
 

Obecní úřad Oudoleň, 582 24 Oudoleň 131       Tel. fax č.: 569 642 201    E-mail: obec.oudolen@ iol.cz 

=========================================================================== 

I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U     

===========================================================================
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23. 2. 2006: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:  
− udělení výjimky z počtu žáků na dobu jednoho 

roku pro školní rok 2006/2007  

− příspěvek ve výši 500 tis. Kč na mzdové prostřed-
ky a zajištění provozu školy  

− příspěvek na novou podlahovou krytinu do učeben 
základní školy a na odstranění závad zjištěných na 
základě kontroly Krajské hygienické stanice, Havl. 
Brod dne 13. 2. 2006 

− pořízení územního plánu obce Oudoleň. Obecní 
zastupitelstvo bylo seznámeno s Dohodou o poří-
zení územně plánovací dokumentace, sepsanou 
mezi Obcí Oudoleň a Městem Chotěboř. Obecní 
zastupitelstvo pověřilo starostu obce k podpisu této 
dohody. 

− žádost manželů Křesťanových, Oudoleň 128 o 
povolení provedení stavebních úprav – oprava 
omítek, stropů, rekonstrukce kuchyně, oprava pod-
lah v I. patře. 

− žádost manželů Stránských, Oudoleň 83, o povo-
lení provedení stavebních úprav – výměna krovů a 
krytiny na kůlně. 

− podání žádosti do grantového programu Systém 
sběru a třídění odpadu 2006 na zakoupení 1 ks 
kontejneru na bílé sklo a 1 ks kontejneru na barev-
né sklo pro zajištění třídění bílého a barevného 
skla na všech třech sběrných místech naší obce 

− podání žádosti do projektu PIK (připojení knihovny 
k internetu a hrazení provozu po dobu 3 let zdar-
ma) pro místní knihovnu. 

− požární hlídku na taneční zábavě dne 25. 3. 2006: 
p. Janáček Milan a p. Stránský Pavel. Taneční zá-
bavu pořádá SDH Oudoleň, hudba: DESIGN. 

− Kupní smlouvu o prodeji nemovitosti uzavřenou 
mezi Městem Chotěboř a podílnickými obcemi 
LDO Přibyslav, uzavřené na základě Smlouvy o 
smlouvě budoucí z  20. 10. 2004, týkající se ne-

movitostí vydaných Městu Chotěboř na základě 
členství v bývalém lesním družstvu. 

− Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi 
LDO Přibyslav a Ivo Gajdorusem, Ždírec nad 
Doubravou, týkající se pozemku p. č. 45 (PK) o 
výměře 2158 m2 na k. ú. Staré Ransko.  

− nákup programů pro obecní úřad: evidence oby-
vatel, elektronická podatelna, poplatky, komunál-
ní odpad. 

− finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro SDH 
Oudoleň na Dětský maškarní karneval dne 25. 3. 
2006. 

 
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s průběhem jednání s VČPLY Havl. Brod. na 
jednání Svazku obcí, plynofikace obcí, Borovsko  

− s informacemi, týkající se větrných elektráren – 
další jednání s firmou Project International, Praha 
by  mělo proběhnout začátkem měsíce března 

− s předběžnou žádostí o prodej obecních pozem-
ků nad  obcí směrem ke státní silnici  

− se stanoviskem Svazu ochrany přírody, Havlíč-
kův Brod k výskytu střevle potoční 
v oudoleňském potoce, k tomuto záměru bude 
svoláno další  jednání 

− se skladovou vyhláškou  č. 294/2006 Sb. o pod-
mínkách ukládání odpadů na skládky  

− se stavebním povolením na stavbu rodinného 
domu pro manžele Ondráčkovi, Oudoleň 69. 

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 

− zjistit bližší informace k žádosti p. Kryštofka, Ou-
doleň 100, o povolení pokácení 3 ks olší na po-
zemku p. č. 97/1.  

− projednat na příštím zasedání změny umístění 
ohlašoven požárů, z důvodu zrušení telefonních 
linek u stávajících ohlašoven požárů.

