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        Informace OÚ 

 

Vážení spoluobčané, dne 20. 06. 2019 od 18 hod se uskuteční další Veřejné zasedání 

obecního zastupitelstva. Přijďte nám sdělit své názory a postřehy.  

Doufáme, že se sejdeme v co největším počtu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Upozornění Obecního úřadu Džbánov: 
 

Připomínáme spoluobčanům, že do konce měsíce dubna byl splatný poplatek        
za svoz komunálního odpadu.  Jeho výše je stejná jako v loňském roce. 
 

Novinky v komunálních odpadech 
 

- SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE  
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí           
i životnost vaší kanalizace.  
Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat  
do nádoby na sběr použitého oleje (černá 
popelnice), která je umístěna na sběrném 
místě u obchodu KONZUM.   
Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou 
pro naši obec zajišťuje firma Černohlávek oil. 

 
- Od popelnic na komunální odpad nebudou ve 

svozové dny odváženy vlastní pytle, které jsou přidávány k popelnici. 
Na Obecním úřadě ve Džbánově je možnost zakoupení označených pytlů. 
Nosnost pytle je 20 kg, cena je Kč 50,--/1ks 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Připravované akce     
 

SDH a ČČK Džbánov vás srdečně zve na:  
 

Hravé odpoledne s večerní zábavou 
KDY: 15. června 2019     od 14:00 hod. a večerní start v 19:00 hod. 

KDE: sportovní areál 
 

Skákací hrad   Občerstvení zajištěno 
Hasičská pěna pro děti  Pivo, limo 
Sportovní soutěže  Grilovaná kýta 
Sladké odměny    

http://www.dzbanov.cz/


 
 

 

Co se událo od Vánoc 
 
1) Tříkrálová sbírka v roce 2019  
Celkem vybráno Kč 7 287,-- 
V loňském roce 2018 bylo vybráno Kč 6 144,-- 
 
 
2) 2. března proběhl seminář bojových her v Zábřehu na Moravě. 
 
 
3) Maškarní ples 
Dne 23. 3. 2019 proběhl na sále maškarní ples 
nejen pro naše malé občany a občánky. MS 
Českého červeného kříže opět nic nepodcenila 
a byla řádně připravena na všechny, včetně 
doprovodu.  
Večer pak následoval tradiční maškarní bál pro 
nadšence, kteří se opět snažili vymyslet ten 
nejlepší kostým. Hudební doprovod zařídila 
kapela Omega.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Posezení s důchodci 
Na sále obecního domu proběhlo           
dne 13. 4. 2019 odpoledne určené pro 
naše nejzkušenější spoluobčany. Program 
byl nabitý, divadelní pohádka, předtančení 
jak v moderním stylu, tak i ve standartním. 
Ukázka našich nejmenších karatistů 
včetně posily (pí Kubešové) z Pardubic. 
Následovala volná zábava: tanec a vše 
k tomu potřebné ☺ 
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5) Závěrečný turnaj přípravky karate 
 
7. 5. 2019 byl na sále obecního domu turnaj našich nejmenších karatistů. Byli 
přizváni závodníci i z Vysokého Mýta. Soutěže se zúčastnilo přes 25 závodníků. 
Všichni si odnesli nějakou tu cenu, zkušenost a hlavně zážitek.  Poděkování patří 
místnímu SK a Obecnímu Úřadu za podporu.  
 

 
 
 

Smlouva o odvádění odpadních vod 
 

Vážení spoluobčané, v následujících dnech vám budou do vašich schránek 
doručeny smlouvy o odvádění odpadních vod. Tímto vás žádáme o doplnění 
chybějících údajů a vrácení jednoho podepsaného výtisku zpět do kanceláře 
Obecního úřadu ve Džbánově.  
Povinnost mít uzavřenou smlouvu má každý kdo je napojen na kanalizaci dle 
zákona o vodovodech a kanalizacích. Odvádění odpadních vod bez uzavřené 
smlouvy je tzv neoprávněné vypouštění a může být za toto uložena sankce. 
 

 

Provoz sběrného dvora 
Otevřeno  sobota  9.00 -11.00 hod 
   pondělí            14.00 -16.30 hod 

     

BŘEZEN 2.3.   18.3. 

DUBEN 6.4.   15.4. 

KVĚTEN 4.5.   20.5. 

ČERVEN 1.6. 17.6. 29.6. 

ČERVENEC     15.7. 

SRPEN 3.8.   19.8. 

ZÁŘÍ 7.9.   23.9. 

ŘÍJEN 5.10.   21.10. 

LISTOPAD 2.11.   18.11. 
 


