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        Informace OÚ 

 

 

Vážení spoluobčané, dne 12.11.2019 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: 
 

-  V měsíci říjnu se bude vybírat platba za stočné za rok 2019. Úhradu proveďte 
v kanceláři OÚ v úředních hodinách. 

-  Dále připomínáme, že někteří spoluobčané ještě neodevzdali podepsané smlouvy 
o odvádění odpadních vod. Pokud tak neučiní, vystavují se vysoké pokutě. OÚ již 
nemůže pro spoluobčany více udělat.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Informace OU 
 

 

 
 
V měsících 10-11/2019 budou mezi občany distribuovány bezplatně žluté 120l 
popelnice na tříděný odpad, tedy PLAST, které bude firma EKOLA svážet              
od jednotlivých čísel popisných stejně jako komunální odpad. 
K tomuto kroku obec přistoupila z důvodu podpoření třídění odpadu v naší obci. 
Odběr žluté popelnice bude zcela dobrovolný.  
O termínu předání popelnic a termínech svozů budou občané ještě informováni. 
Přílohou bude i dokument (Smlouva) o bezplatném předání popelnice, kterou 
v případě zájmu doručte do kanceláře OU, nebo vhoďte do schránky do 20.října.  
 
___________________________________________________________________ 

 



Plánované akce 
 
05.10.2019 od 20:00 hod „Vinobraní“. Hraje skupina BETL BAND, pořádá ČČK 

Džbánov, na sále obecního domu. 
 

12.10.2019 od 16 hod „Výtvarné dílničky“ pro děti i dospělé na sále obecního 

domu – pořádá ČČK Džbánov 
 
 

26.10.2019 – Výlet do sklípku v Bořeticích, pořádá ČČK a SDH Džbánov 

 
 

27.10.2019 od 18:00hod „Lampionový průvod“, pořádá ČČK 

Džbánov, Sraz účastníků bude u prodejny Konzum. 
 
 

09.11.2019 od 20:00hod “Diskozábava 80.a 90. léta, hraje: DJ Fikejz,  pořádá 

SDH Džbánov, na sále obecního domu 
 
 
30.11.2019 od 17:00hod 

Obec Džbánov Vás srdečně zve na každoroční „Rozsvícení vánočního 
stromku“, které proběhne na návsi naší obce. 

Bude připraveno malé občerstvení (Kdo chce ze svého hrnečku píti, ten si ho s 

sebou musí vzíti!!! ☺) 

 
  
27.12.2019  pro Vás Obec Džbánov připravila „Vánoční dárek“ - pro své občany 

pronajala krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě včetně wellness. 

Termín: 27.12.2019 od 14:00 hod do 17:00 hod 
Všichni jste srdečně zváni.  
 
 
 

Oznámení knihovny 

Od 24. 9. 2019 je v knihovně nová otevírací doba - vždy ve středu od 17.00  
do 19.00 hodin 
 
 
Trafačka 
Pro tvořivé spoluobčany, kteří by se rádi podělili o svoji tvorbu, je možnost udělat 
výstavku dle svých představ v „Trafačce“. Bližší informace na OÚ nebo v knihovně. 
 

 



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

Nezbývá nám než konstatovat, že takto 

NE!!!! 
 

Žádáme tímto spoluobčany, aby případnou 
likvidaci odpadu prováděli dle určených 
pravidel a využívali k tomu určené sběrné 
místo, nádoby na tříděný odpad, popřípadě 
popelnici na komunální odpad!!!  
 
 

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

Něco málo pro oživení  
Opakovaně se vyskytuje u sběrného dvora odpad určený do jiných odběrných míst a 
v popelnicích na směsný komunální odpad se zase vyskytuje v některých případech 
stále velké množství plastu.  
Papírové krabice je nutné před vhozením do kontejneru sešlápnout. Jinak se 
kontejner brzy naplní. Ostatní nemají kam odkládat další papír a nechávají u 
popelnic nepořádek.  

Tetrapakové krabice nepatří do kontejneru na papír. Tetrapaky patří do kontejneru 
na plasty. 

U prodejny Konzum je umístěna černá odpadová nádoba na sběr použitého 
kuchyňského oleje. 

•  SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - POPELNICE: 
O všem, co dáme do popelnice, můžeme možná říct, že to je směsný komunální 
odpad. Bohužel to tak není. Zde je pár příkladů, co do popelnice nepatří:  
Zejména tam nepatří zbytky barev a chemikálií, staré léky, baterie. Rozhodně tam 
nepatří stavební suť, která je specializovaným odpadem a musí být uskladněna na 
skládku stavební suti. Velkorozměrové odpady dovezte raději do sběrného dvora 
(např. podlahové krytiny). Dále do popelnice nepatří recyklovatelné odpady jako je 
papír, plasty, sklo.  
Skládku na stavební suť obec nemá, tudíž si musí občasné zajistit odvoz suti 
sami na vlastní náklady např. firmou EKOLA nebo Technické služby Vysoké 
Mýto 
 

• BIOLOGICKÝ ODPAD – KOMPOSTOVÁNÍ: 
Když biologický odpad, jako jsou třeba slupky od brambor, skořápky od vajíček či 
posečená tráva ze zahrady, skončí na skládce směsného odpadu, rozkládá se bez 
přístupu vzduchu a tvoří se metan, který je skleníkovým plynem. Proto je lepší dávat 
takový odpad na kompost, nebo ho uložit na sběrné místo ve sběrném dvoře. Takže 
už víte, proč Vám zapáchají vaše popelnice? Jednoduchá pomoc: do popelnice 
nedávejte žádný biologický odpad, který by se mohl začít kazit a rozkládat. 



Občasník pro všechny… 
 

 

 PLAST 
Do kontejnerů na plasty 
patří fólie, sáčky, plastové 
tašky, sešlápnuté PET 
láhve, obaly od pracích, 
čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od 
jogurtů, mléčných výrobků, 

balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD 
disků a další výrobky z plastů. Také sem patří 
obaly  TETRA-PACK.  Pěnový polystyren sem 
vhazujeme v menších kusech. Naopak sem 
nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a 
jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či 
novodurové trubky. 
 

Mýty: 
Kelímky od jogurtu nemusíte vymývat: 
Raději šetřete s vodou. Pro samotnou 
recyklaci není vymývání kelímků od jogurtů 
nutné. Stačí odstranit víčko, pochutnat si na jogurtu a kelímek hodit do 
žlutého kontejneru. Kelímek vyschne a s  tímto znečištěním si recyklační linky 
umí poradit. 
 

Plastové láhve: 
Plastové láhve není potřeba zbavovat víček a etiket, stačí je jen sešlápnout.  

 

Co se událo od posledního vydání  

Oprava místní komunikace na Knířov provedla firma Strabag a. s.   Cena 

2 707 793,-- Kč. Na opravu jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR ve výši 1 000 000,-- Kč. 

___________________________________________________________________ 

Závěrem bych chtěl nejen jménem svým, ale i všech zastupitelů popřát všem hodně 
sil do pošmourných dní podzimu, také více tolerance, která se, nebojím říci, vytratila. 
Přes lesklý lak nového auta nevidíme, že kamarád trpí obyčejnou samotou. A honba 
za vyššími zisky nás uvrhla do stavu stálého tlaku, který si vytváříme sami na sebe. 
Pokud někdo dělá věci jinak, je automaticky vytlačen na okraj, protože není jako 
ostatní.                                                                                  Václav Doubravský 

 


