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        Informace OÚ 

 

Slovo starosty obce:  
 
Vážení a milí spoluobčané, 

 

dovolte mi pozdravit vás v čase adventním, kdy se naše obec Džbánov slavnostně 

rozzářilo a všichni začínáme vnímat sváteční atmosféru blížících se vánočních 

svátků a konce roku. „Advent“ je příchod něčeho krásného, co má velký význam      

a označuje období příprav před Vánocemi, což pro mnohé znamená začátek 

církevního roku. Když myslíme na Vánoce, okamžitě přijdou na mysl nějaké známé 

melodie, myšlenky, obrazy, vůně a slova, které rezonují s daným kouzelným 

obdobím. Nesmím zapomenout na zvoneček signalizující příchod dárků. Dárek však 

nemusí být jen hmotný, může to být pouze hezké slovo, láska k druhému, 

porozumění, tolerance, podaná ruka co pomůže vstát. To jsou ty největší dárky, 

které můžeme dát a dostat. Jsou to dary, které zahřejí u srdce a pohladí na duši. 

 

Velice rád bych využil této příležitosti a popřál Vám a Vašim rodinám nádherné 

Vánoce a krásné sváteční období. Chci Vám osobně popřát, aby se Vám v příštím 

roce vyhýbaly neúspěchy, nemoci, aby ve Vašich rodinách vládla pospolitost, 

vzájemná úcta, láska a aby se Vám dařilo vytvářet pevné a solidární vztahy. V tomto 

smysluplném období věnujte svůj čas, který je významným faktorem života, svým 

rodinám, blízkým a přátelům. 

 

Přeji všem krásný a poklidný Štědrý den a hlavně dětem rozzářené oči z dárků      

od Ježíška.  Dívejme se na nadcházející rok s nadějí a optimismem a buďme           

k sobě dobří. 

 

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok. 

 

 
               Ladislav Lisa (starosta obce) 

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

http://www.dzbanov.cz/
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1) Svozový plán odpadu a poplatek za svoz na rok 2021 
 

Svoz komunálního odpadu bude každé sudé pondělí. Přesný rozpis všech svozů 
odpadu máte přílohou tohoto čísla občasníku, aby bylo přehledné. 
 

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu se zvyšuje  
od 01.01.2021 o Kč 50,-- na osobu a rok. Vyhláška č. 01/2020 o místním poplatku 
za komunální odpad je vyvěšena na úřední desce a na internetových stránkách 
obce.  
 

2) Sběrný dvůr 
 

V měsíci lednu 2021 bude mimořádně otevřen sběrný dvůr. 
Termín: sobota 9. ledna 2021  
od 09:00 hod.  do 11:00 hod. 
 

3) Nová nádoba na tříděný odpad 
 

V obci byla umístěna nová nádoba na tříděný odpad = KOV 
Je umístěna na stanovišti u Konzumu. 
Do této odpadní nádoby patří drobný kovový opad, plechovky atd. 
 

4) Tříkrálová sbírka 
 

V sobotu 09. 01. 2021 proběhne v naší obci další ročník Tříkrálové sbírky           
pod záštitou Oblastní charity Nové Hrady u Skutče (Královéhradecká diecéze) 
 

5) Nádoby na plastový odpad 
 
 

V nejbližších dnech bude do schránek občanů, kteří mají nádobu na třídění odpad: 
PLAST, doručena samolepka co do odpadní nádoby ještě patří. Prosíme o vylepení 
na nádobu! 
 

Pro informaci všech:  
v naší obci je možnost třídit NÁPOJOVÉ KARTONY do žlutých nádob na plasty, 
tímto prosíme občany o správné třídění. Jedná se o krabice od džusů, mléčných 
výrobků, vín apod. Označení C/PAP, 81,84 
 
Děkujeme 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosba starosty obce 
 

- Prosím občany, aby udržovali pořádek a čistotu kolem sběrných míst tříděného 
odpadu. A pokud nevědí co do nádob na tříděný odpad patří, i když je to napsané 
na nádobě, rádi jim tyto informace sdělíme na obecním úřadě. Děkuji 
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6) Stočné na rok 2021 
 

Stočné na rok 2021 zůstává stejné jako v letošním roce  tj. Kč 6,--/m3 
 

 

Akce letošního roku: 
- Solární osvětlení komunikace směr Knířov 
- Zásahová obuv pro SDH 
- Oprava veřejného osvětlení v celé obci 
- Parčík „Kovářovo“ 
- Čištění kanalizace u horní požární nádrže směr Lhůta 
- Mobiliář u horní požární nádrže 
- Boj s kůrovcovou kalamitou v obecních lesích 

