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Informace OÚ

Slovo starosty obce:
Vážení spoluobčané,
opět nastal čas, kdy si mnozí z nás kladou otázku, zda uplynulý rok splnil to, co jsme
od něj očekávali. Podle mého názoru bychom ale vždy měli začínat sami u sebe,
zda jsme každý z nás, udělali vše, co jsme udělat měli a mohli, aby naše společné
soužití v obci bylo lepší a přívětivější.
Mnohdy totiž docela dobře víme, co měl či neměl udělat ten či onen, ale na to, co
měl udělat především každý sám zapomínáme. Já i mí kolegové si dobře
uvědomujeme odpovědnost, která je s prací ve vedení obce spojena. V naší práci
není prostor pro nerozhodnost, váhání a dlouhá bezcílná jednání a svá rozhodnutí
se snažíme vždy dovést do konce.
Jistě jste v obci zaregistrovali výsledky naší činnosti, kterými jsou např. opravené
dětské hřiště, zpevněná plocha pro stání u dolní nádrže, zprovozněné venkovní
sezení u Obecní hospody atd. Samozřejmostí jsou pravidelně upravované obecní
travní plochy a prořezávané křoviny a stromy i neustálý úklid kolem kontejnerů na
tříděný odpad. Finanční zabezpečení těchto akcí a mnoha dalších drobných
výsledků naší práce, která není v běžném životě vidět je součástí dobře
naplánovaného rozpočtu.
Do roku 2017 vstupuje zastupitelstvo obce opět se schváleným rozpočtem, který byl
přijat v závěru roku 2016 a který zahrnuje další investiční akce, jejichž realizací se
snažíme prostředí naší obce stále zlepšovat.
Věřím, že jednání zastupitelstva budou i nadále věcná a produktivní a stejně tak
věřím, že se veřejných zasedání zastupitelstva bude zúčastňovat stále více Vás,
spoluobčanů, abychom Vaším prostřednictvím získali přímou zpětnou vazbu i nové
podněty pro naši činnost. Prostředí obce, ve které žijeme, je věcí náš všech.
Jménem všech členů zastupitelstva obce Vám přeji hodně zdraví, vzájemného
pochopení a optimismu do nového roku 2017.
Ing.Ladislav Lisa (starosta obce)

Informace OÚ
1) Jednodušší spojení s Obecním úřadem v naší obci
Tímto nabízíme našim spoluobčanům novou službu, která zjednoduší komunikaci
mezi ním a obecním úřadem.
Kdo bude mít zájem, může v kanceláří obecního úřadu nebo na e-mailové adrese
urad@dzbanov.cz, nahlásit svou e-mailovou adresu, na kterou mu budou následně
zasílány informace obecního úřadu (např. splatnost jednotlivých poplatků a jiná
oznámení)

2) Výzva Obecního úřadu ve Džbánově – Správce webových stránek
Obecní úřad hledá „Správce webových stránek“ v prostředí „webnote“
Příležitost pro případnou brigádu, obměna Kč 400,- za měsíc
Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu.

3) Rozebrání „staré hasičárny“
Obecní úřad nabízí možnost rozebrání materiálu ze „staré hasičárny“.
Bližší informace a případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu.

Poděkování
Tímto bych jménem obce ráda poděkovala za pomoc při přípravách na akci
„Rozsvícení vánočního stromečku“
Paní Iloně Zemanové, Lucii Krátké, Šárce Malé, Dušanovi Holomkovi, Janě
Pospíšilové a všem ostatním, kteří se na přípravách a hladkém průběhu akce
podíleli.
Ještě jednou mnohokrát děkuji a těším se na další spolupráci. 
Veronika Kodytková

Sport, kultura, zajímavosti
27.10.2016 – Lampionový průvod
Letošní lampionový průvod se velice vydařil, přišlo mnoho dětí s rodiči i prarodiči.
I letos průvod provázela bílá paní, která dovedla všechny zúčastněné, až na hřiště
kde byl připraven malý ohňostroj. Každý dostal od bílé paní malou sladkost. Poté se
všichni rozešli k domovům.

