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  Informace OÚ: 
 

Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 
které se bude konat 28. dubna 2011 od 18.00 v salonku obecní 

hospody 
Program: 
1. Rozpočtové opatření  - navýšení dotace na žáky  
2. Pronájem pozemků p. Brůnovi (pozemky v areálu bývalého družstva a 
poldr) 
3. Oprava sportovního hřiště 
4. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na brzděný přívěs k automobilu 
SDH 
5. Akce pro spoluuobčany důchodového věku  
6. Vypouštění odpadních vod - řešení systému kanalizace 
7. Optimalizace regionální dopravy - železnice 
8. Digitalizace Džbánova 
9. Informace o stavu komunikace za obecním úřadem 
10. Opravy na obecním domě (v garanci) 
  

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 
 
Svoz nebezpečného opdadu 
pondělí 23. května 2011 od 15.00 hodin ze stanovišť: 
1. horní nádrž, 2. u Plškových, 3. dolní nádrž, 4. sběrný dvůr 
 
Oprava kurtu 

Vyjednávání s pojišťovnou a hlavně počasí konečně dovolilo zahájit 
práce na opravě tenisového kurtu. Nový povrch by měl být hotový nejpozději 
do poloviny května, opravu provádí firma Linhart, s.r.o. Hned potom se 
chystá „slavnostní znovuotevření“ volejbalovým turnajem pro týmy ze 
Džbánova i okolí. 

 



Sport: 
 

Sportování na sále obecního domu: 
Aerobic (L. Lisová)    – čtvrtek 18.00 – 19.00 
Cvičení pro děti (P. Kroulíková)  – středa 16.30 – 17.30 
Karate (L. Lisa)    – pátek 19.00 – 20.30 
Pilates (J. Voleská)    – pondělí 18.00 – 19.00 
Stolní tenis (J. Hýbl)   – pondělí 16.30 – 17.30  

– čtvrtek 19.00 – 20.00  
– pátek 17.00  - 19. 00 

Máte-li vlastní nápad a chuť do sportování, neváhejte a kontaktujte obecní 
úřad! 

 
Kultura, další akce: 

 
Maškarní ples 

ČČK Džbánov i v letošním roce uspořádal pro všechny děti ze 
Džbánova a okolí maškarní ples, tentokrát na téma Večerníček. Akce se 
konala v sobotu 26. března 2011 v obecním domě a od začátku bylo 
doslova narváno, všude se hemžilo spousta princezen, víl, ale i kovbojů, 
indiánů, či malých zvířátek...  

Krásná akce se spoustou radosti měla dokonce i večerní 
pokračování - kdo měl z dospělých odvahu, vydal se sám na ples v 
přestrojení.   
 
Pálení čarodějnic  
 Každým rokem se na konci dubna slétávají čarodějnice, aby oslavily 
svůj svátek  a ani letošek nebude výjimkou. SK Džbánov všechny srdečně 
zve na pálení čarodějnic a opékání buřtů v sobotu 30. dubna od 17.00 na 
hřišti.  Buřty a klacky si vezměte s sebou, drobné občerstvení bude 
zajištěno. 



