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        Informace OÚ 
 

Obnovení tradice v naší obci  
 

V sobotu 30.04.2022 jsme na návsi 
v naší obci postavili „máj“. Jako obec se 
pokusíme tuto tradici postupně obnovit. 
Doufáme, že se nám v příštím roce 
zadaří program při stavění máje obohatit.  
Setkala jsem se s dotazy, proč se 

vlastně „máj“ staví. Tady se vás pokusím zasvětit do starých zvyků:       

 

STAVĚNÍ MÁJŮ, ZVYKY A TRADICE 

Obřadní vztyčování vysokého stromu, nejčastěji smrku uprostřed obce bylo zvykem již ve středověku        

a zřejmě souvisí s pohanským uctíváním stromů. Strom byl všeobecně přijímaný jako symbol života, růstu     

a plodnosti a postavený pro „blaho obce“ měl ochránit lidské společenství před zlými silami a přivolat 

vláhu. 

Stavění máje se udrželo na mnoha místech v různých podobách dodnes. V Čechách a na většině Moravy se 

staví o filipojakubské noci, ale místy se na Moravě staví až o Svatodušních svátcích nebo o hodech. Starší 

tradice popisuje, že se májky dříve stavěly ve velké míře po celé vesnici. Vedle velkého máje uprostřed vsi 

to byla řada májek menších, které mládenci stavěli svým vyvoleným dívkám v noci před okno jejich domu, 

někdy i na střechu. Máje se zasazovaly i ke křížům, kapličkám a sochám světců k májovým pobožnostem. 

Postavením máje dívce před okno, k plotu, do zahrádky zveřejňuje mladík vztah vážně míněný, chystanou 

svatbu, což se odráželo i ve výběru stromku, jímž bývá bříza (někde i smrček nebo modřín) a v jeho 

výzdobě. Má být rovný a košatý a v korunce větví opentlený. Podle místní tradice se zdobí i zavěšeným 

věncem a kůra se oloupe. Stuhy jsou bílé a barevné a vypovídají více o milostném vztahu. Májka s bílými 

stuhami vyjadřuje vážný vztah mezi mladými lidmi, kteří se už dohodli na společném životě, májka              

s červenými stuhami: zájem mladíka o děvče nebo počínající milostný vztah. 

Chlapci, ale také stavěli májky všem dospělým a dospívajícím děvčatům, která přispěla do pokladny         

na májovou zábavu. Pro patnáctileté a šestnáctileté dívky znamenalo postavení májky vstup do kruhu 

místní mládeže a účast na zábavách. Kde bylo v domě více děvčat zasadili mladíci před dům několik 

březových májek, pro každé děvče, největší pro nejstarší, nejmenší pro nejmladší.  

V současné době přetrvala tradice stavět jeden velký máj uprostřed obce. Bývá vysoký cca 30 m. Nejčastěji 

bývá vytvořen ze smrku, je pečlivě opracovaný, zbavený kůry to proto, aby krásně „svítil“, nebo podle 

pověr se pod kůrou mohly ukrývat škodlivé síly. Pod vrcholek se upevnil jeden nebo i dva věnce z chvojí 

ozdobené šátky, fábory, jablky, kytkami, pamlsky a také lahvičkami s pálenkou nebo vínem. Bylo věcí cti si 

májový strom uhlídat, aby nepadl za oběť nočním výpravám mládenců ze sousedních vesnic. Pokud se tak 

stalo, bylo třeba máj vykoupit a znovu postavit nebo pořídit novou.  

Samo kácení máje probíhalo v různých termínech, někde hned na druhý den, nejčastěji koncem května. 
Zdroj.: České zvyky, tradice a pranostiky 

Děkujeme, našim hasičům a dobrovolníkům za zajištění této akce. 

http://www.dzbanov.cz/
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1) Odpadové hospodářství obce 2022 
 

Svoz komunálního odpadu probíhá každé sudé pondělí. Připomínáme, že v den 
svozu musí být nádoby vystaveny od 6:00 hod. do 22:00 hod. Toto se týká i nádob 
na tříděný odpad – plast. 
 
Dále opětovně žádáme občany o udržování pořádku a čistoty u sběrných hnízd. 
 
12.05.2022 proběhne v obci mobilní sběr nebezpečného odpadu a velkého 
elektroodpadu např. ledničky, pračky, televizory… 
 
Pro informovanost občanů přikládáme tabulku o vyprodukovaném odpadu za rok 2021 
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Rozpis otevírací doby sběrného místa v r. 2022 
Tato informace je též yyvěšená na webu a vývěskách v obci 

 

______________________________________________________ 
Změna otevírací doby místní knihovny  
 
od 11. 5. 2022 bude knihovna otevřena od 18.00 - 19.00 hodin 

 

Sport, kultura, zajímavosti 



 
 

 

 
PŘIPRAVOVANÉ AKCE V NAŠÍ OBCI: 
 

- 28.05.2022 – Beseda pro seniory v sobotu od 14:00 hod na sále obecního 
domu. K tanci a poslechu bude hrát hudba a pro seniory bude připraveno 
malé občerstvení. 

 
- 28.05.2022 – Hasičská okrsková soutěž v sobotu, také proběhne hasičská 

okrsková soutěž, kterou bude hostit naše skupina dobrovolných hasičů.  
Celá akce proběhne v areálu bývalého ZD na louce. Bude připraveno 
drobné občerstvení. 
 

- 18.06.2022 – Tajný závod. ČČK Džbánov pořádá třetí ročník tajného 
závodu. Kapacita ještě není naplněna. Pokud má ještě někdo zájem 
nahlaste se u p. Mauerové č.p.142 nebo na telefonu číslo 732402081.          
I tentokrát bude cesta zajímavá a určitě se podíváte do neznámých míst. 
 

- 24.06.2022 – Letní promítání na hřišti I v letošním roce pro vás obecní 
úřad připravil letní večerní promítání, jak už je zvykem tento program je  
vždy součástí nějaké akce. Letos to budou kulaté oslavy obce. A co  
budeme promítat??? – je překvapení… 

 
- 25.06.2022 – 730 let od založení naší obce a 140 let SDH Džbánov 

Po 10 letech se opět můžete těšit na bujaré oslavy.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Akce konané v naší obci 

 

19.03.2022 - Po dlouhé odmlce se letos konečně mohl 
uskutečnit zoo maškarní bál, na kterém se sešlo nádherných 70 
dětí s doprovodem. I letos si dali všichni moc záležet na tvorbě 
krásných kostýmů a děti si užily i program připravený lišáky. 
Budeme se těšit na další ročník. ČČK 

 

09.04.2022 - ČČK si letos připravil i jarní 
dílničky. Účast nebyla moc velká. Ale přes 
nevlídné počasí, které tento den panovalo si 
všichni odnesli domů krásnou jarní dekoraci. 
Na dílničky se v letošním roce můžete určitě 
těšit ještě dvakrát.  
A to na podzimní a vánoční tvoření.  
 

 


