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Václav Havel 
Stejně jako většinu národa, i nás zasáhla smutná zpráva o úmrtí Václava Havla. 
Rádi bychom mu zde věnovali pár řádků a tichou vzpomínku… 
Narodil se 5. října 1936 v rodině pražského 
stavebního inženýra a podnikatele Václava Miloše 
Havla. V 60. letech působil v Divadle Na zábradlí, kde 
jej také proslavily hry Zahradní slavnost (1963) a 
Vyrozumění (1965). 9. července 1964 se Václav 
Havel po osmileté známosti oženil s Olgou 
Šplíchalovou. V době kolem Pražského jara se zapojil 
do politické diskuse a prosazoval zavedení 
demokratické společnosti. Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států 
Varšavské smlouvy byl postižen zákazem publikovat a stal se jedním 
z prominentních disidentů, kritiků tehdejšího normalizačního režimu. Vystupoval na 
obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích 
občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho 
mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo celkem asi pět let věznění.  
Po vypuknutí Sametové revoluce v listopadu 1989 se Václav Havel stal jedním ze 
spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát 
byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. Podporoval směřování 
země k parlamentní demokracii a do politických struktur západní civilizace. Od roku 
1993 byl dvě funkční období prezidentem České republiky, kterou vyvedl 
z Varšavské smlouvy a dovedl do NATO. Prosazoval také přijetí České republiky do 
Evropské unie. Václav Havel se s podporou obou svých manželek věnoval 
i charitativní činnosti. Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, do které vložil 
50 milionů korun, působí předně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací 
a kulturní. Nadace Fórum 2000 pořádá od roku 1997 v Praze každoroční setkání 
významných osobností z celého světa. 
Ať už jsme patřili mezi jeho příznivce nebo odpůrce, jedno mu upřít nelze – Václav 
Havel byl vždy symbolem cti, slušnosti, ale i odvahy, z jeho úst slova o vítězství 
pravdy a lásky nad lží a nenávistí nikdy nezněla jako prázdná fráze. Čest jeho 
památce! 
V souvislosti s jeho úmrtím je dobré připomenout, že je řada osobností, které se 
stále snaží naplňovat Havlův odkaz a probudit společnost z jakési letargie. Mimo 
jiné Jiřina Šiklová, autorka těchto „Několika vět…“ (nejde o přesný přepis,text je 
zkrácen): 



„Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a 
blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani nesnilo. Budování soukromého 
úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věci veřejných 
do chtivých a chamtivých rukou. Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným 
znechucením jako někdejší tupost těch komunistických. Napříč zemí se rozrostl 
bezprecedentní systém korupce nakomunální, krajské i centrální úrovni. Vleklá 
vyšetřování, když k nim vůbec dojde, končí tím, že obvinění se neprokázala. Pokud 
magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak jedině té švýcarské nikoli české. 
V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál, za několik dní ho překryje ten další. 
Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské 
integrace, nestojí korupce za půl slova. I když je to dnes méně okaté, média vědí o 
čem psát víc, o čem méně, o čem nic. Zatímco v dobách komunismu jsme museli 
překonávat strach, nyní je překážkou lenost. Nadáváme na ceny, ale jsme líní 
změnit banku nebo telefonního operátora. Necháme se stříhat jak ovce. Jsme líní 
se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor. Místo zpráv a názorů 
čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým. Náš národní cynismus se 
masochisticky vyžívá v tom, jak hrozné panují poměry a sami kromě vymýšlení vtipů 
neděláme nic. Svou lenost pak omlouváme filozofií, že "jsou stejně všichni stejní", 
případně "tihle budou ještě horší". 
Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu. Korupce 
prodražuje většinu investic financovaných z daní i z obrovského deficitu. Ukrajuje 
šance našich dětí, na nichž v soukromí tak usilovně pracujeme. Zadlužuje zemi, 
která bude jednou jejich. Vedení velkých stran sází na to, že se budeme bát zahodit 
náš hlas podporou malých, nových či exotických a že nám nezbude než zvolit jejich 
oranžovou či modrou košili bližší než toho druhého kabát. Kolikrát jsme už slyšeli, 
že "není koho volit", mnozí volit nechtějí a nepůjdou.  
Možná jsme se někdy ptali našich rodičů a prarodičů: "A proč jste s tím tehdy něco 
neudělali?" Připravujme si dnes odpověď pro naše děti.“ 
 
Aktuálně je v knihovně k dispozici k nahlédnutí celé znění výzvy Jiřiny Šiklové a 
také například první novoroční projev V. Havla s legendárním podtitulem „…naše 
země nevzkvétá…“ 
 
Informace OÚ: 
 
Dne 15. prosince proběhlo další veřejné zasedání obecního zastupitelstva, na 
kterém bylo projednáno především následující: 
- schválení rozpočtu na rok 2012. Jeho kompletní podoba bude k nahlédnutí na 
úřadě a na webu obce. 
- schválení vyhlášky o poplatcích za odpad, kterou se stanovuje částka 420,-- Kč na 
obyvatele a upravuje sleva pro občany starší 75 let. 
Další veřejné zasedání je naplánováno na 16. února 2012. 
V souvislosti se schvalováním rozpočtu byl také projednán předběžný plán 
kulturních a sportovních akcí na rok 2012. Zde je stručný přehled: 
únor  – 11.2.  – sportovní ples (SK) 
březen  – 24.3. – maškarní bál pro děti i dospělé (ČČK) 
duben  – 14.4. – turnaj ve stolním tenise (SK) 



