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OBECNÍ INFO DUBEN – KVĚTEN 2021 

3.5. MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU – bude proveden zastávkovým 

způsobem na těchto stanovištích: 

Džbánov za prodejnou   16:00 – 16:10 

Voděrady hasičská zbrojnice  16:15 – 16:25 

Voděrady u prodejny   16:30 – 16:40 

15.5. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO HASIČKÉHO AUTA proběhne od      

15 hodin ve Džbánově. Při této příležitosti pořádáme sousedské posezení s občerstvením z udírny. 

Podrobnosti a místo konání bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace. Těšíme se na vás, 

hasiči a hasičky ze Džbánova. 

Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek 19–21 hodin. Paní účetní je přítomná 

pouze v době 19:00 – 19:30. 

Knihovny ve Voděradech i Džbánově budou od měsíce května opět otevřeny. 

Otevírací doba knihovny ve Voděradech je každý pátek od 16 do 17 hodin. 

Otevírací doba knihovny ve Džbánově je každý čtvrtek od 18 do 19 hodin.  

Obci se podařilo dohodnout s dopravní policií, dopravním úřadem v Ústí nad Orlicí a 

zhotovitelem firmou Strabag a.s., že občané přihlášení k trvalému pobytu ve Voděradech a 

Džbánově budou od 3.5.2021 zařazeny do výjimky pro volný průjezd přes Hrádek a Kerhatice 

do Ústí nad Orlicí  

 

PODĚKOVÁNÍ  

 Touto cestou chceme poděkovat, a ještě jednou moc poděkovat, autorovi článku v 

předchozím obecním infu, za krásná slova uznání a poděkování za naší práci a za práci našich 

kamarádů, kteří nám s rozsvěcováním ,,chaloupky“ pomáhali. 

 Moc si Vašich slov vážíme a jsme velice rádi, že naše práce někoho zaujala, potěšila, 

přinesla blahý pocit do Vašich srdcí a úsměv na tváře v této nechvalné a těžké době, která nás souží 

už delší čas. / Musíme věřit, že bude lépe. / 

 Děkujeme z celého srdce VŠEM, kteří nám fandí a mají nás rádi! 

 Neznámému autorovi přejeme pevné zdraví a hodně štěstí… 

     Děkujeme…. Hanča a Miloš z - ,,CHALOUPKY“… 

A pokud to bude možné, chtěli bychom i letos – v období adventu – naladit vánoční atmosféru a 

potěšit Vaše srdce, duši i zrak.      Džbánov 15 

Evangelický sbor ve Džbánově oznamuje, že bohoslužby v kostele budou opět od 

2. května (je třeba respektovat hygienická nařízení). Bohužel uzavírka silnice na 

Hrádek je v nedělní dopoledne značná komplikace a možná bude nutné posunout čas 

začátku bohoslužeb ve Džbánově. 
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V pátek 28. května se opět připojíme k  celostátní akci "Noc kostelů." Program 

bude včas oznámen - závisí na hygienické situaci. Mottem letošní Noci kostelů je 

biblický verš: Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. Žalm 104,20 

Na faře je možné zakoupit turistickou vizitku džbánovského kostela vydanou 

společností Wander Book (za 15 Kč) a bude k dispozici také výroční turistická 

vizitka k 400letému výročí popravy 27 českých pánů (za 20 Kč). 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

INORMACE OD FIRMY ČEZ distribuce 

Koncem roku 2020 jsme spustili informační kampaň „Léta s letáky končí“ 

PROČ SE MĚNÍ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ? 

Stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování a využívání digitálních technologií. 

U stávajícího systému výlepů letáků jsme se potýkali s plošnými zákazy výlepů, stížnostmi na 

nečitelnost či nevhodné umístění apod. 

JAK SE ZÁKAZNÍK O ODSTÁVCE DOZVÍ? 

 individuálně e-mailem nebo SMS 

 na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky 

 na úřední desce, příp. dalšími způsoby v místě obvyklými (veřejný rozhlas, sociální sítě, SMS 

info kanál apod.) 

JAK A KDE SE MŮŽE ZÁKAZNÍK ZAREGISTROVAT, ABY DOSTÁVAL 

UPOZORNĚNÍ E-MAILEM NEBO SMS? 

Detailní návod najdete na samostatném listu brožury. Zákazník bude potřebovat datum narození 

nebo IČO a EAN 

kód, který najde na vyúčtování za elektřinu. Pak už jen navštíví www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde si 

zaregistruje, popř. zkontroluje kontaktní údaje pro zasílání upozornění, a je hotovo. 

VÝHODY REGISTRACE PRO ZÁKAZNÍKA 

 o plánované odstávce se dozví včas, i když se na dané adrese pravidelně nezdržuje 

 bude neprodleně informován i o případném zrušení odstávky 

 získá informace o předpokládané době obnovení dodávek při poruše 

 ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 stromů a za pár let tak společně ušetříme celý 

les 

PROČ SE MUSÍ ZÁKAZNÍK REGISTROVAT? 

Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své kontaktní údaje nebo údaje již nemusí 

být aktuální. Proto je lepší si aktuální e-mailovou adresu i telefonní číslo nově nastavit či 

zkontrolovat, zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží včas. 
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