 
Část akcí se nám podařilo zaštítit dotací. Jedná se o dotace z Pardubického kraje, 
Ministerstva zemědělství. Celkem jsme z dotačních titulů obdrželi: Kč 905 308,-- 
 
Jako kompenzační bonus v souvislosti s výskytem Koronaviru jsme obdrželi ze 
státního rozpočtu celkem Kč 455 000,-- 
 

 
 
 

Sport, kultura, zajímavosti 
 
 

 

 

Vzhledem k tomu, že „čínský vir“ zasáhl i naši obec, nebo tedy spíš vládní nařízení, mnoho 
plánovaných kulturních akci se v letošním roce neuskutečnilo. 
Tady Vám nabízíme průřez kulturou v naší obci: 
 
 

- Přednáška o Gruzii – Místní skupina ČČK uspořádala v měsíci lednu cestopisnou 
přednášku o Gruzii, která se uskutečnila na sále obecního domu 
 

- Tajný závod – 13.6.2020 se uskutečnil „TAJNÝ ZÁVOD“, který uspořádala místní 
skupina ČČK. Závodu se zúčastnilo na 20 automobilů a 84 závodníků. Navzdory 
úskalím slepé mapy a všem úkolům, do cíle dorazili všichni. Bez úhony. Na každého 
v cíli čekalo bohaté občerstvení a výjimečná zábava v podobě vědomostního kvízu 
a přírodního vyžití pro děti. 
Na prvních místech se umístili: Dolejší, Lisičanovi, Bystřický 
A však odměny a ceny se dočkali všichni účastníci.  
Tímto prohlašujeme 1.TAJNÝ ZÁVOD ZA ÚSPĚŠNÝ!!!!! 
 
 
 
 
 



Sport, kultura, zajímavosti 
 
 

 

 
- Výstavy v Trafačce – po celý rok probíhaly v Trafačce výstavy pořádané 

místní knihovnou. Jednalo se o spoustu zajímavých témat. Můžeme uvést 
např. Příběh Konfiskátu, Džbánov a jeho krásné okolí, 10 let od velkých 
povodní ve Džbánově, Svoboda není samozřejmost… a v období adventu 
se zde otevřela brána do pekla s uhlím pro zlobivce. A nyní se připravuje 
výstava „Posel dobra“, která zde bude k vidění od 21.12.2020 
 

- Burgriáda – V měsíci červenci místní hospoda uspořádala Burgriádu,       
na akci se sešlo spousta místních i přespolních občanů. Bylo možno si 
vybrat ze tří druhů Burgerů, všechny varianty byly výborné. I přes delší 
čekací dobu na tuhle mňamku to stálo za to. Doufáme, že pro nás místní 
hospůdka v příštím roce opět připraví nějaké překvapení. 
 

- Letní kino – V souvislosti s konanou akcí „Burgriáda“, se obecní úřad 
rozhodl o uspořádání letního kina. Po několika letech se opět na hřišti        
ve Džbánově rozzářilo filmové plátno s nejnovějším českým filmem  
Ženská na vrcholu v hlavní roli s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem     
a dalšími úžasnými herci. 

 
- Hravé odpoledne s večerní zábavou -  Do měsíce srpna bylo přesunuto již 

2. Hravé odpoledne pořádané místními hasiči. SDH si připravil tradiční hry, 
skákací hrad a jako překvapení pro děti i dospělé byla návštěva „MIMONĚ“, 
který rozdával studené odměny v podobě nanuků. 
I když počasí se nevyvíjelo zrovna příznivě, na děti čekala v závěru 
odpoledne hasičská pěna, kterou s radostí využily a dováděly co jim síly 
stačili. Celá akce se vydařila včetně večerní zábavy. 

 
- Rozsvícení stromečku – tato akce se neuskutečnila v tradičním duchu,  

což nás mrzí. Pro občany bylo, ale pro letošní rok přichystáno překvapení, 
obec vysadila nový vánoční stromeček, který je na hřišti. Aby v těchto 
pochmurných dnech bylo i trochu radosti nechali jsme nazdobit náves tedy 
obecní dům včetně autobusové zastávky zářivými světélky. V tomto duchu 
chceme pokračovat i v příštích letech, ale doufáme, že opět za účasti Vás 
všech.  
 

 
 
 

 

Vážení spoluobčané, 
přejeme Vám všem, hodně zdraví, štěstí, rodinné spokojenosti  
a mnoho úspěchů v novém roce 2021.  
 
 

 


