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Pozvánka na nejbližší kulturní a sportovní akce:
17.5. - Promítání filmu „Běloruský sen” na sále Obecního domu
Právě probíhá mistrovství světa v hokeji v běloruském Minsku. Člověk v tísni zahájil před
mistrovstvím světa kampaň o porušování lidských práv v pořadatelském Bělorusku. Její
součástí jsou webové stránky beloruskastridacka.cz Pokud chcete získat objektivnější pohled
na běloruskou realitu, přijďte 17.5. na film Běloruský sen z cyklu Promítej i Ty.
24.5. - Countrybál (pořadatel SK)
24.5. - Dětský den (pořadatel SK)
31.5. - Promítání filmu „Hobit Neočekávaná cesta”
7.6. - Volejbalový turnaj (pořadatel SK)
7.6. Promítání filmu „Hobit Šmakova dračí poušť”
21.6. - Diskotéka na hřišti (pořadatel SDH)

Komplexní pozemkové úpravy v obci
Obecní úřad zpracoval žádost o zahájení komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v katastru
naší obce, které by umožnily realizaci připravené protipovodňové stavby (odvodňovacího
průlehu) nad Džbánovem směrem na Javorník. Stavba by měla významně snížit riziko záplav
v obytné části obce. Nákres protipovodňového opatření uvádíme níže. Další informace ke
KPÚ si můžete vyžádat na Obecním úřadu.

Úplné znění žádosti najdete níže v textu:
Žádost o zahájení pozemkových úprav
Obec Džbánov tímto ve smyslu ust. § 6 zákona 139/2002 Sb. v platném znění žádá o zahájení
pozemkových úprav v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta.
Důvody pro zahájení :
Opakované záplavy v katastru obce Džbánov donutili obec zpracovat projekt protipovodňového
opatření v JZ části katastru části obce. Nezbytný zábor zemědělské půdy je nutné stávajícím vlastníkům
kompenzovat. Jako nejschůdnější cestu vidíme v realizaci komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
v katastru obce Džbánov u Vysokého Mýta.
Následné realizace protipovodňových a vodohospodářských opatření pro neškodné odvedení
povrchových vod budou chránit obec před záplavami, zejména v jarních měsících a při lokálních
srážkách.
Zahájení a realizace je ve veřejném zájmu obce.
V průběhu roku 2013 proběhla diskuse v rámci obce s vlastníky pozemků ohledně řešení
protipovodňových a protierozních opatření, které by chránily obec. Z jednání s vlastníky a s možností
obce vyplynulo, že řešení celého katastrálního území by vyřešilo nejlépe daný problém a pozemková
úprava je nejlepším komplexním řešením.
Tímto Vás žádáme o zahájení KPÚ.
Připojujeme žádosti dotčených vlastníků zemědělských pozemků o zahájení pozemkové úpravy.
Za obec Džbánov
Lisa Ladislav, ing.
Starosta obce Džbánov
K žádosti je nutné připojit souhlas minimálně 50% vlastníků zemědělských pozemků (podle
výměry) v katastru obce. Seznam významných vlastníků zemědělských pozemků v obci, které
chceme požádat o připojení souhlasu se zahájením komplexních pozemkových úprav v
souvislosti s realizací protipovodňové stavby (odvodňovacího průlehu), uvádíme níže:
Šilar Miloš Vysoké Mýto 263
Mlíka Jiří Vysoké Mýto 308
Agrokiwi spol. s r.o.
Andrle Jaroslav Džbánov 104
Čermák Miroslav Džbánov 30
Suchánek Jan Dominik Džbánov 22
Zavřel Jiří Džbánov 97
Zavřel Luboš Džbánov 97
Kubíková Miluše Ostrava 652
Zálešák Ladislav Džbánov 32
Pelinka Miloslav Džbánov 8
Jiroušek Miloslav Džbánov 16
Shejbal Pavel Džbánov 66
Shejbal Pavel a Shejbalová Jaroslava

