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        Informace OÚ                   
 
 

Harmonogram oprav silnic 
 

V obci bude v srpnu zahájena oprava 4 místních komunikací. Jedná se o lokality: 
1. cesta na Bučinu od čp. 117 směrem k čp. 21 
2. přístupová komunikace u novostaveb čp. 141-146 
3. průjezdní komunikace u horní požární nádrže 
4. průjezdní komunikace za bývalým úřadem 
Práce na silnicích bude provádět společnost SaM Litomyšl (detaily výběrového 
řízení jsou k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách). Kromě 
uvedených oprav budou po celé obci provedeny lokální výspravy silnic. Tyto by se 
měly dotknout občanů v naprosto omezeném rozsahu. 
Za dopravní omezení a hluk spojený s výše uvedenými opravami se předem 
omlouváme 

 
 

Harmonogram opravy čp. 24 (zvoničky) 
 

Od září bude zahájena rekonstrukce budovy čp. 24, tj. bývalého Obecního úřadu. 
Nově bude objekt sloužit jako důstojné zázemí Sboru dobrovolných hasičů (SDH). 
V budově bude také zřízeno malé muzeum obce. Práce na objektu bude provádět 
firma První vysokomýtská stavební společnost (detaily výběrového řízení jsou 
k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách). Úpravy objektu se budou 
týkat především interiéru, tj. budou bourány příčky v budoucí garáži, bude 
vybudováno nové sociální zařízení, v objektu budou vyměněna všechna okna a 
dveře, nové budou elektrorozvody, vodoinstalace a rozvod plynu vč. instalace 
úsporného plynového vytápění. Změny budou patrné i vně objektu, kde se změní 
vzhled průčelí budovy. Opravy fasády plánujeme v příštím roce. 

 
 

Pokračování demolice čp. 45 
 

Od června probíhá plánovaná demolice domu čp. 45. Demoliční práce jsou 
prováděny zdarma na základě smlouvy s p.Flídrem ze Lhůty. Obec hradí pouze 
odvoz neupotřebitelného odpadu a odborný stavební dozor. Po dokončení demolice 
a provedení nezbytné rekultivace pozemku bude stavební pozemek nabídnut ve 
veřejné nabídce k prodeji pro stavbu nového domu. 



Pozvánka na komunální volby 2014 
 

V říjnu budou probíhat komunální volby. Oproti volbám předchozím se bude o vaše 
hlasy ucházet více kandidátů. Věříme, že díky tomu budou volby zajímavější a 
podnítí zájem občanů o místní záležitosti. V obecních volbách by nemělo jít o 
soupeření, ale o výběr nejlepších zástupců obce, kteří náročnou práci zvládnout a 
budou pro obec přínosem. 
V nadcházejícím volebním období čeká obec spousta náročných úkolů a rozhodnutí. 
Bylo by dobré, kdyby některé otázky zazněly ještě před volbami, aby na ně mohli 
všichni kandidáti odpovědět… 
Berte to tedy, prosím, jako výzvu k zasílání námitek a dotazů na adresu současných 
i možných budoucích zastupitelů – posílat je můžete (třeba i anonymně) na adresu 
obecního úřadu, nebo mailem. V rámci možností tyto připomínky zveřejníme 
v občasníku a rádi bychom se jimi zabývali i na nejbližším veřejném zasedání 
zastupitelstva. 
 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
 

Veřejné jednání zastupitelstva, s největší pravděpodobností poslední v tomto 
složení, se uskuteční 11. září od 19:00 v salonku obecní hospody. Všichni jste 
srdečně zváni, mimo jiné i z důvodů uvedených výše. 

 
 

Nabídka 
 

 
 

Pronájem obecní hospody 
 
Obec Džbánov nabízí k dlouhodobému komerčnímu pronájmu 
vybavenou provozovnu obecní hospody za výhodných podmínek.  
Termín: od září 2014.  
Zájemci mohou kontaktovat obecní úřad osobně, písemně, mailem, či 
telefonicky: 
OÚ Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto,  
e-mail: urad@dzbanov.cz,  
telefon č. 468 003 520 

 
 
 

Novinky na webu obce 
 

Na internetových stránkách obce nově naleznete 2 velmi užitečné odkazy: 
GEOSENSE - systém, který slouží pro zobrazení, evidenci a editaci mapových 
podkladů, jako jsou územní a regulační plány, inženýrské sítě apod.  
MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje přístup 
k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. 

 
 



Akce ČČK Džbánov 
 
Místní skupina ČČK Džbánov pořádá 26. a 27. září 2014 sbírku 

použitého ošacení pro Diakonii Broumov-bližší 
informace budou na letáčcích ve vývěskách 
v obci. 

                                                                   
                

 
 
Dále jste už nyní srdečně zváni na 

tradiční Vinobraní které se uskuteční druhý 
říjnový víkend 11. října 2014 na sále obecního 
domu. 

 
 
 

                                                        
                          

Hned o týden později, 
18. října 2014, je zejména pro 
děti připraven Lampiónový 
průvod. 

 
 
 
 
 

 

   
 
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) 



Sport a kultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letní kino 
Po loňské úspěšné premiéře Vás opět zveme do letního kina na hřiště ve 
Džbánově. Promítání začne ve 20:00 v sobotu 30. srpna. Tentokrát sice ve 
skromnějších podmínkách, ale znovu skvělá komedie 

R E V I V A L 
Miroslav Krobot, Bolek Polívka, Karel Heřmánek a Marián Geišberg hrají v Revivalu 
kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972, a kteří se rozhodli 
pokusit o její velkolepý comeback. Každý má k tomu své důvody a každý z nich si 
stačil nastřádat své vlastní osobní průšvihy. Ve středu dění proto není jen návrat 
kapely na pódia a s tím spojená zábava, ale i život všech jejích členů. Film Alice 
Nellis z roku 2013. 
 
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 

 


