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                       Informace OÚ: 
 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23. června 2011  
 

Vážení spoluobčané, 
na veřejném zasedání se kromě standardních bodů, jako jsou 

rozpočtová opatření vyplývající z nutnosti vést vyrovnanou účetní bilanci, 
aktuálně probírají a analyzují také nové strategické body života obce, mezi 
které patří: 

- vypouštění odpadních vod, 
- zpracování pravidel sběrného místa (sběrného dvora) a systému 

svážení a placení komunálního i tříděného odpadu 
V současné době se zjišťují možnosti a dopady jednotlivých variant řešení 
na konečné uživatele  - občany.  Jelikož se jedná o poměrně obsáhlé 
informace, není možné je prezentovat v občasníku. V případě zájmu 
dozvědět se aktuální stav a detaily,  jsme připraveni Vás s nimi seznámit na 
Obecním úřadě nebo na dalších veřejných zasedáních. 

 
Návrh nového vlakového jízdního řádu pro rok 2012  
K dispozici je na stránkách: www.oredo.cz,   
www.oredo.cz/cz/jizdni-rady.html, nebo na obecním úřadě. 
 Případné připomínky a náměty dejte, prosím, do 8.7. 2011  na obecní úřad.  
 

Služba CZECH POINT na obecním úřadě 
V kanceláři obecního úřadu je možné získat výpisy z elektronických databází 
statní správy (např. z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, bodové 
hodnocení řidiče, z katastru nemovitostí atd.) 
Služba je placená, cena za 1 stránku je 50,-- Kč 
 
 
Máte jakékoliv připomínky k občasníku, rádi byste zde také něco zveřejnili, 
máte nápad na zorganizování sportovní či kulturní akce? Prosím, neváhejte a 
pište na adresu obecního úřadu (Džbánov 24), nebo mailem na 
urad@dzbanov.cz!  
 

Sport: 
 
Dětský sportovní den 

V sobotu 11. června na džbánovském 
hřišti poprvé vzplál olympijský oheň. 
Mezinárodní (džbánovský) olympijský výbor se 
sešel se všemi sportovci již před 14. hodinou, 
aby netrpělivě vyhlíželi běžce s pochodní. Po 
zapálení olympijského ohně nastoupili 
vlajkonoši, aby slavnostně vztyčili olympijskou 
vlajku. Tímto byly první džbánovské olympijské 
hry zahájeny! Děti si vyzkoušely řadu 
atletických disciplín, jako běh přes překážky a 
hod oštěpem, ale také některé méně tradiční 
sporty nebo střelbu ze vzduchovky. Za výkony 

malých sportovců by se nemuseli 
stydět ani profíci a jejich píle a 
úsilí bylo také náležitě oceněno – 
na závěr všichni nastoupili na 
pódium a za zvuků fanfár získali 
medaili, diplom a malé 
překvapení se sladkostí. Radost 
téměř 40ti dětí bylo také největší 
odměnou pro všechny 
organizátory.  

Tato akce však měla i jiný 
cíl – měla ukázat všem dětem, 
ale i dospělým, jaké jsou 

sportovní možnosti na zdejším 
hřišti – kromě fotbalu, tenisu a 
volejbalu zde v nejbližší době 
přibudou i basketbalové koše, 
po domluvě je možné zapůjčit i 
hokejky na florbal a další 
vybavení. Vstup na kurt je pro 
občany Džbánova naprosto 
volný, pro ostatní za 100,-- Kč 
na hodinu, rezervace a další 
požadavky lze vyřídit na tel. 
čísle 724 268 817 (R. Kroulík), 
případně na obecním úřadě. 

 



      Kultura: 

Country bál 
Druhý červnový víkend 

nebyl pouze ve znamení sportu, 
ale i kultury. Do Džbánova 
zavítala skvělá country kapela 
Kamarádi z Chocně – svými 
výkony doslova nadchli 
všechny návštěvníky a 
doufáme, že jsme je zde 
nepřivítali naposledy! Kdo 
přišel, určitě neprohloupil, na 
své si přišli i gurmáni, přece jen 
sele na rožni neochutnáte 
každý den… 
 
Dechová hudba 
 V klidnějším tempu se neslo nedělní odpoledne, kdy jsme se vrátili 

z Divokého západu na 
českomoravský venkov 
spolu s dechovou hudbou 
Choceňačka. Přestože už 
počasí příliš nepřálo, na 
představení si našla cestu 
téměř stovka lidí. Toto 
vystoupení mělo být 
symbolickým darem 

spoluobčanům 
v důchodovém věku a 
doufáme, že je tato akce 
skutečně potěšila.  
 

Fotografie ze zmíněných akcí naleznete na www.dzbanov.cz, případně 
v obecní knihovně. 

Připravuje se: 
 
Srdečně všechny zveme na letní divadelní představení ČISTIČKA. 

Hraje divadelní soubor POPRASKD (Poličsko-pražská skupina kočovných 
divadelníků).  

V pátek 19.srpna od 20:00 hod na hřišti, v případě nepříznivého 
počasí v obecním sále. 

Výšlap do Toulovcových maštalí 
ČČK zve všechny malé i velké na putování po Maštalích, které se 

uskuteční 13. srpna, detaily se dozvíte na plakátech. 
 

Cesta kolem světa 
Už nyní Vás informujeme, že SK Džbánov chystá pro děti loučení 

s létem ve stylu cesty kolem světa, akce se bude konat v neděli 4. září. 
 
Džbánovský minifestival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT  

Obecní knihovna Džbánov vás zve na podzimní promítání 
zajímavých dokumentárních filmů z cyklu Jeden svět. 

Program minifestivalu: 
9. září – Vnoučata kubánské revoluce - „V téhle zemi nemá cenu pracovat 
ani studovat," říká mladá Merci na ulici kubánského hlavního města 
Havany......  
7. října - Krev v mobilech - Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu 
mohou skrývat vzácné minerály potřísněné krví obětí války v Demokratické 
republice Kongo?  
4. listopadu – Kimčongílie - Severní Korea je bezesporu nejizolovanější 
zemí světa. Totalitní režim zde již šedesát let zavírá své obyvatele do 
koncentračních táborů za sebemenší prohřešky.... 
9. prosince – Barmský VJ - V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec 
svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty proti demonstrantům, 
během něhož byly zabity více než tři tisíce lidí. Od té doby se rozhodl 
bojovat za demokracii.... 
 Promítat se bude na sále Obecního domu, začátky představení 
budou vždy ve 20:00 hodin, vstup zdarma 

 
Knihovna 

Nově odebíráme časopis 21. století – časopis plný zajímavostí 
ze světa přírody, historie, vědy a techniky - aktuální číslo je vždy 
k nahlédnutí v knihovně, starší čísla jsou určena k zapůjčení. 

 
POZOR !!! - letní provoz knihovny 
Červenec - zavřeno 
Srpen - každé úterý 17 -19 hodin 
 
Úřední hodiny obce: 
 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 


