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Informace OÚ: 

 
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

OBECNÍHO DOMU 
sobota 10. října 

14:00 hodin 
 

Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni na prohlídku objektu. 
 
 
Český červený kříž: 

 
ČČK Džbánov děkuje všem spoluobčanům, kteří přispěli na 

humanitární sbírku sloužící obětem postiženým povodněmi.  
Bylo vybráno celkem 3 150,-- Kč. 

 
Upozornění OÚ: 

 
 Změna úředních hodin: 
Po 9:00 – 12:00  13:00 – 15:00 
Út  9:00 – 12:00  18:00 – 20:00 
St  zavřeno 
Čt  9:00 – 12:00  13:00 – 15:00 
Pá 9:00 – 12:00  13:00 – 15:00 

 
Upozorňujeme občany, že od 19. října se budou vybírat poplatky za 

stočné a druhá splátka za odvoz odpadu (toto se týká pouze těch, kteří za 
odpady zaplatili zatím pouze polovinu poplatku) 



Sport o prázdninách: 
 
Džbánovský pohár v míčovém trojboji 
 
 Na začátku prázdnin se ve sportovním areálu uskutečnil první ročník 
v míčovém trojboji, pořádaný džbánovským Sokolem. Jednalo se o soutěž 
dvojic, které se postupně utkaly v těchto sportech: tenis, nohejbal a volejbal. 
Sportovního klání se zúčastnilo celkem 5 dvojic ze Džbánova a okolí, po 
vyrovnaném boji si pohár a věcné ceny odnesla dvojice Martin Shejbal a Vít 

Stříteský, na 
druhém místě 
skončili Mirek 
Čermák a Jiří 
Vopařil a jako třetí 
se umístili Josef 
Hýbl a Jaroslav 
Jelínek.Celá akce 

proběhla 
v pohodové, 

přátelské 
atmosféře a 
všichni se shodli, 
že první ročník 
rozhodně nesmí 
být posledním… 

 
 
Dětský sportovní den 
 

Jelikož v červnu, 
kdy se měl dětský den 
uskutečnit, pořadatelům 
nepřálo počasí, odehrála 
se tato akce až na konci 
prázdnin, jako symbolické 
loučení s létem.  



Pořadatelé, kterými byli opět 
Sokol Džbánov a ČČK Džbánov, pro 
děti připravili spoustu zajímavých 
soutěží, které prověřily nejen 
sportovní zdatnost, ale i hbitost a 
dovednost. 

Z téměř třiceti dětí nikdo 
neodešel s prázdnou, všichni vyhráli 
kupu sladkostí a v tombole si mohli 
vybrat i pěknou hračku. 

 
 
 
 
                                       Knířovské závody 

 
 Po mnohaleté úspěšné spolupráci Sokol 
Džbánov a vysokomýtský Cykloklub Bendl opět 
spojili síly a uspořádali již 24. ročník Běhu do 
knířovského kopce a 11. ročník Kujebáckého 
pedálu. Celá akce se nesla ve znamení bohaté 
účasti, pěkného počasí, pohodové atmosféry a 
hodnotných sportovních výkonů. 

 Ve všech kategoriích, od nejmladších až 
po dospělé, se závodů dohromady zúčastnilo 65 
sportovců a jelikož se někteří vydali na trať 
běžecky i na kole, tak jsme měli více jak 90 
měřených výkonů. Zvláště ti nejmenší si zaslouží 

velkou pochvalu za svoje 
výkony a bojovnost.  

Nikdo ze soutěžících 
nepřišel zkrátka, na všechny 
čekalo drobné občerstvení a 
sladká odměna, pro nejlepší 
byly připraveny medaile a 
věcné ceny.  

Nezbývá než poděkovat 
sponzorům za výraznou 
podporu, zejména firmám 
Cyklosport Bendl, Čimbora 
servis, Choceňská mlékárna, 
papírnictví Štencl, Tomil a 
V Data, akce se uskutečnila 



rovněž za pomoci Obecního úřadu a Sboru dobrovolných hasičů. 
Kompletní výsledky a řadu fotografií najdete na                    

cykloklub-bendl.webnode.cz. 
 

   Obecní knihovna: 
 

V týdnu od 5. října proběhne již 13. ročník celorepublikového  
Týdne knihoven - letos s podtitulem Knihovna mého srdce. Přijďte se 
podívat také do naší knihovny - ve čtvrtek 8.října bude prodloužena 
otevírací doba knihovny až do 20 hod. 

Pro každého nově registrovaného dětského čtenáře malý dárek!  

Nabízíme půjčování knih bez poplatku a to také v rámci 
meziknihovní výpůjční služby, internet zdarma.  

Přijďte se podívat na výstavu Obecních kronik a dalších 
dobových materiálů. Již jen do konce října!!                                                       

 
Od listopadu 2009 bude zahájena výstava fotografií 

THAJSKO- země úsměvů 
 

 
Otevírací doba obecní knihovny: každý čtvrtek od 17 do 19 hodin.                   

Více na: http://www.knihovnadzbanovvm.wz.cz/ 

Program ve vysokomýtské knihovně:                                                                                  

Úterý 6. října 18,00 hod. 
Východočeský umělecký maratón 
Setkání se spisovateli Milanem Duškem a Patricií Holečkovou 
Středa 7. října  
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 

Na závěr: 
 

Sběrný dvůr: 
sobota 3. října od 9:00 do 11:00 hodin 
 
Svoz nebezpečného odpadu 
pondělí 5. října od 15:00 hodin na obvyklých stanovištích 


