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Informace OÚ: 
 
TRAFAČKA 

Velké hlasování o znaku obce od 11.7 do 31.8.2021. Spočítání a vyhodnocení 

provedli dne 1.9.2021: 

Ing. L. Lisa , V.Kodytková, M. Čimborová, I. Zemanová 
 

Výsledek elektronického hlasování: 

Návrh č. 1          28 hlasů 

Návrh č. 2          21 hlasů  
 

Výsledek hlasování do urny v trafostanici 

Návrh č. 1          34 hlasů 

Návrh č. 2          22 hlasů 

4 hlasy neplatné 
 

Zvítězil návrh č. 1 s celkovým počtem 62 hlasů 

Znak obce:   Vlajka obce: 

 



 

 

 
 

 
Dalším postupem bude komunikace s heraldikem a předložení návrhu ke schválení 
podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS Parlamentu ČR včetně všech právních 
náležitostí. 
 

 
 

 
Informace OU – občanské návrhy (návrh pana Petra Ješiny, Džbánov) 

 
 

Participativní rozpočet               

ve Džbánově – ano nebo ne? 
 

Možná jste již slyšeli o tom, že jsou v Česku obce, které umožnily běžným 
občanům spolurozhodovat o tom, na co se použijí peníze z rozpočtu jejich 
obce. Jedná se o tzv. participativní rozpočtování (zkráceně PaRo), které 
umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů                     
a dává jim možnost rozhodovat o tom, jak jsou peníze vynakládány. 
Princip spočívá v tom, že vedení obce, tedy starosta s místostarostou,             
při návrhu rozpočtu vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak 
podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce 
vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se mohou obyvatelé setkat i na tematických 
veřejných diskusích. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit           
a jak. 
Návrhy pak občané předkládají radnici k posouzení z hlediska 
realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má 
obec realizovat. 
Je zřejmé, že participativní rozpočet ubírá něco z pravomoci, která je                
ze zákona svěřena zvolenému zastupitelstvu. 



 

 

Ovšem přímá spoluúčast občanů na tvorbě rozpočtových priorit může zvýšit 
zájem lidí o věci veřejné, může přispět k vzájemné důvěře a mohou z něho 
mít prospěch jak místní samospráva, tak i občané. 
Pojďme něco podobného zkusit i u nás ve Džbánově, třeba hned pro příští rok 
2022. 
 

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

Plánované akce 
 
23. 10. 2021 od 14 hod. sobota na sále obecního domu 
ČČK Džbánov pořádá 

„Podzimní dílničky + bazárek“  

 
16. 10. 2021 od 10 hod. sobota odjezd od Konzumu 

Obec Džbánov srdečně zve na posezení „Ve Sklípku v Bořeticích“ 
(Rodinné vinařství Jedličkovi) 
Závazné přihlášky podávejte u paní Paďourové v Konzumu.  
Cena za osobu: Kč 1000,-- (doprava, jídlo, pití, cimbálovka) 
 

Informace OU 

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

Plánované akce 

 
27. 10. 2021 od 18:30 hod. středa 
ČČK Džbánov pořádá 

„Lampionový průvod“  

Sraz účastníků bude u prodejny Konzum. 
 
05. 11. 2021 od 17:30 hod. v pátek na sále obecního domu 
Obec Džbánov pořádá přednášku pod taktovkou litomyšlské autoškoly ZEBRA, 

“Novinky v silničním provozu, jak na to” 
Zváni jsou všechny věkové kategorie řidičů i neřidičů !!!. 
Součástí přednášky bude i diskuse, kde budou zodpovězeny vaše dotazy. 
Přijďte si společně s námi oživit znalosti silničního provozu.  
 
13. 11. 2021 od 20:00 hod. v sobotu na sále obecního domu 
SDH Džbánov pořádá 

“Diskozábava 80. a 90. léta, hraje: DJ Fikejz,  

 
27. 11. 2021 od 09:00 hod. na sále obecního domu 



 

 

ČČK Džbánov pořádá  

„Adventní dílničky“  
 
27. 11. 2021 od 17:00 hod. v sobotu na hřišti 
Obec Džbánov Vás srdečně zve na již tradiční  

„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!!!      ) A samozřejmě i „Lucifer“ se svou družinou je pozván.        

 
„27. 12. 2021 od 14 hod. v pondělí  
si pro Vás Obec Džbánov opět připravila „Opožděný Vánoční dárek“ 

 - pro své občany pronajala Krytý plavecký bazén ve Vysokém Mýtě  

včetně wellness. 
Termín: 27.12. 2021 od 14:00 hod. do 17:00 hod. 
Všichni jste srdečně zváni.  
 

Obecní úřad tímto žádá spoluobčany, aby udržovali čistotu okolo sběrných míst.  

Již jsme zajistili častější frekvenci svozů „SKLA“. Pokud je u jednoho místa plná 

kapacita, bylo by dobré tříděný odpad odnést na další sběrné místo. 

UPOZORŇUJEME, že do sběrných kontejnerů nepatří květináče s hlínou, sklenice 

se zavařeninami, nedopalky cigaret z popelníků atd. Tímto nevhodným tříděním 

dojde k znehodnocení celého obsahu kontejneru a je považován za komunální 

odpad!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasník pro všechny… 
 

Památný strom Babyka 
 

Koncem června 2021 v důsledku velkých větrných poryvů došlo 
k ulomení jedné z velkých větví na našem památném stromu javoru 
babyce, p.č. 1182/1. Jako památný strom byla vyhlášena již v  roce 2004, 



 

 

a proto veškeré zásahy museli být oznámeny, schváleny orgánem 
ochrany přírody, který vyhlášení provedl, v našem případě to byl Městský 
úřad Vysoké Mýto. Veškeré náklady nesla obec sama. K ošetření 
(realizaci bezpečnostní vazby a dalším nezbytným úkonům) následně 
došlo v první polovině srpna arboristou oprávněným ošetřovat i památné 
stromy tak, aby strom byl co nejdříve zabezpečen.  
 

 

 

 

Něco málo pro oživení: 
 

DO i ZE Džbánova pro pěší i cyklisty BEZPEČNĚJI 
 

U výjezdu a příjezdu ze Džbánova nyní máte volně k dispozici reflexní prvky 
k nalepení na oděv ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů na silnici. 
Tubusy byly pro obec Džbánov zdarma z projektu Sdružení místních 
samospráv jehož jsme členy. 
P.S. manuál s aplikací je součástí polepu na zařízení samotném, nemějte 

obavu jej využít 😊. 

 

 
 


