Občasník pro všechny…
Investiční akce roku 2016/2017
Vzhledem k tomu, že účast spoluobčanů na „Veřejném zasedání obecního
zastupitelstva“, je v posledních letech mizivá, uvádím pro přehled další investiční
akce, které proběhly v roce 2016/2017.
Všechny prosíme, přijďte na „Veřejné zasedání“,
které se bude konat 14. 12. 2017 od 18:00hod v salonku Obecní hospody.
Ať i Vaše návrhy přispějí ke zlepšení života v obci. Budeme schvalovat rozpočet
pro rok 2018, tedy nejlepší příležitost pro možné změny.
1) Odstavné stání u dolní požární nádrže
Měsíc realizace: 11/2016
Částka: Kč 147 791,-2) Příslušenství k sekačce Stiga Park Pro 540
Měsíc zakoupení: 03/2017
Částka: Kč 82 774,-Bylo zakoupeno: Sekací hlava COMBI 110L, čelní kartáč, sběrač trávy a listí
3) Osobní automobil DACIA
Měsíc zakoupení: 03/2017
Částka: Kč 275 082,-4) Přívěsný vozík za automobil
Měsíc zakoupení: 03/2017
Částka: Kč 54 581,-5) Rekonstrukce čekárny na návsi
Měsíc realizace: 05/2017
Částka: Kč 12 933,-6) Dopravní značení
Měsíc realizace: právě probíhá
Částka: konečná hodnota není ještě vyčíslená, z důvodů probíhající realizace
Určitě si mnozí z Vás všimli nových radarů na měření rychlosti, které jsou umístěny
při vjezdu do obce od Vysokého Mýta a Javorníku. Dále probíhá instalace zrcadel
na problémové křižovatky v naší obci a také obnova stávajícího porušeného
dopravního značení. Na tuto akci bude čerpána dotace z Pardubického kraje.
Podrobné informace z jednotlivých zasedání najdete v zápisech z jednání, které jsou umístěny na
internetových stránkách obce.(www.dzbanov.cz)
(Veronika Kodytková)
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Informace OÚ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom toto vydání věnovali informaci o výběru poplatků v naší obci,
pozvánkám na akce, které se uskuteční do konce roku 2017, a hlavně nesmíme
zapomenout na samotné dění ve Džbánově.
A také na internetové stránky, které oblékly nový kabát….

1) Stočné za rok 2017
Od pondělí 16.10.2017 do úterý 31.10.2017 se vybírá platba za stočné . Platbu
uhraďte v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu ve Džbánově a to v úřední hodiny.
(viz. internetové stránky obce)

2) Svoz komunálního odpadu 2017
Do konce měsíce října 2017 je splatná 2. splátka poplatku za odpady.
V této souvislosti žádáme spoluobčany, aby si ověřili správnou výši platby, kterou za
svoz komunálního odpadu uhradili. Pro rok 2017 je schválen poplatek stejný jako
v loňském roce tj. Kč 550,-- na obyvatele.
(tato částka je popelnice o objemu 240l nebo 2 a více popelnic o objemu 120l / na domácnost)

Slevy zůstávají v platnosti.
Dále je nutné provést aktualizaci poplatku ze psů. Tímto žádáme spoluobčany, kteří
vlastní psa a nemají ho v evidenci obce nebo o něho v průběhu let přišli a je uveden
v evidenci obce, aby tento stav nahlásili na obecním úřadě nejpozději do konce října
2017.
Poplatek lze zaplatit přímo na OÚ Džbánov nebo poukázat na účet obce
1219729319/0800, variabilní symbol: č.p.

