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Informace OÚ
Vážení spoluobčané, dne 26.04.2018 od 19 hod se uskuteční další Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva. Přijďte nám sdělit své názory a postřehy.
Doufáme, že se sejdeme v co největším počtu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornění Obecního úřadu Džbánov:
- Připomínáme spoluobčanům, že do konce měsíce dubna je splatný poplatek za
svoz komunálního odpadu
- Na sběrné místo byl přistaven kontejner na bio-odpad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Pozvánka na Čarodejnice

2) Výstava s názvem Afrika zblízka
Obecní knihovna Vás všechny srdečně zve do zrekonstruované Trafačky
na první výstavu v tomto objektu:
1.5.2018 od 14 hod – vernisáž k výstavě proběhne v prostorách Trafačky a okolí.

3) Oznámení ČČK Džbánov

Místní skupina ČČK Džbánov upozorňuje, že autobus na muzikál „Muž se železnou
maskou“ odjíždí v sobotu 28. 4. 2018 v 9.30 hodin od prodejny Konzumu.

Informace OÚ
4) Provoz sběrného místa 2018
Stále na stejném místě, vždy první sobotu a druhé pondělí v měsíci, v sobotu je
otevřeno 9:00 – 11:00, v pondělí 14:00 – 16:30
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5) Obec nabízí možnost využití následujícího vybavení a služeb:
Stavební a zahradní technika:
Míchačka 100,--Kč/den
Sekačka s pojezdem 100,--Kč/den
Zahradní traktor (pouze včetně obsluhy) 250,--Kč/hod
Motorová pila s obsluhou 200,--Kč/hod
Pronájem příslušenství:
Domácí kino 410W 100,-- Kč/den
Přístřešek – zahradní altán (3 x 3m) 100,-- Kč/den
Pronájem pivních stolů a lavic (3+6 ks) 100,-- Kč/den
Pronájem výčepního zařízení (vč. chlazení a kompresoru) 150,-- Kč/víkend
(v případě pronájmu techniky i příslušenství je nutná vratná záloha ve výši 1 000,-- Kč)
6) Oznámení pro pejskaře
V naší obci bylo nainstalováno několik odpadkových košů na psí exkrementy včetně
sběrných sáčků. Žádáme tímto majitele psích miláčků o jejich využití.
Koše jsou umístěny:
- „Dolní požární nádrž“- parkoviště
- Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad naproti č.p. 62
- „Horní požární nádrž“- u lípy
- „Lipová alej“ – na louce za bytovkou
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Občasník pro všechny…
OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna Džbánov, připravila pro spoluobčany na
zastávce autobusu stojan na časopisy s možností bezplatného
zapůjčení.
Dále by tuto službu ráda rozšířila i na knihy a to v nově otevřené
bývalé trafostanici, která byla po částečné rekonstrukci předána
do užívání Obecní knihovně.
„Trafačka“ by dále měla sloužit jako místo pro pořádání různých
výstav a happeningů. Doufáme, že toto místo obohatí kulturní
život v obci.
První chystanou akcí bude kromě možnosti půjčování knih a
časopisů výstava s názvem Afrika zblízka.
Vernisáž k výstavě proběhne 1.5. 2018 od 14 hodin v prostorách
Trafačky a okolí.
Tímto srdečně zveme všechny spoluobčany.
(Lenka Ješinová)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚKLID LESA
Již poněkolikáté proběhl jarní úklid lesa, tentokrát poslední březnovou sobotu. Velké
poděkování patří všem dětem, které se do úklidu zapojily. Bylo až s podivem, kolik
se toho dá na cestě ke Knířovu a zpět posbírat. Děti vědí velmi dobře, co do lesa
nepatří – v jakém věku toto povědomí ztrácíme, že v dospělosti děláme z přírody,
z našeho okolí smeťák…? A to už vůbec nemluvě o škodách, které mohou způsobit
nedopalky cigaret ve vyschlém lese…
Posbírat to, co vidíte na obrázku, dalo dost práce a zabralo to asi 3 hodiny. To, že
v lese nic nevyhodím a co si do lesa nesu, si také odnesu, nestojí vůbec nic.
(Radek Kroulík)

Občasník pro všechny…
Pravidla tenisového kurtu
1. klíče jsou k zapůjčení na čp.9 – Kroulíkovi tel.: 720 506 546
2. cena za zapůjčení : Kč 100,-- pro místní, Kč 500,-- pro ostatní na celý rok
3. kurt je sice otevřen, ale se zapůjčenými klíči se dostanete do skladu, kde je
k zapůjčení vybavení na tenis, fotbal, badminton, volejbal, florbal, basketbal,
patangue, baseball.
Den bojových her
Kromě
základního
tréninkového
programu pro sportovce do 12 let, máme
v našem vysokomýtském oddílu moderního
Sportovního Karate i program přípravky. Ve
vysokomýtské Sokolovně a džbánovské
tělocvičně cvičíme s dětmi od 6 let.
Jednou až dvakrát do roka pořádá
MSKA Česká Republika jednodenní cvičení.
Bojové Hry pro děti od šesti let a jejich rodiče. Na sklonku našich jarních prázdnin
v sobotu 17. Března 2018 jsme se jednoho takového semináře dočkali. Naše bojové
hry započaly už v 8 hodin ráno na Vysokomýtské zastávce, kde jsme natěšeně
v počtu 13 dětí a 11 dospělých nastoupili do žlutého vláčku směr Choceň. Už ve
vlaku děti vesele štěbetali, jak se těší na cvičení a co mají k svačině. V Zábřehu na
Moravě, jsme byli s hodinovým předstihem, tedy všichni měli dost času se v klidu
přemístit do tělocvičny a na cvičení se
důkladně připravit. Plni sil se s námi děti i jejich
rodiče pustili s vervou do cvičení. Během dne
se všichni a to i my trenéři Václav Doubravský,
Kateřina Kučerová a Barbora Trtíková naučili
mnoho nového, pobavili se a protáhli unavené
pohybu chtivé svaly.
Na MSKA Bojových Hrách v Zábřehu
se kromě nás čtyřiadvaceti sešlo ještě dalších
asi 70 členů ostatních oddílů z celé republiky.
Rozděleni do šesti družstev jsme se vrhli do
soutěžení. Běhali jsme po lavičkách, skákali přes švédské bedny i kozy a především
si užili velkou legraci.
Všichni Vysokomýtští a Džbánovští členové přípravky podali také výkony, že
byli odměněni vyššími technickými stupni v podobě dalších žlutých a oranžových
proužků. Protože si naši nejmenší malí karatisté za celý den opravdu mákli,
popravdě nejenom oni, bylo na místě se cestou na vlak pořádně v cukrárně odměnit.
Nazpět na Vysokomýskou vlakovou zastávku jsme se všichni vrátili
spokojeni, příjemně unaveni, plni nových zážitků a natěšení na další trénování.
Tak sportu zdar a po naší další určitě vydařené akci nashledanou.
Kateřina Kučerová,pozn. převzato z internetových stránek obce)