Šilar Libor Džbánov 28
Nespěchalová Věra Choceň 787
Tichá Věra Džbánov 31
Brunclíková Hana Vysoké Mýto 58
Brunclík Stanislav Vysoké Mýto 58
Brunclík Vojtěch Vysoké Mýto 58
Škopová Iva Brandýs nad Orlicí 45
Segas a.s.
Šilarová Miloslava Chrudim 1258
Kroulík Radek Džbánov 9
Kroulík Milan Džbánov 9
Macáková Hana Vysoké Mýto 267
Vondra Josef a Vondrová Vladimíra
Jiroušek Miroslav Vysoké Mýto 254

Investiční výstavba v obci
V letošním roce připravujeme několik investičních akcí, které větší či menší měrou ovlivní
život v obci:
Oprava místních komunikací
Připravujeme rozsáhlou opravu místních komunikací v obci. Jedná se celkem o 4 lokality, a
to:
1. místní komunikaci od čp.117 kolem čp.21 po križovatku na Bučinu
2. příjezdovou komunikaci k novostavbám čp.141 až čp.146
3. spojovací komunikace za čp.24 kolem čp.23 až k čp.27
4. místní komunikaci u horní nádrže mezi čp.48 a čp.39
Výběrové řízení na stavební práce vyhrála společnost SaM silnice a mosty Litomyšl.
Vysoutěžená cena zakázky je 1.542.379 Kč. Termín realizace je s největší pravděpodobností
srpen-září 2014. Přesný termín včetně plánu uzavírek bude včas upřesněn a zveřejněn.
Oprava zvoničky čp.24
Po loni zrealizované rekonstrukci věže, kde byly vyměněny krovy, dřevěný zákryt a vnější
měděné oplechování zvoničky, připravujeme v letošním roce stavební úpravu přízemí
objektu, instalaci nového plynového vytápění, novou elektronistalaci a kompletní výměnu
okenních a dveřních výplní. Objekt bude po opravě sloužit pro potřeby spolku SDH, v budově
bude dále umístěno i malé muzeum. Rozpočet akce je cca 480.000 Kč.
V měsící květnu probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Rekonstrukce
objektu by měla proběhnout v období červenec-říjen 2014. Návazně na tuto akci proběhne
demolice staré garáže SDH. Vizualizaci objektu čp.24 po opravě naleznete níže.

Podrobnější informace o obou projektech si můžete vyžádat přímo na Obecním úřadu.

Informace k dTestu
V obecní knihovně jsou k dispozici letošní čísla časopisu DTest, která jsou připravena k
zapůjčení. Dále je k dispozici mimořádná příloha časopisu se vzory dopisů, které můžete
využít při řešení konkrétních spotřebitelských problémů.
Dále můžete využít PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE DO WEBOVÉ SEKCE ČASOPISU dTest na
stránkách www.dtest.cz. Tento přístup Vám bude umožněn při návštěvě místní knihovny.
Přístup je umožněn do: 31.12.2014
Přístupy do webové sekce časopisu dTest zahrnují:
- přístup ke kompletním výsledkům testů více než 10 000 produktů
- archiv článků z časopisu dTest od roku 2005
- možnost porovnávat si navzájem výsledky jednotlivých výrobků v testech
- 105 vzorů pro řešení spotřebitelských situací
- nezávislé srovnávače, díky kterým ušetříte například za volání
- kontakt na naši telefonickou i elektronickou spotřebitelskou poradnu
- nákupní průvodce
a mnoho dalšího!
Na závěr: Vzpomínka na setkání s důchodci ze dne 12.4.2014

Úřední hodiny obecního úřadu
pondělí , pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 15.00
úterý, čtvrtek
9.00 – 12.00 18.00 – 20.00
středa
zavřeno

Knihovna
úterý

17.00 – 19.00

