpadu. Děkuji 

 

- Žádáme řidiče Audi Q7, aby neničil trávník v lipové aleji nad bytovkou a používal 
k jízdě komunikaci k tomu určenou. 
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Oprava komunikace směr Knířov 
 

Na podzim letošního roku byla dokončena I.Etapa „Oprava komunikace směr 
Knířov“. Tato rekonstrukce je pod dotačním titulem. 
 

II:Etapa nás teprve čeká, jakmile dojde k narovnání pozemkových vztahů mezi 
vlastníky, na kterých troskotala v minulých letech, budeme se moci pustit do 
realizace.  
 
 

 
 
18.12.2017 od 19:00hod 
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva, bude se schvalovat rozpočet naší 
obce na rok 2019. Přijďte nám sdělit názory, požadavky či postřehy. 
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27.10.2018 – Výsadba stromků 
 

Na konci měsíce října, proběhla v naší obci tradiční výsadba nových stromků  
za naše nejmenší. Celkem byly vysazeny 2 platany. Děti dorazily na místo konání i 
se svými rodiči a nejbližšími, aby připravené stromky společnými silami zasadili.  
Počasí bylo sice celý den pochmůrné, ale když jsme se začali scházet, počasí se 
umoudřilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