3) Provoz sběrného místa
V letošním roce už jen 23.10.2017, 04.11.2017 a 20.11.2017
Čas: v sobotu je otevřeno 9:00 – 11:00, v pondělí 14:00 – 16:30

Sport a Kultura
1) SDH Džbánov
Květen letošního roku 2017 se stal pro obec Džbánov velmi významným datem,
protože dobrovolní hasiči při příležitosti 135. výročí založení sboru, pořádali po více
než 20 letech hasičskou soutěž.
Tato soutěž okrsku č.14, což jsou blízké okolní vesnice, se koná vždy pouze 1 x za
rok, a protože se podařilo zapůjčit prostor s vhodnými rozměry pro uspořádání této
akce, neváhali jsme a šli do toho.
Nebylo to jednoduché, protože v prostorách bývalého zemědělského družstva není
nic připravené na pořádání takovýchto akcí, ale s výpomocí soukromého zemědělce
pana Brůny a firmy Agrokiwi již nebyl problém.
Protože v těchto prostorách není voda, toalety a prozatím ani elektřina, museli jsme
vše připravit.
Soutěže se zúčastnilo celkem 8 z 9 vesnic, ale protože některé družstva mají tým
žen a mladších hasičů, bylo celkem 11 družstev.
Soutěže byly celkem 2. Hlavní soutěží byl požární útok pro 7 členná družstva a jako
doplňková soutěž bylo pro jednotlivce 100 metrů překážek.
Účelem pořádání soutěže bylo připomenutí obyvatelům naší obce, co obnáší
v dnešní době být dobrovolným hasičem.
Myslím, že všem sborům se soutěž líbila a při další příležitosti pořádání další
takovéto soutěže se rádi znovu přihlásíme.
Protože průměrný věk členů našeho sboru se neustále zvyšuje, tímto bych chtěl
požádat mladší generaci, aby se k nám přidala a pomohla udržet náš spolek po
další generace. Rádi přivítáme nové zájemce o členství v našem sboru.
Pavel Duchoslav
Starosta SDH Džbánov

2) Sportovní klub a Knihovna Džbánov
2.9.2017 večer: Špunti na vodě
Místní knihovna zajistila pro večerní promítání v přístřešku Obecní hospody film
"Špunti na vodě". Rodinná komedie přilákala tentokrát více než 50 diváků z řad dětí
a dospělých, kteří se velmi dobře pobavili. Autory filmu na závěr odměnili potleskem .
(Petr Ješina)

Sport a Kultura
2.9.2017 odpoledne: „Rozloučení s prázdninami SK Džbánov
Letošní akci „Rozloučení s prázdninami“ zorganizoval SK Džbánov v duchu
M.A.S.H. Na trávníku dětského hřiště stála vojenská nemocnice vybavená veškerým
potřebným zařízením a lékařským personálem, který děti poučil, jak poskytnout
druhému první pomoc a postarat se o raněného. Součástí výcviku byla na přilehlé
střelnici střelba ze vzduchové pušky a hod granátem na cíl. Děti prošly základním
výcvikem topografie a práce s buzolou, absolvovaly test pohybové zdatnosti a
pochodový výcvik. V prostoru dětských prolézaček za pomoci detektoru kovů děti
hledaly ukryté nábojnice, v polní kuchyni se naučily připravovat vojenskou stravu.
Úroveň absolventů výcviku byla místním důstojnickým štábem SK Džbánov na závěr
akce vyhodnocena jako uspokojivá.
(Petr Ješina)

3) SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA AKCE, KTERÉ SE BUDOU KONAT DO KONCE
ROKU 2017
28.10.2017 od 18:30 hod
ČČK Džbánov pořádá tradiční „Lampionový průvod“. Sraz účastníků bude u
prodejny Konzumu. Těšíme se na Vaši účast.
11.11.2017 od 20:00hod
SDH Džbánov Vás zvou na „Diskozábavu“ a lá 80. a 90. léta. Těšíme se na hojnou
účast jako v loňském roce.
02.12.2017 od 17:00hod
Obec Džbánov Vás srdečně zve na každoroční „Rozsvícení vánočního stromku“,
které proběhne na návsi naší obce. Bude připraveno malé občerstvení
(Kdo chce ze svého hrnečku píti, ten si ho sebou musí vzíti!!! ☺)
PS: Možná se na nás přijde podívat i Mikuláš s čerty.
14.12.2017 od 18:00hod
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva, bude se schvalovat rozpočet naší
obce na rok 2018. Přijďte nám sdělit názory, požadavky či postřehy.

