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Informace OÚ
Stěhování obecního úřadu
V průběhu měsíce srpna bude dokončena rekonstrukce zadního traktu
Obecního domu čp.15. Bezprostředně po kolaudaci bude do nových prostor
přestěhována místní knihovna a Obecní úřad. Sledujte proto prosím
informace na webu obce, na úřední desce i na dveřích současného úřadu,
kde bude uveden přesný termín stěhování. Bezprostředně po vyklizení
prostor na čp.24 bude zahájena rekonstrukce tohoto objektu pro potřeby
SDH. V 1.etapě bude opravena zvonička (podzim 2013), ve 2. etapě
interiéry objektu (rok 2014). Těšíme se na setkání s Vámi v krásných prostorách
nového Obecního úřadu.
Pozvánka na další veřejné jednání zastupitelstva
12. září 2013, v 19:00 v salonku Obecní hospody.

Nabídka OÚ
Stavební a zahradní technika:
Míchačka
100,--Kč/den
Sekačka s pojezdem
100,--Kč/den
Zahradní traktor (pouze včetně obsluhy)
250,--Kč/hod
Motorová pila s obsluhou
200,--Kč/hod
Pronájem příslušenství:
Domácí kino 410W
100,-- Kč/den
Přístřešek – zahradní altán (3 x 3m)
100,-- Kč/den
Pronájem pivních stolů a lavic (3+6 ks)
100,-- Kč/den
Pronájem výčepního zařízení (vč. chlazení a kompresoru)

150,-- Kč/víkend

(v případě pronájmu techniky i příslušenství je nutná vratná záloha ve výši 1 000,-- Kč)

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

Otevírací doba sběrného místa (areál bývalého JZD)
7. 9. (sobota); 23. 9. (pondělí); atd. - vždy první sobota a třetí pondělí v měsíci
sobota 9.00 – 11.00
pondělí 14.00 – 16.30

Informace OÚ
Telefonní kabely v obci
V poslední době došlo vlivem masivního přechodu na mobilní telefony a Wifi
připojení k internetu k odhlašování pevných telefonních přípojek v obci. Pozitivním
výsledkem tohoto vývoje je postupné odstraňování nevzhledných kabelových
rozvodů v obci a demontáž sloupů telefonního vedení. Po konzultaci
s provozovatelem sítě TelefonicaO2 bychom chtěli oslovit zbývající majitelé domů,
kam dosud kabely telefonního připojení vedou, aby se v případě, že
nevyužívají tohoto připojení a rádi by kabeláž odstranili, dostavili na Obecní
úřad, kde bychom s nimi sepsali žádost o odstranění vedení (nejpozději do 12.
září 2013). Všechny sebrané žádosti pak jménem a na náklady obce doručíme
provozovateli s požadavkem na rychlé odstranění sítí. Naším cílem je minimalizovat
horní kabelová vedení a přispět tak ke zlepšení vzhledu obce.
Oznámení Ministerstva životního prostředí
MŽP oznámilo záměr „Zdvojení stávajícího vedení V401/801 Týnec – Krasíkov“,
které prochází také přes pozemky našeho katastru. Do záměru je možné nahlížet
v kanceláři obecního úřadu v běžných úředních hodinách. Do oznámení lze také
nahlédnout v informačním systému EIA na www.cenia.cz/eia a na stránkách
Ministerstva ŽP www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP 422.
Protipovodňová opatření
Vzhledem ke komplikacím při komplexnějším řešení nabízí obec jako prozatímní
opatření proti velké vodě občanům protipovodňové pytle s pískem. Zájemci ať se
hlásí na úřadě u paní Čimborové.
Úpravy v obci
Díky úsporám v letošním
rozpočtu bylo možné
zrealizovat opravu horní
požární nádrže a úpravu
okolí.
Budeme
rádi
pokud
tyto
prostory
budete využívat ke své
spokojenosti.

Trocha historie
V těchto dnech si připomínáme již 45. výročí okupace naší země během
komunistické totality. V noci z 20. srpna na 21. srpna 1968 začala invaze do
Československa. První útočná vlna proběhla v ranních hodinách, kdy byla obsazena
letiště, na která následně začala přistávat transportní letadla s vojenskými
jednotkami. Hluk přistávajících motorů varoval mnoho občanů u okolí letišť, že
začala invaze. Československá armáda měla od iniciátorů rozkaz pustit vojska do
země. Předsednictvo ÚV KSČ přijalo v poměru 7 : 4 rezoluci odsuzující okupaci (dva
členové ÚVKSČ Jan Pilař a František Barbírek se na poslední chvíli přiklonili na

