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Nečekaná povodeň ve Džbánově: 
 

   Dne 22.5.2010 se naší obcí přehnala nečekaná záplavová vlna. Po 
krátkodobém vydatném dešti, který začal cca kolem 13 hod. a trval bez 
přestávky 90 minut nedokázala protipovodňová hráz pod Hatěmi 
zadržet obrovské množství povrchové vody valící se z polí, vtok 
podzemního vedení dešťové vody se zahltil a voda přetekla hráz do 
obce. 
   Obrovská masa vody si razila cestu přes parcely u čp.114, 36, 92, 
35, dále kolem obecního úřadu do zahrad u čp.106,  47, 134. Voda se 
přehnala přes dětské hřiště až do sportovního areálu na dolní návsi, 
zaplavila fotbalové hřiště, tenisový kurt a dolní požární nádrž, která se 
nebyla schopna zadržet neskutečný objem vody a přetekla. 
   Voda zaplavila dům čp.91, odkud byla evakuována p.Dostálová, 
prošla zahradou u čp.93 a pokračovala do polí pod Džbánovem. 
 
Rozsah katastrofy popisuje níže uvedená série fotografií: 
 
Situace u obecního úřadu a před konfiskátem kolem 15 hod. 

  



 Voda valící se přes dětské hřiště a amfiteátr 

  
 

Informace OÚ k záplavové vlně: 

Poděkování Sboru dobrovolných hasičů a dalším dobrovolníkům 
   Obec Džbánov chce touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných 
hasičů za včasný, účinný a obětavý zásah v místech nejvíce 
postižených záplavou. 
   Dále chceme poděkovat všem občanům, kteří se dobrovolně a často 
spontánně pustili do záchranných prací, které nesouviseli s jejich 
majetkem a bezpečím, ale s bezpečím jejich sousedů a blízkých. 

Další postup při odstraňování škod 
   Již v sobotu večer a v neděli ráno Sbor dobrovolných hasičů 
pokračoval v odstraňování největších nánosů bahna z veřejných 
komunikací. Hasiči dále odčerpávali vodu ze zasažených sklepů. 
Firma AGROKIWI zapůjčila nakladač na úklid a odvoz naplavenin. 

Výzva o pomoc při dalším úklidu obce 
   Vzhledem k rozsáhlému poškození celé dolní návsi s víceúčelovým 
areálem, který měl být během blížícího se léta intenzivně využíván 
bychom chtěli požádat občany k dobrovolné bezplatné pomoci při 
čištění a sanaci ploch, chodníků, fotbalového hřiště o nánosů bahna a 
štěrku. 

   Dále je nutné doplnit štěrk na celém dětském hřišti, který byl zčásti 
odplaven nebo znečištěn záplavovou vodou. 

Koordinátory sanačních prací je p.Jasanský a p.Čimborová. 

Hlavní část prací bude provedena o víkendu 29.-30.5., v čase 9.00-
16:00. 

Přineste si prosím vlastní nářadí, tj. lopaty, košťata, kolečka. 

Děkujeme předem za Vaši pomoc. 



Volby do Poslanecké sněmovny ČR: 

   Ve dnech 28.-29.5.2010 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 
ČR, volební místnost na obecním úřadě bude otevřena v pátek od 14.00 
do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. 
   Právě v době ekonomické krize, v době vysoké zadluženosti státu se 
bude o směřování a budoucnosti naší země rozhodovat více než 
kdykoliv předtím. Nikdo z nás určitě nemohl přehlédnout doslova 
agresivní předvolební kampaň, nechutné a nenávistné souboje politiků. 
V žádném případě se nemusíte obávat, že bychom také my chtěli 
pokračovat v takové kampani, že bychom Vás zde chtěli jakkoliv 
ovlivňovat,nebo že bychom snad chtěli podporovat nějakou konkrétní 
politickou stranu. Spíše se pokusíme připomenout 2 zásady: 
   1. Nezapomínejme, že předvolební kampaň je pouhá reklama, jako 
každá jiná. Reklama vždy útočí na naše emoce, na pocity, dojmy. 
Nenechme se tedy ovlivnit emocemi, nedejme na reklamu, volme 
s rozvahou a rozmyslem, spoléhejme na naše zkušenosti, na vlastní 
paměť a úsudek, volme podle skutečných volebních programů, ne podle 
přihlouplých slibů na billboardech.  
   2. Pojďme všichni k volbám a přijměme odpovědnost za další vývoj – 
nezapomínejme, že neúčastí ve volbách napomáháme extremistickým 
stranám, které mají „zodpovědné“ voliče. 

