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Informace OÚ
Vážení spoluobčané, dne 20.02.2020 od 18 hod se uskuteční další veřejné zasedání obecního
zastupitelstva. Přijďte nám sdělit své názory a postřehy.
Další zastupitelstvo se uskuteční 16.04.2020 od 18 hod.
Doufáme, že se sejdeme v co největším počtu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornění Obecního úřadu Džbánov:

− od 1. března do 30. dubna se bude vybírat platba za svoz odpadu 2020.
Úhradu proveďte v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

− do 30. června je splatný poplatek za psy.
Žádáme spoluobčany, aby se zamysleli nad tím, co spalují ve svých kotlích na tuhá
paliva. Poslední dobou není možné projít vesnicí, aniž by se člověk nezačal dusit, o
možném větrání ani nemluvě. Upozorňujeme, že nevhodné spalování může řešit
obor životního prostřední ve Vysokém Mýtě.

Informace OÚ

Poplatky v roce 2020:
Poplatky za odpady zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.
Poplatky ze psů – za jednoho psa 100,-- Kč
za každého dalšího psa 100,-- Kč
Platba za stočné 6,-- Kč/m3
Kdo bude mít ještě zájem o popelnici na třídění odpad (plast), nahlaste se
v kanceláři obecního úřadu do 29.2.2020. Podmínkou pro bezplatné objednání
popelnice je podepsání zápůjčky. Tento dokument vám bude předán v kanceláři.
Přílohou v dnešním vydání občasníku je „soutěž pro malé a velké“, v případě
zájmu můžete vyplnit a předat do kanceláře obecního úřadu nebo do schránky
umístěné při vstupu do dvora.

Dále zde najdete povídání o tom, co se děje s naší kanalizací a malý dotazník,
který bychom poprosili doručit též na obecní úřad z důvodu studie, jak případnou
situaci s čistěním splaškové vody řešit.
Výzva pro vedoucí jednotlivých kroužků, kurzů, cvičení probíhajících na obecním
sále. V průběhu měsíce února dojde k výměně zámků u hlavního vchodu. Proto
žádáme jednotlivé vedoucí, aby se o detailech informovali na obecním úřadě.
4.1.-5.1.2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, v letošním roce bylo vybráno
krásných Kč 8 803,--, opět se nám částka o něco navýšila. V roce 2019 bylo
vybráno Kč 7 200,--.
___________________________________________________________________

Plánované akce
21. března 2020 od 14.00 hod se koná dětský maškarní karneval, pořádá ČČK
Džbánov, na sále obecního domu.
21. března 2020 se koná tradiční maškarní bál, začátek 20.00 hod., pořádá ČČK
Džbánov na sále obecního domu
04. dubna 2020 od 14.00 hod proběhne beseda pro seniory.
20.června 2020 II. hravé odpoledne pro děti s večerní zábavou. Pořádá SDH

Uskutečněné akce
30.11.2019 proběhlo v naší obci tradiční „Rozsvícení vánočního stromku“
Této akce se každoročně zúčastní mnoho obyvatel. Tentokrát jsme ještě doladili
naši aparaturu a děvčátka nám zpívala a hrála vánoční koledy a písničky přímo do
mikrofonu, takže každému byl poskytnut nezapomenutelný zážitek. Panu Dušanovi
Holomkovi patří veliký dík za perfektní ozvučení celé akce.
Samozřejmostí bylo, že pod vánoční stromeček se seběhli pekelníci v čele
s Mikulášem a Andělem. Dětem předali spoustu sladkých balíčků. Sbor
dobrovolných hasičů Džbánov na návsi předvedl své nové auto Ford Transit
Custom, které bylo zakoupeno v roce 2019 za podpory dotací. Nezanevřeli ale ani
na původní vozidlo, které jim sloužilo dobrých 30 let. Proto si občané mohli
prohlédnout obě vozidla.

27.12.2019 se uskutečnilo 1. vánoční plavání obce Džbánov.

Obecní úřad ve Džbánově pronajal na odpoledne krytý plavecký bazén ve Vysokém
Mýtě. Této akce se zúčastnilo celkem 60 plavců i neplavců. Děkujeme za Vaši
účast a těšíme se na plavání společně s Vámi v roce 2020.
01.02.2020 se konalo první bruslení Džbánováků na zimním stadionu v Chocni,
kterého se účastnilo mnoho spoluobčanů a všichni zaslouží obdiv za to, že vstoupili
na ledovou plochu i když to velice klouzalo.

23.01.2020 se členové naší karate přípravky účastnili vystoupení v Šemberově
divadle v rámci oslav vysokomýtského Sokola.

Občasník pro všechny…

Rok 2020
Svoz tříděných plastů dům od domu
Svoz bude probíhat 1 x měsíčně vždy ve čtvrtek v průběhu dne.
Termíny svozů:
9. ledna
6. února
5. března
2. dubna
30. dubna
28. května
25. června
23. července
20. srpna
17. září
15. října
12. listopadu
10. prosince

Sběrné místo Džbánov 2020
sobota

pondělí

BŘEZEN

7.3.

16.3.

DUBEN

4.4.

20.4.

KVĚTEN

2.5.

18.5.

ČERVEN

6.6.

15.6.

ČERVENEC

4.7.

20.7.

SRPEN

1.8.

17.8.

ZÁŘÍ

5.9.

21.9.

ŘÍJEN

3.10.

19.10.

LISTOPAD

7.11.

23.11.

Otevřeno

sobota

9.00 - 11.00 hod.

pondělí 14.00 - 16.30 hod.
Leden 2021

sobota 9. ledna

9.00-11.00 hod.

