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        Informace OÚ                   
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
 

Na základě provedené digitalizace katastrálního území Džbánov bude 
nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (tzv. 
„obnovený katastrální operát“) 
 

předložen k veřejnému nahlédnutí 
v budově Obecního úřadu Džbánov 

v období od 29. 2. 2012 do 12. 3. 2012, 
vždy v pondělí, středu a pátek od 13 do 15 hodin 

v úterý a ve čtvrtek od 18 do 19 hodin. 
 

Pro řešení případných připomínek a námitek budou zástupci 
Katastrálního úřadu přítomni zde, na Obecním úřadě ve Džbánově, 

v úterý 13. 3. od 13 do 15 hodin. 
Využijte, prosím, této příležitosti. 

 

Nabídka OÚ                   
 

S blížícím se jarem obec nabízí možnost využití následujícího vybavení a služeb: 
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  
 
 

Úřední hodiny 
  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  



Červnové oslavy 
 
Jak již bylo zmíněno v minulém čísle občasníku, na červen se chystají 2 velké 
oslavy. Po domluvě hasičů se zastupiteli obce bylo dohodnuto, že obě akce –  
130. výročí založení SDH a 720 let obce – se nakonec uskuteční v jeden den, a to 
v sobotu 23. června.  
V případě obce samozřejmě nelze hovořit o založení, spíše o výročí prvních 
dochovaných zmínek. Pokud se podíváme trochu do historie, existuje několik verzí, 
jak naše vesnice přišla ke svému jménu. Podle jedné z nich se původ názvu spojuje 
s osobním jménem Čban, které patřilo jednomu z prvních osadníků či rychtářů. 
Později bylo pro obec užíváno jméno Čbánov, posléze Džbánov. 
Z obce Džbánov také údajně pochází staročeský vladycký rod Džbánovští ze 
Džbánova, který užíval červený štít, na něm 2 křížem proložené meče rukojeťmi 
vzhůru. (Znáte jiné vysvětlení, máte jiné informace? Budeme rádi, když se s námi o 
ně podělíte.) 
A právě v souvislosti s připravovanými oslavami se na Vás obracíme s následujícími 
prosbami:  
1. Během měsíce dubna budou postupně rozesílány pozvánky všem Džbánovákům 
a džbánovským rodákům. Prosíme Vás tedy o poskytnutí adres, či jiných kontaktů 
na lidi, kteří se zde narodili a už zde nežijí. 
2. Součástí oslav obce i hasičů bude i výstava fotografií a dobových dokumentů – 
prosíme Vás o zapůjčení jakýchkoliv materiálů týkajících se historie naší obce.  
3. Program celé akce se již pomalu rýsuje, přesto ale budeme rádi za jakékoliv 
nápady a náměty, které by mohly oslavy vylepšit.  
 

      Sport 
 
Džbánovský přeborník 2012 
V sobotu 18. 2. 2012 se na obecním 
sále konal turnaj ve stolním tenisu pro 
hráče všech kategorií o titul 
Džbánovského přeborníka. 
Hráčů se sešlo celkem 21, což  je na 
naši vesničku pěkný počet, někteří 
z nich dokonce projevili zájem v příští 
sezóně reprezentovat Džbánov 
v regionálním přeboru družstev. Tato 
soutěž se hraje pravidelně vždy 
v pátek večer a v případě, že se 
chcete přidat a zahrát si závodně 
stolní tenis, můžete kontaktovat 
Josefa Hýbla ml. na tel: 604 508 663, nebo e-mail: hybl.josef@seznam.cz.  
A jaké byly výsledky turnaje? 
První místo a titul přeborník získal Hýbl Josef, 2. Novák Ondřej, 3. Kopecká Věra, 
4. Čermák Miroslav, 5. Říha Josef. 
Pokud jste nyní propásli svoji šanci, napravit reputaci si můžete hned 
14. dubna na 2. ročníku džbánovského poháru ve stolním tenisu. 