stranu A. Dubčeka). Soukromé osoby začaly šířit zprávy o útoku jednotek Varšavské
smlouvy. V ranních hodinách Československý rozhlas odvysílal Provolání Všemu
lidu ČSSR a později i dramatické scény se střelbou na Vinohradské třídě. Kolem
deváté ráno vysílání umlklo za zvuků střelby sovětské pěchoty. Rozhlas následně
přešel do ilegality a od 11 hodin pokračoval ve štafetovém vysílání zpravodajství o
situaci v zemi, kdy se střídavě hlásila utajená studia po celé zemi. Podařilo se
obnovit i televizní vysílání z improvizovaných studií.
V průběhu invaze bylo nasazeno do československých ulic přibližně 6 300 tanků,
které byly následovány velkým počtem pozemních jednotek v odhadovaném počtu
200 000 až 500 000 mužů.
Ode dne vstupu vojsk na území Československa do konce roku zemřelo při střetech
cizích vojáků s civilisty a dopravních nehodách zaviněných okupačními vojsky
108 Čechů a Slováků. Invaze měla za následek také emigraci přibližně 300 000 lidí
z republiky (70 000 okamžitě po invazi). Poslední vojáci opustili naši zemi až v roce
1991.
Vzpomene si ještě někdo na tu hrůzu, kdy za vesnicí stály tanky? Nebo na vojenská
cvičení v Hatích, na strach z občasných uprchlíků? Vybavíme si ještě, jak vypadalo
Vysoké Mýto, včetně krásného nápisu „Se Sovětským svazem na věčné časy“?

Informace z dTestu
Tiskové sdělení: Kvalita kohoutkové a balené vody
Před několika lety časopis dTest provedl detailní analýzy pitné vody z
kohoutku v pěti velkých městech a také rozbory kvality balených vod
(testováno bylo 18 značek balených pitných, pramenitých,
kojeneckých a minerálních vod).
Výsledky detailních analýz více než 60 kritérií nepotvrdily obecně
nižší kvalitu kohoutkové vody odebrané v Ostravě, Brně, Plzni, Praze
a Liberci. Pouze chloroform v pitné vodě z ostravského kohoutku převýšil český
limit, byl ale hluboko pod požadavkem evropské směrnice. Nadlimitní množství
železa obsahovala pitná voda z Plzně.
U balených vod bylo zjištěno nedostatků více, mj. nedovolený výskyt cizorodých
organických látek (chloroform, benzo(a)pyren, dichlormethan), nadlimitní obsah
dusitanů a zvýšený počet organotrofních bakterií.
Přes výrazná reklamní tvrzení některých výrobců balených vod spotřebitel
nezískává vždy "dokonalou čistotu a zdraví".
Např. organotrofní bakterie u pramenitých balených vod na rozdíl od vody
kohoutkové nepatří k povinně sledovaným kritériím. Studie dTestu ukázala, že u
balených vod skladovaných např. na slunci při vyšší teplotě, může dojít k výraznému
nárůstu jejich počtu. U balené vody tedy nemá zákazník vždy jistotu, že dostává
produkt, který je čerstvý a vinou špatného skladování nedošlo ke snížení jeho
kvality. Naproti tomu u kohoutkové vody může spotřebitel sám vyšší kvality docílit
tím, že se o kohoutek dobře stará. Více k této problematice zde:
http://www.dtest.cz/clanek-852/neco-malo-o-vode.
dTest dále upozorňuje na ekologickou zátěž způsobenou výrobními a transportními
náklady spojenými s balenou vodou a na ekonomickou nevýhodnost nákupu balené
vody oproti vodě z vodovodu.
(zdroj: Wikipedie)

Sport

Džbánovský míčový víceboj 2013
Letos se již potřetí uskutečnil míčový víceboj, tentokrát v disciplínách: tenis, volejbal,
badminton a stolní tenis. Za účasti 8 dvojic se na třetím místě umístili Jan Sochor a
Pavlína Neumannová, na druhém místě byli Jarda a Katka Polanští a putovní pohár
pro vítěze si odnesli Jana a Víťa Stříteští.
Pozvánky
Přijďte prožít se svými dětmi pravé

INDIÁNSKÉ LÉTO
Tradiční zakončení prázdnin, tentokrát za účasti Apačů,
proběhne v sobotu 31. srpna od 15.00
na hřišti.
Děti i rodiče v indiánských oblecích jsou vítáni !!!

LETNÍ KINO
ve Džbánově aneb
zakončení prázdnin pro dospělé
neděle, 1. září, večer po soumraku, hřiště
film

„NEDOTKNUTELNÍ“

…ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vybere
Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými
slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit
nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a
tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a hlavně „nedotknutelným",
přesně takovým se stane jejich přátelství... Komedie s dramatickou zápletkou o
tom, že ani od krku po prsty u nohou nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc
druhých, nemusí ztratit smysl života…
Biograf Láska provozuje občanské sdružení Film for People díky dotaci ze SZIF,
kterou sdružení získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Šumperský venkov.