Sport, kultura, zajímavosti
05.11.2016 – Výsadba stromků
Na začátku měsíce listopadu, proběhla v naší
obci výsadba nových stromků za naše
nejmenší. Celkem byly vysazeny 3 platany.
Bára Dolejšová, Alexandra Faltysová a Šimon
Stejskal dorazili na místo konání i se svými
rodiči, kteří se ujali zasazení jednotlivých
stromů.

26.11.2016 – „Rozsvícení vánočního stromečku“
Jako každý rok se na začátku adventu rozsvítil na naší návsi
vánoční stromeček.
K příjemné atmosféře hrály koledy, bylo přichystáno malé
občerstvení a samozřejmě nás svojí návštěvou poctil i Mikuláš
s andělem a několik pekelníků. Děti byly za svoji odvahu
a básničku obdarovány sladkým balíčkem.
Těší nás, že každým rokem, se nás schází čím dál víc. Letošní
účast byla úctyhodná. Doufáme, že se v příštím roce sejdeme
ve stejném nebo i větším počtu.

5.12.2016 – Mikuláš a jeho družina
Večer před svatým Mikulášem se naší obcí procházel
Mikuláš a jeho družina. Zastavili se v několika
domácnostech, kde na ně čekali hodné děti, ale i
rošťáci, kteří slíbili, že se polepší a budou své rodiče
poslouchat. V příštím roce si určitě zkontrolují jestli
děti své sliby splnily.

Občasník pro všechny…
ADVENT A JEHO ZVYKY
Advent (latinské adventus = příchod) Letos začátek adventu vycházel na neděli 27.
listopadu – a končí západem slunce na Štědrý den. Každá z nadcházejících čtyř nedělí má
své speciální jméno. Po železné přijde bronzová, stříbrná a nakonec zlatá.
Nejviditelnějším symbolem adventu je adventní věnec. Věnec představuje symboliku
Kristova kříže nebo také Boží věčnost a jednotu a má jasně daná pravidla, jak by měl
vypadat. Větývky jehličnanů či cesmíny, ze kterých je vyroben, představují život. Dříve se
často používaly i holé slaměné věnce, které odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly do domu
požehnání.
Barvou adventu je fialová! Vyjadřuje důstojnost a pokání. Svíčky a stuhy na věnci by tak měly
být fialové s výjimkou té třetí v pořadí – ta je zasvěcená přátelství a je růžová. Svíčky se
zapalují proti směru hodinových ručiček. U protestantských církví se používají i čtyři červené
svíce. To se rozšířilo i k nám a věnec s červenými svíčkami je nyní asi nejrozšířenější
barevnou kombinací.
Symbolika svíček na věnci:
1. svíčka – Zapaluje se první adventní –
železnou – neděli. Letos vychází na 27. listopadu.
Svíčka se jmenuje Naděje.
2. svíčka – Zapaluje se druhou adventní –
bronzovou – neděli. Letos vychází na 4. prosince.
Svíčka se jmenuje Mír.
3. svíčka – Zapaluje se třetí adventní – stříbrnou
– neděli. Letos vychází na 11. prosince. Svíčka
se jmenuje Přátelství. (měla by být růžová)
4. svíčka – Zapaluje se čtvrtou adventní – zlatou – neděli. Letos vychází na 18. prosince.
Svíčka se jmenuje Láska.
České adventní zvyky






svátek sv. Barbory. – Barboru sťal kvůli její víře v Boha vlastní otec. U nás je s ní
spojován zvyk trhání třešňové větvičky. Tomu, komu vykvete na Štědrý den, se další
rok splní všechna přání. Dříve to dělaly hlavně neprovdané dívky, které chtěly vědět,
zda je konečně čeká svatba.
svátek sv. Mikuláše. – ve 4. století byl dobrým a štědrým biskupem. Proto je dnes
spojen s dáváním drobných dárků (sladkostí) dětem.
svátek sv. Lucie. – dívka, která žila ve 4. století, rozdala svůj majetek a rozhodla se
žít jako křesťanka. Dle pověsti si vyloupla oči a poslala je svému pohanskému
nápadníkovi. Do druhého dne jí narostly oči zpátky. Zemřela mučednickou smrtí. U
nás je s ní spojována pranostika: Sv. Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