Velikonoční svátky 
Velikonoce u nás mají zvláštní pozici – lidové tradice pomalu mizí, ztrácí se jejich 
význam a někteří je vlastně neslaví vůbec. Velikonoce tak často připomínají jen 
čokoládové figurky, plyšoví králíčci v obchodech, spousta komerce a taky 
alkoholu… Zkusme si tedy připomenout jejich původní význam i tradice.  
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po 
jeho ukřižování. Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním úplňku, jejich 
slavení je provázáno s židovskou oslavou Pesachu, který je památkou vysvobození 
Izraelitů z egyptského otroctví. Ježíšovo projití smrtí a vzkříšení křesťané chápou 
jako naplnění starozákonního obrazu. Vzhledem k blízkosti křesťanských Velikonoc 
a jarní rovnodennosti mají lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi pravděpodobně 
původ v pohanských oslavách příchodu jara.  
Kde se vzaly jednotlivé symboly? Beránek - Židé na Velikonoce pojídali beránka 
jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze 
symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, 
obětovaný za spásu světa. Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol 
nového života. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. 
Slovo kraslice pravděpodobně pochází už ze středověku, kdy se vajíčka barvila 
pouze červenou = krásnou (připomeňme si ruštinu☺) barvou. Zajíček má zřejmě 
původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, symbolika zajíce pochází 
z tradice oslav svátku bohyně plodnosti Eostre. (Z jejího jména je odvozeno slovo 
Easter, anglický název křesťanských Velikonoc). A pomlázka – výkladů je více, 
např. odvození od pomlazení, tj omlazení. Proto muži používají mladé proutí 
s největším podílem "životní síly" kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. 
A zkusme i něco málo názvosloví… Ač se to nezdá, příprava na Velikonoce začíná 
mnohem dříve – 40ti denním půstem. Před tímto půstem známe oslavu 
„masopustu“ (tzn. poslední dny, kdy se můžeme pořádně nacpat), samotný půst pak 
začíná popeleční středou, tj. dnem, kdy si křesťané připomínají pomíjivost 
pozemského života. Poslední neděle před Velikonocemi se nazývá květná nebo též 
Pašijová (z latiny passio = utrpení), připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kde byl 
vítán květy. Podle tradice by se nemělo tento den nic péct, aby se nezapekly květy 
na stromech. A poskočíme až ke středě, ta má přívlastek škaredá (nebo černá), 
protože to je den, kdy Jidáš zradil Ježíše. Podle tradice bychom se tento den neměli 
mračit, aby nám to nezůstalo po celý rok… Následuje zelený čtvrtek - český 
přívlastek zelený vznikl pravděpodobně zkomolením původního německého názvu 
Greindonnerstag (lkavý, truchlivý) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Tento den se 
připomíná poslední večeře Páně, je to také den, kdy zvony „odlétají“ do Říma, až do 
soboty by neměly znít a nahrazují je řehtačky. Velký pátek je připomínkou smrti 
Ježíše a proto je prožíván jako den půstu ve znamení smutku. V lidových pověrách 
je spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly 
své poklady. 
Bílou sobotou končí postní doba, bílá barva zde má symbolizovat očištění. Bílá 
sobota končí zahájením obřadů noční bohoslužby zvané Velikonoční vigilie (vigilie 
od slova bdění), která již zahajuje křesťanské slavení neděle Zmrtvýchvstání Páně. 
Slovanský název svátku, Velikonoce, je tedy odvozen od „veliké noci" ze soboty na 
neděli. 
Ať už věřící, či nevěřící, přejeme Vám krásné Velikonoce! 



Připravované akce 
 Už nyní se můžeme těšit na sobotu 11. června, kdy je na programu 
jednak sportovní odpoledne pro děti, ale především večerní Country bál, 
spojený s rožněním selete! Pořádání country bálů mělo kdysi ve Džbánově 
ohromnou odezvu a tak doufáme, že se nám podaří na už téměř 
zapomenuté akce úspěšně navázat. 
 Hned druhý den odpoledne je připraveno vystoupení dechové 
hudby Choceňačka. Tímto vystoupením bychom chtěli symbolicky nahradit 
gratulace k narozeninám spoluobčanům v důchodovém věku, pro které 
bude navíc přichystáno malé pohoštění. Každý samozřejmě obdrží osobní 
pozvánku na tuto akci a teď už nezbývá, než si přát hezké počasí. 

 
Informace na závěr: 

 

Železnice Vysoké Mýto - Litomyšl 

Vedení Pardubického kraje absolvovalo v našem regionu několik 
jednání týkajících se „optimalizace veřejné dopravy“, jinými slovy možnosti 
zrušení železniční tratě z Vysokého Mýta do Litomyšle. Starostům byly 
předloženy tři varianty řešení. Ve hře bylo zachování stávajícího stavu, plné 
nahrazení vlaků autobusovými spoji nebo kombinace obou způsobů 
dopravy. Zachování stávajícího stavu by přitom bylo ekonomicky 
nevýhodné, další dvě varianty jsou v tomto ohledu srovnatelné.  

Zástupci regionálních samospráv se nakonec s krajem shodli na 
kombinované variantě obsluhy. Po dvou jednáních byla nalezena shoda na 
zachování veřejností skutečně využívaných vlakových spojů. Předmětem 
dalšího jednání zůstává, které spoje tedy zůstanou a které budou 
nahrazeny. 

Bližší informace se dozvíte na zasedání veřejného zastupitelstva 
28. dubna 2011 

Důležité: 
 
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz odpadu a za 
psy, aby tak učinili nejpozději do konce dubna. 
 
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  


