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Informace OÚ: 
 

Rekonstrukce obecního domu 
Stavební práce na obecním domu od počátku roku značně 

postoupily dopředu. Vnitřní úpravy finišují, v polovině je obnova venkovní 
fasády. I přes určité provozní komplikace je po celou dobu rekonstrukce 
otevřena Obecní hospoda. 

Vzhledem k blížícímu se termínu zprovoznění celého objektu se 
začíná připravovat program využití sálu v 1.patře objektu. Podle původního 
plánu bude sál využívám pro kulturní, společenské a vybrané sportovní 
akce. 

Vyzýváme tímto zájemce, kteří by chtěli sami nebo pod záštitou 
spolku nebo jiné zájmové skupiny organizovat pravidelnou nebo 
jednorázovou akci v novém sálu, aby kontaktoval obecní úřad. Zde bychom 
dohodli podmínky a rezervovali termín v připravovaném kalendáři. 
 
 
Nabídka volných pracovních míst: 

 
Hledáme pracovníka správy a údržby majetku obce  - práce na 
plný pracovní úvazek (nástup ve 4.čtvrtletí 2009) 
Náplň činnosti: 
Správa a údržba Obecního domu a dalšího majetku obce. 
Sezónní údržba chodníků a místních komunikací. 
Péče o zeleň v obci. 
 

Zájemci nechť kontaktují obecní úřad 
 

 
 
 
 
 



Kultura: 
 
Lampiónový průvod ve Džbánově 

  V pátek 8. Května 2009 uspořádaly členky ČČK Džbánov v naší 
obci „První lampionový průvod.“ 
 Sraz účastníků byl v 19.00 hodin, k lipové aleji za bytovkami přišlo 
nepočítaně dětí spolu s rodiči i s ostatními dospělými. Ratolesti nadšeně 
drželi své lampiónky a po přivítání předsedkyní ČČK paní Novákovou se 
průvod vydal na pochod vesnicí. 

 Ve sportovním areálu, kam jsme asi po půl hodině dorazili, byl 
zapálen oheň. Na něm si děti i dospělí opékali buřty, které si přinesli nebo 
zakoupili v obecní hospodě.  
 Okolo půl deváté, když se trochu setmělo, teprve vynikly rozsvícené 
lampiónky a vytvořily tu správnou atmosféru. Hlavní je, že dětem se večer 
líbil, nadšení sdíleli i dospělí a ptali se po dalších chystaných akcích. Pro 
velký úspěch předpokládáme, že se lampiónový průvod stane každoroční 
májovou tradicí.  

Naše poděkování patří i sboru dobrovolných hasičů, kteří po celý 
večer zajišťovali bezpečný průběh akce. 
 
 
 
 
 
 



Místní knihovna: 
 
Od dubna letošního roku převzala vedení Obecní knihovny Mgr.Lenka 
Ješinová.  
Knihovna je otevřena každý čtvrtek  od  17 do 19 hodin. 

 
Služby Obecní knihovny: 
K dispozici je více než 1000 knih obecního fondu + cca 300 knih v rámci 
výměnného fondu z knihovny Vysoké Mýto, knihy se obměňují 2x ročně, na 
zajímavé novinky budete upozorněni na internetových stránkách Obecní 
knihovny (http://knihovnadzbanovvm.wz.cz) a také na stránkách 
Džbánovského občasníku. 
A proč chodit do knihovny ve Džbánově? 
Registrace čtenářů je zdarma, žádné poplatky za půjčené knihy, máme 
prodlouženou výpůjční dobu (nemusíte knihy vracet hned po 1 měsíci) 
Internetová kavárna -  internet zdarma, v případě zájmu nabízíme základní 
školení pro práci s internetem  
Možnost tisku dokumentů (do 5 stránek zdarma).  
Meziknihovní výpůjční služba: pokud nenajdete knihu v naší knihovně, opět 
zdarma Vám knihu vypůjčíme cca do 1 týdne v rámci meziknihovní výpůjční 
služby (např. pro povinnou četbu školáků). 
Přijďte i s malými dětmi - v knihovně jsou také dětské knihy pro malé 
čtenáře, příjemné prostředí a minikoutek pro nejmenší děti. 
 

      
 
Výstava kronik obce Džbánov 
Od května 2009 je v prostorách Obecní knihovny zahájena výstava kronik 
obce Džbánov. K nahlédnutí jsou všechny Obecní kroniky s množstvím 
dobových dokumentů a fotografií a také další historické materiály.  
První kronika obce byla založena již v roce 1914.   
Nejstarší historie naší obce je uvedena v úvodu hasičské kroniky, kterou 
sepsal za 2. světové války pan Mlynář.    



V příjemném prostředí naší knihovny můžete v klidu číst, prohlížet a 
vzpomínat… 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 
 
Sport: 
 

 
kdy: 27. června 2009, od 8.00 
kde: sportovní areál ve Džbénově 
kdo: soutěž je určena pro jakékoliv dvojice, mohou být i 
smíšené páry 
jak: soupeřit se bude v těchto sportech: tenis, volejbal, 
nohejbal 
proč: přestože jde především o zábavu, vítězná dvojice si 
odnese krásný pohár!! 
info: zájemci hlaste se u Josefa Hýbla (tel.: 604508663), 
případně u Radka Kroulíka (tel.: 724 268 817) 

 

 

Na závěr: 

 

 
Místní knihovna má otevřeno každý čtvrtek od 17:00 do 19:00. 
Úřední hodiny jsou každé úterý a čtvrtek od 18:00 do 20:00. 
Připomínky a náměty osobně, do schránky nebo na info@dzbanov.cz.  

 
 

    

    