 

=========================================================================== 



AKTUÁLNÍ   INFORMACE
===========================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
   

               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Za Obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                         

                          starosta obce 

                                                                                                             Augustin Václav

=========================================================================== 
=========================================================================== 

Rozpis pohotovostních služeb zubních lékařů na Havlíčkobrodsku 

 4.-   5.3. 2006 MUDr. Jaroslav Kroutil Habrecká 450, Ledeč n/S. 569 721 543 

11.-12.3.2006 MUDr. Milan Hanusek Štoky 112 569 459 280 

18.-19.3.2006 MUDr. Josef Ander Nám. T.G.M. 326, Chotěboř 569 623 980 

25.-26.3.2006 MUDr. Milena Anderlová Nám. T.G.M. 326, Chotěboř 569 623 987 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin. 

OBČANSKÉ  PRŮKAZY 

     Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných úda-

jů vydaných: 

− občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 vyměnit nejpozději do 31. 12. 2006 = žádost  občan před-

loží nejpozději  do 30. 11. 2006 

− občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 vyměnit nejpozději do 31. 12. 2007 = žádost  občan před-

loží nejpozději do 30. 11. 2007 

− občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003 vyměnit nejpozději do 31. 12. 2008 = žádost občan před-

loží nejpozději do 30. 11. 2008. 

     Občané narození před 1. lednem 1936, kteří jsou držiteli občanských průkazů, v nichž není doba ukončení 

platnosti vyznačena konkrétním datem, jsou povinni provést výměnu těchto občanských průkazů za občanské 

průkazy se strojově čitelnými údaji do 31. prosince 2008. 

     Žádost o vydání občanského průkazu může občan osobně podat u kteréhokoliv matričního úřadu nebo úřadu 

s rozšířenou působností (pro nás nejblíže Městský úřad ve Ždírci nad Doubravou nebo Městský úřad Chotěboř). 

    Pro výměnu občanského průkazu, která je bezplatná, je zapotřebí předložit: 

- dosavadní občanský průkaz 

- 1 fotografii se současnou podobou. 

 

P O P L A T K Y 
Ve dnech 6. – 10. března 2006 se budou na obecním úřadě vybírat tyto poplatky: 

 

- poplatek za popelnici: 240,- Kč občan, který má v obci trvalý pobyt 

    490,- Kč chalupář za rekreační objekt 

 

- poplatek za psa:    70,- Kč za jednoho psa 

    120,- Kč za každého dalšího psa.  

 

     Občané mají také možnost zaplatit poplatky přímo na účet obecního úřadu. V tom případě 

proveďte platbu na číslo účtu: 102703292/0300 a jako variabilní symbol uveďte číslo popis-

né nebo evidenční.  

     Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Oudoleň č. 2/2005 o místních poplatcích jsou 

tyto poplatky splatné nejpozději do 31. března kalendářního roku.  

    Včas nezaplacené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek. 
 

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

se bude konat  ve čtvrtek 23. 3. 2006 od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu. 



INFORMACE  ÚŘADU  PRÁCE 

===========================================================================                  

     Úřad práce v Havlíčkově Brodě upozorňuje obča-
ny, že z důvodu havarijního stavu střechy zimního 
stadionu v Chotěboři (přetížení nosné konstrukce 
střechy), který byl na neurčito uzavřen, je novým 
dočasným sídlem Úřadu práce v Chotěboři (praco-
viště státní sociální podpory a pracoviště zprostředko-
vání) budova Sokolovny v Chotěboři Tyršova 712 – 
naproti kinu. 
     Pracoviště bude v provozu od 20.2.2006 od 8 ho-
din.  
Úřední hodiny jsou následující: 
Po   8:00 - 11:00   12:00 - 17:00 
Út   8:00 - 11:00   12:00 - 14:00 
St   8:00 - 11:00   12:00 - 17:00 
Čt   8:00 - 11:00   12:00 - 14:00 
Pá   neúřední den (pouze pro podání no-
vých žádostí od 8:00 do 11:00 hodin). 
 
     Telefonní čísla na tato pracoviště budou stejná 
jako na původní pracoviště úřadu práce:  

Pracoviště státní sociální podpory 569 621 759 
Pracoviště zprostředkování 569 624 417 
Fax: 569 621 008 
     Vzhledem ke vzniklé situaci však upozorňujeme, 
že jestliže se občané nebudou moci dovolat na výše 
uvedená čísla, nechť zavolají na Úřad práce do 
Havlíčkova Brodu na tel. číslo 569 475 111, kde se 
dozví další informace. V každém případě však budou 
obě pracoviště od pondělí 20.2.2006 od 8.00 hodin v 
provozu.  
     Současně se od pondělí 20.2.2006 ruší dočasné 
pracoviště zřízené v budově Městského úřadu v Cho-
těboři a stejně tak i telefonní číslo do této kanceláře.  
     Zároveň se občanům omlouváme za vzniklé potíže 
spojené s vyřizováním záležitostí na úřadu práce, 
neboť většina písemné dokumentace obou pracovišť 
a techniky je dočasně nepřístupná. Obdobně není 
možné ke komunikaci s oběma pracovišti v Chotěboři 
zatím používat internet.                                                   
                                    Úřad práce v Havlíčkově Brodě 