            – 21.4. – beseda s důchodci (ČČK) 
 – 30.4. – čarodějnice (SK) 
květen  – 26.5. – turistický výšlap (ČČK) 
 – ? – volejbalový turnaj (SK) 
červen  – 9.6. – dětský den a country bál (SK) 

– 23.6. – oslava 130 let SDH Džbánov (SDH) 
 – 24.6. – oslava 720 let obce 
červenec – ? – míčový víceboj (SK) 
září  – 1.9. zakončení prázdnin a country bál (SK) 
 – Běh do Knířovského kopce a MTB závody (SK) 
 – 22.9. – vinobraní (ČČK) 
říjen – 20.10. – lampiónový průvod (ČČK) 
listopad – 10.11. – posvícenská zábava (SDH) 
prosinec – 1.12. – Mikulášská diskotéka (SK) 
 
Jedná se samozřejmě o předběžný návrh a budeme rádi za každou další iniciativu a 
Váš nápad, kterým by se mohl kulturní nebo sportovní život obohatit. Stejně tak 
všichni uvítají příchod a pomoc nových členů. 
 
Obecní knihovna - Cyklus Jeden Svět 
9. prosince se uzavřel čtyřdílný cyklus dokumentů projektu Jeden svět, který 
mapoval životní podmínky v různých oblastech po celém světě. Poslední díl seriálu 
- Barmský VJ – formou autentických, tajně pořízených záznamů popisoval průběh 
demonstrací v jednom z nejtvrdších totalitních režimů. Demonstrací, které neměly 
šťastný konec, ale byly násilně, krvavě potlačeny. Ti, kteří se promítání zúčastnili, 
se shodli, že právě tento díl byl z celého seriálu nejpůsobivější, právě kvůli své 
autenticitě… V příštím roce bychom rádi navázali na toto zajímavé pásmo projekcí 
dalších dokumentů. Program bude upřesněn v některém z dalších vydání. 
 

Mikulášská diskotéka s nadílkou 
Krásná akce pro všechny ze Džbánova i okolí, na které bylo Mikulášem i čerty 
odměněno za celoroční úsilí více než 50 nezlobivých dětí. Diskotéka měla i večerní 
pokračování pro dospělé, tam už ale Mikuláš nedorazil, jenom pár čertů… 
 

Změněný jízdní řád: 
Džbánov →→→→Vysoké Mýto  Vysoké Mýto→→→→ Džbánov 
autobus     vlak   autobus  vlak 
04:16 Po-Pá     05:13  Po-Pá  05:28 Po-Pá  04:08 Po-Pá 
05:16 Po-Pá     06:35  Po-Pá  06:23 Po-Pá  05:32 Po-Pá 
06:17 Po-Pá     07:39  So,Ne  09:30 Po-Pá  06:39 So,Ne 
06:26 So,Ne     12:51  So,Ne  11:10 Po,St,Pá 06:52 Po-Pá 
07:25 Po-Pá     13:23  Po-Pá  12:00 Po-Pá  09:00 Po-Pá 
09:17 Po-Pá     15:30  Po-Pá  13:30 Po-Pá  13:00 Po-Pá 
09:57 Po,St,Pá   16:10  So,Ne 14:30 Po-Pá  14:23 Po-Pá 
11:19 Po-Pá     16:54  Po-Pá  16:30 Po-Pá  15:53 Po-Pá 
14:19 Po-Pá     18:10  So,Ne  18:30 Po-Pá  17:00 So,Ne 
16:20 Po-Pá     20:10  So,Ne  19:05 So,Ne  19:00 So,Ne 
     22:20 Po-Pá   



PF 2012    
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho štěstí, 
zdraví a radosti. Přejeme Vám také hodně síly a vůle, abyste se dokázali poprat 
s každou nesnází, přejeme Vám i spoustu naděje a víry, abyste za každým stínem 
viděli také světlo, které prosvětluje 
život a ukazuje cestu dál. Ať se Vám 
i Vašim blízkým splní i ta nejtajnější 
přání!  
K tomu ať nám pomáhá třeba malá 
modlitba, kterou pronesl Thomas 
More: 
 
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, 
a taky něco, co bych jed', 
dej mi zdravé tělo, Pane 
a nauč mě s ním zacházet. 
 
Dej mi zdravý rozum, Pane, 
ať vidím dobro kolem nás, 
ať se hříchem nevyděsím 
a napravit jej umím včas. 
 
Dej mi mladou duši, Pane, 
co nenaříká nereptá, 
dej, ať neberu moc vážně 
své pošetilé malé "já". 
 
Dej mi prosím humor, Pane, 
a milost, abych chápal vtip, 
ať mám radost ze života 
a umím druhé potěšit. 
 
Tímto si Vás také dovolujeme pozvat na novoroční přípitek, 
přesně o půlnoci se sejdeme pod obecním vánočním stromem!! 
 
 
 
Úřední hodiny 
 pondělí  9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
 úterý  9.00 – 12.00  18.00 – 20.00 
 středa  zavřeno 
 čtvrtek  9.00 – 12.00  18.00 – 20.00   

pátek  9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
 
Knihovna 
 úterý  17.00 – 19.00  


