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        Informace OÚ 

 

Slovo starosty obce:  

Vážení spoluobčané a čtenáři Džbánovského občasníku. 

dovolte mi, abych Vám popřál klidné svátky vánoční a všechno nejlepší do 
nového roku 2022 a poděkoval každému z Vás za všechno dobré v roce 2021 
– v roce, který byl asi pro naprostou většinu z nás výjimečným, zvláštním, 
neobvyklým.                                               

Opakovaně šířící se pandemie se výrazně podepsala na našich životech, 
ovlivnila naše zdraví, zasáhla do výkonů našich zaměstnání, do školní výuky 
našich dětí a zcela určitě i do vztahů v našich rodinách a domovech.  

Zároveň události celého roku 2021 také prověřily naši trpělivost, 
sounáležitost, soudržnost a hodnoty síly vztahů a vazeb, které mezi sebou 
máme. Na všem zlém se dá hledat i něco pozitivního – i kdyby to mělo být 
pouhé poučení.  

Jsem přesvědčen o tom, že všechny události uplynulého roku nám kromě 
obrovských každodenních komplikací také ukázaly sílu některých charakterů, 
náročnost, ale i odolnost některých profesí, sílu solidarity, anebo nám 
odhalily naši přílišnou – a vždy spíše krátkozrakou – orientaci na materiální 
statky. Pokud máme ve všem špatném hledat i něco dobrého, potom by to 
mohlo být právě zamyšlení nad tím, co je pro nás skutečně důležité, má cenu 
a hodnotu. A takovou malou „inventuru“ ve svém srdci a své mysli si může 
udělat každý z nás. 

Přeji Vám všem v novém roce 2022 hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, 
pohody v životě a také víru ve skutečné hodnoty a dostatek sil, abychom se k 
nim každý sám, ale zároveň i společně začali dobírat… 

 
Ladislav Lisa (starosta obce) 

http://www.dzbanov.cz/
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1) Svozový plán odpadu a poplatek za svoz na rok 2022 
 

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 1.1.2022 na Kč 700,-- na osobu a rok. Ruší se rozdělení malá/velká popelnice, 
úlevy na děti do 15let věku a seniory od 71let zůstávají v platnosti.  
Vyhláška č. 01/2021 o místním poplatku za komunální odpad je vyvěšena na úřední 
desce a na internetových stránkách obce.  
Poplatky za komunální odpad se budou vybírat v měsících březen a duben 2022. 
 

2) Sběrný dvůr 
 

V měsíci lednu 2022 bude mimořádně otevřen sběrný dvůr. 
Termín: sobota 8.ledna 2022  
od 09:00 hod. do 11:00 hod. 
 

 

3) Tříkrálová sbírka 
 

V měsíci lednu 2022 proběhne v naší obci další ročník Tříkrálové sbírky  
pod záštitou Oblastní charity Nové Hrady u Skutče (Královéhradecká diecéze) 
 

5) Stočné na rok 2022 
 

Stočné na rok 2022 se zvyšuje na Kč 8,--/m3 
 

 
 
Obchodní družstvo KONZUM hledá VEDOUCÍ PRO NAŠI PRODEJNU              
VE DŽBÁNOVĚ. 
Zájemci se mohou informovat u paní Michaely Dolníčkové, tel: 725 515 213 
Profesní životopis je možné zaslat na e-mail: instruktori@konzumuo.cz 
Do předmětu uveďte heslo: „Džbánov“ 
 
 
 

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

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) Vodné na rok 2022 – oznámení společnosti VAK Vysoké Mýto 
 

Od 1. 1. 2022 bude pro odběratele platit cena  41,72 Kč/m3. 
 

 

Akce letošního roku: 
 

- Fasáda na čp. 24 Zvonička 
- Oprava kanálových vpustí 
- Příprava studie na opravu cesty Džbánov-Knířov 
- Vysavač Hydra pro SDH 
- Internetová síť na návsi  
- Ošetření stromů v obci – ozdravné a bezpečnostní řezy stromů  
- Bezpečnostní prvky na příjezdu/výjezdu z vesnice 
- Znak a vlajka obce  

 
Při záplavě v červenci 2021 byl poškozen tenisový kurt, škoda byla vyčíslena         
na Kč 812 994,--, v současné době máme již poskytnuto pojistné plnění                   
a vybraného dodavatele na opravu, která proběhne na jaře příštího roku. 

 
Část akcí se nám podařilo zaštítit dodací. Jedná se o dotace z Pardubického kraje, 
Celkem jsme z dotačních titulů obdrželi Kč 210 000,-- 
 
Jako kompenzační bonus v souvislosti s výskytem Koronaviru jsme obdrželi           
ze státního rozpočtu celkem Kč 69 995,-- 
 
 
 

 
 
 

Sport, kultura, zajímavosti 
 
 

 

 

Rezervace krytého plaveckého bazénu 
ve Vysokém Mýtě na den 27.12.2021 
od 14 hod. se ruší. 
 



 
 
 

Sport, kultura, zajímavosti 
 
 

 

 
- Letní kino – Obecní úřad se rozhodl, že opět uspořádá letní kino. Promítalo 

se na hřišti ve Džbánově. Filmové plátno se rozzářilo romantickou komedií 
Bábovky. V hlavní rolích s Ondřejem Vetchým, Janou Plodkovou, Barborou 
Polákovou a dalšími.  
K promítání se podávalo drobné občerstvení v podobě popcornu.  

 
- Sklípek Bořetice – v říjnu obec uspořádala zájezd do rodinného vinařství  

Jedličkovi. 
 

- Podzimní dílničky – v měsíci říjnu proběhly „Podzimní tvořivé dílničky“ 
pořádané MS ČČK Džbánov, pod vedením M. Mauerové. Akce se 
zúčastnilo přes 60 dětí i dospělých, kteří byli velmi šikovní a kreativní.  
 

- Lampionový průvod – další velmi vydařenou akcí ČČK byl lampionový 
průvod, které ho se zúčastnilo velké množství lidí. Pro zúčastněné byla 
připravena strašidelná stezka, na závěr průvodu bylo připraveno 
občerstvení v potápěčském klubu Koral Team, kde si děti mohli prohlédnout 
jedinečné akvárium. 

 
- Přednáška Autoškola Zebra – v měsíci listopadu proběhla na sále 

obecního domu přednáška o novinkách silničního provozu.  
 

- Rozsvícení stromečku – tato akce se po roce uskutečnila v tradičním 
duchu. Konečně jsme mohli všichni společně „omrknout“ nasvícený vánoční 
stromeček a nazdobenou náves. Pro občany bylo připraveno malé 
občerstvení.  
Samozřejmě nás navštívil i Mikuláš, anděl a několik pekelníků. Za básničku 
byly děti odměněny balíčkem s překvapením. 
 
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na přípravách podíleli. Přes 
nelehké zkoušení písniček, které bylo ovlivněno postupnými karanténami, 
ale děti byli moc snaživé a zvládly vše na jedničku s hvězdičkou.  
Pak všudy přítomná nejistota a nervozita, která provázela celé přípravy         
i následný nouzový stav, kdy jsme nevěděli, zda budeme moci advent 
zahájit společně, jste byli báječní a opravdu patří „VELKÉ DÍKY VÁM 
VŠEM“.  
       (Veronika Kodytková) 

 
 

 
 



 