Pronájem tenisového kurtu – změny pro letošní sezónu 
 
Vzhledem k rostoucímu vybavení kurtu a zvyšujícím se nárokům na jeho údržbu, 
přistoupili jsme od letošního roku na změny týkající se podmínek pro zapůjčení 
klíčů. 
Každému, kdo si bude chtít zapůjčit klíče od kurtu, bude vystavena registrační 
karta s platností na CELÝ KALENDÁŘNÍ ROK. 
Cena této karty bude pro občany Džbánova 100,-- Kč za domácnost (číslo 
popisné), pro ostatní 500,-- Kč za osobu. 
Tato karta nebude přenosná, získáte ji v momentě prvního zapůjčení – na úřadě 
u paní Čimborové, nebo u R. Kroulíka na č.p. 9 (zde jsou také možné rezervace na 
tel.: 724 268 817).  
Jaké jsou tedy varianty, resp. podmínky využití: 
1. Jako Džbánovák při první návštěvě kurtu zaplatím 100,-- Kč, obdržím kartu, na 
kterou mohu chodit na kurt po celý rok – klíče mi budou zapůjčeny vždy při 
předložení karty. Na tuto kartu si klíče může zapůjčit kdokoliv z mojí domácnosti, na 
stejnou kartu si mohu jít zahrát třeba s deseti cizími lidmi odkudkoliv. NEMOHU však 
kartu půjčit nikomu cizímu, pokud bych já sám (nebo někdo z domácnosti) na kurtu 
nebyl. 
2. Totéž platí pro kartu pro občany mimo Džbánov, s jediným rozdílem – karta je 
vázaná na osobu, NE na domácnost. 
3. Při požadavku na dlouhodobou pravidelnou rezervaci kurtu se poplatek za 
kartu zvyšuje na dvojnásobek. 
4. V případě pořádání nekomerčních akcí džbánovskými organizacemi (SDH, ČČK, 
SK, obec…) se nájem neplatí, pro ostatní je nájemné 100,-- za hodinu, případně 
500,-- Kč za celý den. 
5. Pro komerční nájem je stanovena sazba 
5 000,-- Kč za celý areál na den + energie. 
 
Kultura 
 
V polovině února se na obecním sále uskutečnil 
1. sportovní ples pořádaný SK Džbánov. Každý 
z návštěvníků si pochvaloval hezkou atmosféru a 
zejména pak skvělou taneční hudbu v podání 
skupiny Combo 2 z Litomyšle. 
 
 
 
Akce na březen 
 
Už nyní se můžete těšit na MAŠKARNÍ PLES (pořádaný ČČK), který 
bude v sobotu 24. března. Již tradičně bude odpolední MAŠKARNÍ 
KARNEVAL pro děti a večer pak ples pro dospělé. Neváhejte a 
začněte si chystat masky! 



Kolikrát se nám stalo, že jsme si nevěděli rady s reklamací, chtěli jsme 
odstoupit od nevýhodné smlouvy, nebo jsme si nebyli jisti, jaká práva jako 
spotřebitelé vlastně máme… 
Právě z těchto důvodů jsme požádali o spolupráci občanské sdružení 
spotřebitelů TEST, které nabízí spotřebitelům své poradenské služby: 
 Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince. 

Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru. Telefonní 
linka: 299 149 009 -  Po – Pá 9 – 17 hod. 

 Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách 
www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových 
informací k vybrané kategorii výrobků 

 Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel 
(volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz) 

 

Díky ochotě tohoto sdružení Vám také můžeme zdarma distribuovat tištěnou 
informační brožuru o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích 
pod názvem „Jak nespadnout do pasti“. 
 

Na webových stránkách obce nově naleznete odkaz přímo na spotřebitelskou 
poradnu dTestu a samozřejmě také na jejich domovskou stránku, kde si můžete 
objednat předplatné časopisu dTest, díky kterému získáte výsledky více než 
7 500 nezávislých testů výrobků. 
 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem 
časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a 
objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými 

výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují 
jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 
2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o 
více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými 
výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 
nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní 
organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a 
evropské spotřebitelské organizace BEUC. 

       

       Pozvánka na promítání       
 
Na stupních vítězů     
Po krátké pauze srdečně zveme na promítání divácky 
nejúspěšnějšího dokumentu loňského festivalu Jeden svět. 
Hrdiny tohoto velmi pozitivního snímku je pětice atletů a atletek 
z různých zemí Evropy, z nichž většině je téměř sto let. Jedním ze 
seniorů, který se připravuje na mistrovství světa ve finském Lahti, 
je také pan Jiří Soukup z Hradce Králové… 
Snímek nahlíží i do soukromí seniorských atletů, pro něž není největší výzvou 
pokoření světového rekordu, ale jejich věk. Přesto doufají, že příští rok bude jejich 
výkon ještě o stupínek lepší. 
Promítáme na sále obecního domu v pátek 30.března ve 20:00 hodin. 