 

Sport: 

   Jak se k Vám možná již doneslo, kvůli nehorázným finančním 
požadavkům z republikového ústředí, byl nucen Sokol Džbánov oficiálně 
ukončit svoji činnost. Pro členy Sokola i pro řadu dalších lidí to však 
neznamenalo konec sportovních aktivit – naopak – spíše to byl impuls 
pro vytvoření nového sdružení SK Džbánov. Toto sdružení již bylo řádně 
zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR, jeho stanovy budou 
k nahlédnutí na obecním úřadě, a na webových stránkách obce. 
   Hlavním posláním SK Džbánov je samozřejmě rozvíjet sportovní 
činnost v obci – ať už se jedná o pořádání různých turnajů, soutěží, 
dětských sportovních dnů nebo pravidelné tréninky. 
   Zkratku SK lze však vysvětlit nejen jako Sportovní Klub, ale také jako 
Sport a Kultura – proto je také v plánu pořádání kulturních akcí, 
tanečních zábav či plesů. 
   Už nyní se konají pravidelné tréninky stolního tenisu (zejména pro 
mladší děti – bližší informace podá Josef Hýbl ml.), pro starší děti a 
dospělé je pravidelný víkendový volejbal (zpravidla v neděli, výjimečně 
v sobotu, vždy v 17.00). Tento čas se ale scházíme především proto, 
abychom se domlouvali na dalších, výše zmíněných akcích. Tím také 



vyzýváme všechny, kterým se takové aktivity líbí – ať už si chtějí 
zahrát volejbal, nebo chtějí přispět nějakým nápadem – aby se k nám 
připojili. 
    

Kultura: 

 
Pálení čarodějnic ve Džbánově 
  V pátek dne 30.dubna 2010 se po dlouhé době uskutečnilo Pálení 

džbánovských čarodějnic. Akci zorganizovalo nově vzniklé sportovně-
kulturní sdružení SK Džbánov. 

Hranice byla postavena v prostoru ohniště na dolní návsi, v rámci 
akce se točilo pivo z Poličky, mnozí z přítomných si opekli vuřty, hrálo 
se na kytaru, hrál se atraktivní nohejbal, atmosféra byla více než 
pohodová. Tak zase příští rok ☺ 

 

Místní knihovna: 

   V červnu dostane místní knihovna z výpůjčního fondu Městské 
knihovny ve V. Mýtě novou sadu vybraných knižních titulů. Celkem by 
se mělo jednat cca o 150 knih, které jsme dosud u nás neměli. 
   Přijďte si vybrat některou z nových knih každý čtvrtek  od  17 do 19 
hodin. 

 
Služby Obecní knihovny: 

K dispozici je více než 1000 knih obecního fondu + cca 400 knih 
v rámci výměnného fondu z knihovny Vysoké Mýto, knihy se obměňují 
2x ročně, na zajímavé novinky budete upozorněni na internetových 
stránkách Obecní knihovny (http://knihovnadzbanovvm.wz.cz) a také 
na stránkách Džbánovského občasníku. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Výzva ČČK: 

ČČK vyhlašuje 
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 

(letní i zimní oblečení – dámské, pánské i dětské; lůžkoviny, ručníky, 
záclony, látky – min 1m2; peří, přikrývky, polštáře; nepoškozená obuv) 

1. a 2. července 2010, od 17 do 19.00 
Obecní dům, č.p. 15 

Další informace budou uvedeny na letácích 
 


