
Občasník pro všechny… 
 

 

Sběrný dvůr – Likvidace objemných odpadů 
 
Při předávání odpadů do sběrného dvora občané Džbánova předkládají občanský 
průkaz, chalupáři předkládají doklad o zaplacení poplatku na r. 2021. 
Starý nábytek musí být rozložen, zvlášť odděleno dřevo a polstrované části,                    
u starých oken musí být odděleno sklo apod. 
 
Na likvidaci objemného elektroodpadu (např. chladničky, pračky, televizory apod.)  
využívejte zejména bezplatného svozu 2 x ročně spolu s nebezpečným odpadem. 
Drobný elektroodpad odevzdávejte ve sběrném dvoře. 
 
Likvidace bioodpadu 
Od července je možné do kontejneru na trávu vhazovat i drobné větve například           
z ořezávaní živých plotů. 
 
 
Žádáme občany, aby do kontejnerů na tříděný odpad nevhazovali odpad 
komunální. Takto se plasty netřídí!!!!  Dochází tím k znehodnocení celého 
kontejneru vytříděného odpadu a je považován za komunální odpad, jehož likvidace 
je podstatně dražší a má vliv na cenu ročního poplatku. 
 
Špatné třídění v obci: obaly od malířského materiálu se zbytky, včetně suti. 
 

 
 
 
 
Pokud jsou kontejnery na tříděný odpad plné neodkládejte odpady po zemi kolem, 
počkejte s likvidací až Ekola kontejnery vyveze. Hyzdíme si tím prostředí v obci. 
Do popelnice na jedlé oleje nepatří motorový olej, odevzdejte jej do sběrného dvora 
nebo při sběru nebezpečných odpadů. 
 
Úklid psích exkrementů 
Žádáme spoluobčany, kteří venčí své miláčky zejména v obytné zóně, aby po nich  
řádně uklízeli.  
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Upozornění Obecního úřadu Džbánov: 
 

Velké hlasování o znaku obce 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

 
 

Informace OU 
 

 
Vážení spoluobčané Džbánovští, 
 
určitě si kladete otázku: Proč jsme se rozhodli se tomuto tématu věnovat?  
 
Důvodů je hned několik: 
 

- v dnešní době se lidé vrací ke svým kořenům, zajímají se o své předky, 
 

  o historii, o to, čím jsi a s čím se museli v minulosti vypořádat,  
 

- hrdost na žitý prostor, lokální patriotismus, symbol svrchovanosti místa, 
 

- vlastní jednoznačnou identifikací a zachování odkazu pro naše potomky. 
 

- odkaz k historickým, kulturním a hospodářským hodnotám obce, 
 

- znak je především symbolem samostatnosti a suverenity obce a jejím  
vnějším reprezentantem, „vizitkou a reklamou,  
 

- jehož prostřednictvím si občané vše „místní“ spojují se svým bydlištěm 
 

- posílení sounáležitosti obyvatel s obcí, s jejich místní identitou,  
  
 
 

 



 
 

 
Dovoluji si Vám spolu se zastupiteli obce předložit návrhy obecního znaku.  
Uvedené návrhy znaku byly spolu s námi navrženy heraldikem panem Miroslavem 
Pavlů a zpracovány v souladu se zásadami heraldické a vexilologické tvorby.  
Využili jsme především nabízející se tzv. mluvící znamení (džbán), vyjadřující název 
obce, a spolu s ním heraldickou figuru – zkřížené meče, z erbu vladyků 
Džbánovských ze Džbánova.  
 
Rudá barva pak znázorňuje historickou vazbu na rod Džbánovských ze Džbánova, 
kteří také ve svém erbu používají tuto barvu.  
  
Budeme moc rádi, když si uděláte chvilku a svoji volbu vyjádříte formou hlasování na 
uvedených místech: 
 

- webové stránky obce: www.dzbanov.cz, hlasováno o znaku obce 
nebo 

- prostřednictvím QR kódu níže ↓ 
 

 

 
 

- nebo formou tradiční “manuální„ vložením do urničky se zaškrtnutou 
Vaší volbou,  v trafačce 

 
TRAFAČKA 
 
Velké hlasování o znaku obce od 11.7 do 31.8.2021 
 

 

http://www.dzbanov.cz,/


 

 

 
Plánované akce – pokud epidemiologická situace dovolí 
 
17. července 2021  Dětské hravé odpoledne – hřiště Džbánov od 14.00 hod. 
   Soutěže, skákací hrad, hasičská pěna, hraje DJ Dušan 

                                
                             Diskohudba – DJ Fikejz -  hřiště Džbánov od 20.00 hod. 
 
 

7. 8. 2021 Promítání - Putovní letní kino – film Bábovky na hřišti od 21.00 hod. 
         Vstupné dobrovolné 
 

říjen – listopad  MS ČČK  Lampionový průvod 
                                      Podzimní a vánoční dílničky pro děti i dospělé 
                                      Podzimní a zimní burza 
 
16.10.2021 – Výlet do sklípku v Bořeticích,  pořádá obec Džbánov 
           Další informace budou upřesněny v průběhu září 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oznámení knihovny 
Dne 14. 7. 2021 bude knihovna uzavřena - dovolená 
 

 

Ostatní informace 
 
Dne 25. 3. 2021 se místní děvčata Daniela Kobzová, Bára Zálešáková a Agáta 
Doubravská rozhodly z vlastního přesvědčení uklidit odpadky na trase mezi 
Džbánovem a vlakovou zastávkou. Za jejich píli děkujeme. 
 
23. 4. – 25. 4. byla v naší obci uspořádána Čarodějnická stezka s odměnou. 
Celkem bylo odevzdáno 41 ks soutěžních kartiček. Z nich bylo vylosováno starostou 
obce    5 výherců: Simonka Verová, Anetka Šilarová, Alexandra Faltysová, 
Kryštůfek Krátký  a Jakub Kroulík. 
 
Akce MS Českého červeného kříže 
 
12. 6. byl uspořádán 2. ročník tajného závodu pro rodiče s dětmi. Závodu se 
zúčastnilo 22 posádek. Všichni úspěšně dorazili do cíle na chatu ve Zdobnici. 
Nejúspěšnější v závodu byli Kolbabovi. 
 
Dále členové ČČK uspořádali velikonoční výstavu v trafostanici. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


