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       Informace OÚ: 

 
Rozpočet 2009 

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 13.12.2009 byl schválen 
rozpočet obce pro rok 2009. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci Obecního 
domu čp.15, která by měla být dokončena na konci roku 2009, je schválen 
rozpočet v rekordní výši 13.270 tis.Kč. Rozpočet je schválen jako 
vyrovnaný, tj. příjmy a výdaje jsou ve stejné výši. Rekonstrukce Obecního 
domu je spolufinancována z dotace ze SF EU. 
 
 

Přivítání nových občánků  
  Dne 13.12. jsme poprvé přivítali naše nové občánky – děti narozené do 
naší obce v roce 2008 – výsadbou nových vzrostlých stromů. Stalo se tak 
při příležitosti založení nové lipové aleje podél obecní cesty od sídliště RD 
směrem k silnici na Knířov. Za krásného slunečného počasí se vítání  
zúčastnili rodiče 4 novorozenců včetně dalších rodinných příslušníků a 
členů zastupitelstva. Tatínkové přidali ruku k dílu a zasadili 8 z celkem 25 
stromů. Přejeme rodičům, aby jejich ratolesti rostly jako tyto stromy ☺ 

       
 
 



Sport: 
 

Cyklistika 
 Výsledkem dlouholeté 
spolupráce mezi Sokolem Džbánov 
a klubem Cyklo Bendl z Vysokého 
Mýta bylo několik vydařených 
ročníků závodů do knířovského 
kopce. Protože pro lidi, kteří se 
v tomto angažují, je tato práce 
ohromně motivující, rozhodli se na 
tyto aktivity navázat a pod patronací 
zmíněného klubu Cyklo Bendl oživit 
sportovní cyklistickou činnost. 
 Náplň oddílu lze rozdělit do 
několika částí – v první řadě jde o 
pravidelné tréninky určené 
především pro žáky základních škol, 
na to navazující účasti na 
amatérských regionálních závodech. 
Nejde však pouze o výkonnostní 
cyklistiku - účelem klubu je smysluplné vyplnění volného času, rozvoj 
všemožných sportovních aktivit a propagace cyklistiky jako takové. 
Samozřejmým cílem je i pokračovat v pořádání tradičních závodů. 
   V tuto chvíli má oddíl třináct nových členů ve věku od devíti do 

jednatřiceti let, 
tréninky jsou vždy ve 
čtvrtek od 18.00 
v tělocvičně gymnázia 
ve Vysokém Mýtě. 
Pokud Vás tedy 
cyklistika baví 
v jakékoliv formě – ať 
už se chcete účastnit 
závodů, nebo si jen 
udržet kondici – 
přihlaste se (u Radka 
Kroulíka) nebo rovnou 
přijďte, budete vítáni! 
 

 
 



 
Kultura: 
 
Mikuláš ve Džbánově 
     Stejně jako v předchozím roce se v pátek 5. prosince dostavil pod 
obecní vánoční strom Mikuláš, anděl a čert. A protože Mikuláš byl velmi 
štědrý, roznesla se zpráva o jeho Džbánovské návštěvě i do okolních měst 

a vesnic. 
 Oproti minulému roku se pod 
vánočním stromem sešlo o více než 
polovinu dětí a rodičů více a tak měl 
Mikuláš s čertem a andělem plné 
ruce práce. Hodné děti dostaly 
vlastnoručně upečené perníčky 
s motivy čerta a Mikuláše a celkem 
se rozdalo různých tatranek, čokolád, 
lízátek a bonbónů za 600,-Kč. 
Mikulášská trojice děkuje tímto za 

příspěvek obce, který byl bezezbytku využit pro Mikuláškou nadílku.  
 
Zájezd ČČK  
    ČČK Džbánov spolu s obecním úřadem uspořádal v sobotu 
22. Listopadu tematický zájezd „Za tajemstvím Tutanchamonovy hrobky          
a jeho poklady“. Účastníci výletu se sešli před místním Konzumem           a 
v jedenáct hodin jsme už odjížděli do Brna. Počasí nám sice moc nepřálo, 
ale nálada v autobuse byla výborná. Unikátní výstavu egyptského faraona, 
vše ve zlatě, navštívila v brněnském Titanic Hall řada nadšenců. Další 
koupěchtiví se uchýlili do nákupního centra, které přímo vybízelo k 
vánočním nákupům. 
    Další program nás čekal v Hustopečích – ve sklípku 
„U Krbu“, kam jsme dorazili v pět odpoledne, bylo 
opravdu příjemně. Přivítala nás majitelka paní 
Cabanová, poté jsme absolvovali degustaci několika 
druhů vín i s odbornou přednáškou. Po výborné večeři 
jsme si se sklenkou dobrého moravského vína zazpívali 
i zatancovali. Za doprovodu harmoniky a s dobrou 
náladou jsme vydrželi až do pozdních nočních hodin. 
Domů jsme se vraceli plni krásných zážitků a dojmů 
z prožitého výletu. 
           za ČČK Ilona Andrlová 
 
                  



Místní knihovna: 
 

V prosinci dokončil knihovník pan Kejmar a jeho dcera Veronika 
náročnou práci při vytváření elektronické databáze knižního fondu naší 
obecní knihovny. Během několika měsíců se jim podařilo zapsat do 
evidence 750 svazků a očíslovat všechny knihy. Díky této práci mohou 
nyní všichni uživatelé pohodlně prohlížet knižní fond za pomoci tištěných 
katalogů v pohodlí čítárny nebo v elektronické podobě přímo u počítače. 
Katalogy jsou tříděny podle jmen autorů nebo názvu knih. Rádi bychom 
v blízké budoucnosti uveřejnili katalog i na internetu na stránkách obce, 
aby k němu měli uživatelé neomezený přístup z domova a mohli si knížky 
rezervovat i na dálku. Přijďte se podívat a přesvědčit, že i naše malá 
knihovna má spoustu zajímavých knih, které jsou určeny jak pro mládež, 
tak i pro dospělé.  

     Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 
    

Navzdory všem špatným zprávám, které 

chodí dnes a denně, navzdory očekávané 

ekonomické krizi, přes všechny obavy, 

které nás provázejí… 

… přejeme Vám, aby pro Vás a Vaše blízké 

byl nový rok šťastný a klidný, plný zdraví 

a radosti. 
Nabídka volných pracovních míst: 
Hledáme pracovníka správy a údržby obce  - práce na plný 
pracovní úvazek 
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 

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.  