=========================================================================== 

KRAJSKÝ  ÚŘAD 
=========================================================================== 

Radon - informace pro majitele  

 zkolaudovaných objektů od 1. 1. 2000 
     Státní ústav radiační ochrany namátkově zjistil, že 

v některých nově zkolaudovaných domech překračuje 

koncentrace radonu doporučenou hodnotu. Tím do-

chází ke zbytečné radiační zátěži obyvatel domu. 

V zájmu ochrany obyvatel v  domech zkolaudovaných 

od 1. 1. 2000 nabízí krajský úřad zcela zdarma za-

bezpečení ročního měření radonu pomocí detektorů 

RAMARN, jakož i zjištění obsahu radonu v pitné 

vodě dodávané do domu z individuálního zdroje-

studny. Výsledky měření se dozví pouze zájemce a 

nemají žádný zpětný vliv na kolaudaci domu. Toto 

zjišťovací řízení je dobrovolné a provádí se za účelem 

ověření účinnosti protiradonových opatření 

v novostavbách.  

     Zájemci o toto zjištění nechť kontaktují Krajský 

úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žiž-

kova 57, 587 33 Jihlava, pan Šmejkal, telefon: 564 

602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz.  

=========================================================================== 

MÍSTNÍ  KNIHOVNA 

===========================================================================               
POD POKLIČKOU  
JANA STRÝČKOVÁ, KAMILA TESLÍKOVÁ 
     Tato kniha vznikla na motivy úspěšného  pořadu České televize „Pod pokličkou“. Mottem tohoto cyklu a tedy i 
knížky je : „Do třiceti jíme, abychom žili, a od třiceti žijeme, abychom jedli!“ Po pěti letech existence pořadu a více 
než dvou stech odvysílaných dílech existuje jiná definice: „Je nutné jíst tak, abychom to přežili.“ A k tomu je užiteč-
nou pomůckou právě tato kniha. 
     Dozvíte se zde, které potraviny vašemu tělu prospějí a kterým je lepší se vyhnout obloukem. 
     Každé potravině se věnuje samostatná kapitola. Konkrétně jejímu vlivu na náš organismus, informacím o tom, 
jak ji nakupovat, skladovat a vařit tak, aby byla pro náš jídelníček přínosem a ne újmou. 
     A jak je už dobrým zvykem v televizním pořadu i v této knížce si prověříte své znalosti v kvízu: „Kdo to ví, odpo-
ví…“  
                                                                      Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň

 

===========================================================================               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===========================================================================

Prosba na občany naší obce 
     Rádi bychom i nadále na stránkách našich Oudoleňských listů zveřejňovali články týkající se 

historie naší obce. A protože naše zásoba se již tenčí (již máme pouze 2 výtisky zpravodaje: Život 

Oudoleně (červenec 1959, únor 1960), byli bychom rádi, pokud občané ještě doma objeví nějaké 

nezveřejněné výtisky, aby nám je donesli (nebo nám vzkázali)  my si je ofotíme a ihned vrátíme 

zpátky. Tato naše prosba se týká i dalších dokumentů nebo článků z historie naší obce.  

     Předem děkujeme za ochotu a pomoc. 



HISTORIE  
=========================================================================== 

Život Oudoleně                     Duben 1959                                                                                                         
Slovo družstevníků 
     Naši zemědělci pochopili, že ke zvýšení zeměděl-
ské výroby, tak jak to ukládá XI. sjezd KSČ a IV. sjezd 
JZD, je nutno zvyšovat svoje všeobecné i odborné 
znalosti a vědomosti. Svědčí o tom velmi pěkná účast 
na družstevní škole práce a na zemědělských před-
náškách, organizovaných Domem osvěty spolu s OB. 
     Při hodnocení výsledků hospodaření našeho druž-
stva za 1. čtvrtletí t.r. máme radost z toho, že družstvo 
je jako jedno z nejlepších v dodávkách hovězího a 
vepřového masa na okrese. 
     Naproti tomu družstvo vážně pokulhává 
v dodávkách mléka. Tržba za mléko nekryje zálohy na 
PJ, ačkoli by tomu mělo tak být. Domníváme se, že by 
se dojivost krav zvýšila, kdyby se vedly záznamy doji-
vosti každé krávy a u každého ošetřovatele a tyto byly 
kontrolovány. 
     Letošní jaro bylo a je příznivé pro jarní polní práce. 
Všechny skupiny zasely jařiny v krátkém čase mno-
hem snadněji než loni, neboť bylo v daleko větší míře 
použito mechanizačních prostředků a také další práce 
zdárně pokračují. 
     Zvlášť dobře si vede skupina M. Zvolánka, která 
nezapomíná ani na zakládání kompostů a ošetřování 
luk.  
Výstavba JZD 
     Vedením stavební čety byl pověřen V. Halama. 
Pod jeho vedením se značně zlepšila organizace prá-
ce ve stavební četě a dosavadní postup prací ukazu-
je, že obě drůbežárny, adaptace u Medů a Burešů 
budou do 1. máje skončeny. 
     Velkou zásluhu na tomto úspěchu mají tovární 
dělníci, kteří po práci pomáhají na stavbě. Pomohou-li 
i ti, ostatní, kteří se dosud nezapojili, je naděje, že i 
stavba kravína, se kterou se započne v květnu, bude 
zdárně pokračovat. 
Ze stavby kulturního domu 
     V akci „Z“ bylo přiděleno na rok 1959 40.000,- Kč 
na nákup materiálu a 10.000,- Kč na mzdy. Chceme-
li, abychom stavbu ještě letos podstřešili, musíme 
trvat na odpracování 75 bezplatných hodin, neboť 
částku určenou na mzdy je třeba ponechat na odbor-
né řemeslné práce. 
     Naši občané musí pochopit, že pomocí na stavbě 
pomáhají celé obci, to je i sobě a nikoliv členům MNV, 
jak se někteří mylně domnívají. 
     Seznam o tom, kolik kdo odpracoval hodin a kolik 
mu ještě do počtu 75 zbývá, najde na MNV. 
     V březnu jsme se přesvědčili, že naši občané ve 
své většině si chtějí se stavbou skutečně pospíšit, 
neboť odpracovali 2.050 hodin. 
     Chválíme pomoc našich žen, které obětavě praco-
valy na stavbě. Jde o ss. Janáčková 127, Benáková 
50, Šmahlová 97, Blažková 184, Imramovská 95, 
Žáková 123, Zvolánková 61, Půžová 47, Imramovská 
74, Kubátová 26, Půjmanová 122, Plíhalová 80, Ro-
sická 89, Neuwirtová, Stejskalová, Novotná, Műllero-
vá, Holasová 110, Holasová 112, Krátká 108, Slámo-
vá 129, Zvolánková 62, aj. 

     Z mužů uvádíme ss. Neubauer L., Halama Václav, 
Zvolánek Ant., Vlček K., Štefáček K., Kremlík K., Musil 
Antl., Novotný Frant. a jiní. 
     Z mládežníků pomáhali nám nejvydatněji Polívka 
Ant., Zdražil V. 
     Rádi bychom na stavbě uviděli i ostatní mládež. 
10 let pionýrské organizace ČSM 
     V letošním dubnu oslavují naše děti již desáté vý-
ročí založení pionýrské organizace ČSM. Při této pří-
ležitosti chceme se zmínit o úkolech, které čekají naše 
vesnické pionýry. 
     V prvé řadě jde o to, aby přemýšleli, kde je jejích 
rukou v naší obci nejvíce zapotřebí. Těm, kteří se 
rozhodují o budoucím povolání radíme přemýšlet o 
takovém povolání, ve kterém by se co nejlépe uplatnili 
v našem JZD a pomohli tak k jeho rozvoji. 
     O ostatních úkolech pionýrů chceme vám dnes 
povědět několik slov. Pionýři se nejen baví, hrají si a 
neukazují se s rudými šátky jen při slavnostech. Pio-
nýři se učí práci a lásce k vlasti. Touhou každého 
pionýra je získání stužky „Mladý budovatel“ a „Rudé 
hvězdičky“. Úkoly pro získání nejsou malé – získat 
stužku „Mladý budovatel“ znamená odpracovat 10 
brigádnických hodin, sebrat 15 kg železa a podílet se 
na nějakém společném úkolu. 
     Stužkou „Mladý budovatel“ se může pochlubit 
k dnešnímu dni 18 pionýrů,  „Rudé hvězdičky“ může 
získat jen ten, kdo sebere navíc 10 kg papíru nebo 30 
kg železa a odpracuje 20 hodin pro společnou věc. 
     „Rudé hvězdičky“ získali: B. Halamová, J. Štefá-
ček, Zd. Joska. 
     Přejeme našim pionýrům hodně zdaru v jejich čin-
nosti a věříme, že i ostatní se stanou nositeli stužky 
nebo „Rudé hvězdičky“. 
     Pionýri připravují veřejné vystoupení 
k Mezinárodnímu dni dětí a doufají, že rodiče a starší 
sourozenci se přijdou na ně podívat. 
Jarní úklid ve všech koutech obce 
     Chcete, aby naše obec byla krásná a líbila se i 
ostatním? Věnujte větší péči svým stavením, zahrád-
kám i veřejnému prostranství v okolí svého domu. 
Úpravou plotu, odstraněním odpadků, výsadbou no-
vých stromů, okrasných keřů a květin zkrášlíte vzhled 
svého bydliště. 
     Naši pionýři jsou nám příkladem. Zavázali se na 
počest 1. máje, že upraví náves mezi silnicí a poto-
kem. 

xox 
     Při MNV v Oudoleni byla zřízena krejčovská pro-
vozovna, kterou vede Fr. Holas. Provádí veškeré prá-
ce na vaše přání. 

xox 
    O pololetních prázdninách byly vymalovány třídy 
naší školy, kancelář MNV a knihovna. Děkujeme tímto 
způsobem všem ženám, které se zúčastnily při úklidu 
po vymalování. 

xox 
     Náš hlavolam: Uhádnete, kdo z naší obce vůbec 
nepomohl za poslední 2 léta na jakékoliv veřejné akci 
nebo dobrovolné brigádě? (Rozluštění v příštím čísle.)                                                                                                                  

xox 
1. máj oslavíme všichni společně v Chotěboři! 

=========================================================================== 

===========================================================================



KULTURA   
===========================================================================

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽDÍREC  NAD  DOUBRAVOU 
Program kina – březen  2006 

3.3. pátek v 18,30 hod. 
LOVCI DINOSAURŮ 
Akční dobrodružný sci-fi film USA a SRN. 
Titulky, 101 min., přístupný, 50,- + 1,-Kč 
10.3. pátek v 9,35 hod. 
O TÉ VELKÉ MLZE 
Pásmo českých filmů pro děti. 
64 min., přístupný, 16,- + 1,- Kč 
10.3. pátek v 18,30 hod. 
DOMINO 
Akční thriller USA a Francie. 
Titulky, 128 min., přístupný od 15 let, 52,- + 1,- Kč 
17.3. pátek v 16,00 a 18,30 hod. 
LETOPISY NARNIE: LEV, ČARODĚJNICE A 
SKŘÍŇ 
Dobrodružný film USA. 
141 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
24.3. pátek v 16,00 a 18,30 hod. 
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI 
Rodinná komedie Marie Poledňákové. 
112 min., přístupný, 36,- + 1,- Kč 
31.3. pátek v 18,30 hod. 
ELIZABETHTOWN 
Romantický film USA A SRN. 
124 min., přístupný, 50,- + 1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - ÚSCHOVNA KOL 
4,- Kč/ ks.  Telefon do kina 569 695 907. 
Děkujeme Vám za návštěvu. 

 
 

 
 
 
 
 

             ŽIVOTNÍ  JUBILEA 
     V měsíci březnu oslaví výročí narození: 

           Slámová Jaroslava, Oudoleň 34 

                BLAHOPŘEJEME ! 

   

    V sobotu 4. března 2006  

bude  i  letos  chodit  v naší  
obci maškarní průvod. 

            POUTNÍCI  COUNTRY BÁL 

      V pátek 24.3.2006 od 20.00 hodin v kultur-

ním sále v Horním Studenci bude k tanci a posle-

chu hrát hudební skupina POUTNÍCI. 

     Vstupné 100,- Kč. (Předplatné vstupenek bude 

možno si zajistit od 6.3.2006 v Městské knihovně 

ve Ždírci nad Doubravou). 

 

           Všechny tímto srdečně zveme na            

        
 

v sobotu 25. března 2006 od 14.00 hodin 

         v kulturním domě v Oudoleni.     

    
                                        

KRUCEMBURK 

program  kina – březen 2006 
4.3. sobota v 19.30 hod. 
SKLAPNI A  ZASTŘEL MĚ 
Kriminální film VB a ČR    Titulky, 90 min., přístupný, 49,- Kč 
9.3. čtvrtek v 9.45 hod. 
JAK DĚDEČEK MĚNIL 
Pásmo pohádek pro nejmenší      Přístupný, 69 min., 20,- Kč 
11. 3. sobota v 19.30 hod. 
HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ? 
Komedie USA.   Titulky, 93 min., přístupný od 15 let, 50,- Kč 
18.3. sobota v 16.00 a 19.00 hod, 
KING KONG 
Dobrodružný film USA.   Titulky, 188 min., přístupný, 55,- Kč 
25.3. sobota v 19.30 hod. 
ELIZABETHTOWN 
Film USA.         Titulky, přístupný od 12 let, 124 min. 50,- Kč 
31.3. pátek v 17.00 hod. 
LETOPISY NARNIE:LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ 
Film USA.                                 Přístupný, 141 min., 49,- Kč 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

AKCE  V PŘIBYSLAVI     

  DATUM  ČAS  DRUH  NÁZEV AKCE  MÍSTO   

    4.3.2006 17.30  hod. KINO ANDĚL PÁNĚ 
KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV 

 

  10.3.2006 19.00 hod. DIVADLO 
HRÁTKY S ČERTEM -DS Hadrián - 
PREMIÉRA- režie Jolana Slámová 

KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV   

  11.3.2006 19.00 hod. DIVADLO 
HRÁTKY S ČERTEM-DS Hadrián - 
režie Jolana Slámová 

KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV 

  

  16.3.2006 dopoledne 
MAŇÁSKOVÉ 
DIVADLO  

POHÁDKA O RUMCAJSOVI - maňás-
kové divadlo pro nejmenší - režie Jiři-
na Šilerová 

MĚSTSKÁ KNI-
HOVNA PŘI-
BYSLAV 

  

  18.3.2006 17.30 hod. KINO HARRY POTTER  a Ohnivý pohár  
KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV 

 

  25.3.2006 
14.00a15.30 
hod. 

LOUTKOVÉ 
DIVADLO  

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA -
Loutkářský soubor - pohádka pro děti  

KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV 

  

  25.3.2006 19.00 hod. DIVADLO - fk PODZIM V PEKINGU - Volná asociace 
KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV 

  

  25.3.2006 21.30 hod. KINO - fk 
AŽ PŘIJDE KOCOUR - Český film 
1963 

KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV 

  

  31.3.2006 19.00 hod. DIVADLO 
LUCERNA -DS Furiant -PREMIÉRA - 
režie Anna Šauerová 

KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV 

  

    1.4.2006 19.00 hod. DIVADLO 
LUCERNA -DS Furiant-režie Anna 
Šauerová 

KULTURNÍ DŮM 
PŘIBYSLAV 

  

MISS PODOUBRAVÍ 2006  

Finálový večer s volbou Miss Podoubraví a Miss Sympatie proběhne 

v sobotu 25. března 2006 v 16.00 hodin 

v sokolovně Chotěboř 

Finálovým podvečerem 25. března bude provázet moderátor  

Vojtěch Polanský, Manager Team Brno. 

V doprovodném programu se představí: 

Kamarádi Brno 

Junior Aerobik - DDM Chotěboř 

Kroužek historického šermu - DDM Junior Chotěboř 

Mažoretky ŠARM - DDM Junior Chotěboř. Roztleskávačky - DDM Chotěboř 

 

Místní lidová knihovna 
Havlíčkova Borová 

Božena Němcová a Babička 

     Místní knihovna pořádá dne 24. března 2006 v 

18 hodin besedu o Boženě Němcové, Babičce, o 

vztahu Němcové k Vysočině (pobyt v Polné) a 

možná se i dozvíte i něco víc. Besedovat přijede 

pan Jaroslav Kreibich z Jakubovic u Vilémova. 

 

KINO CHOTĚBOŘ  15.3.2006 od 19.00 hod.  
Don Quijote de la Ancha 
     Divadlo klauniky uvádí nejhranější autorskou komedii 
současnosti. S vědomím toho, že společnost je pozna-
menána dekadencí a nedostatkem ideálů, předstupují 
před diváky 2,38 m vysoký profesor španělského jazyka a 
literatury a 120ti kilogramová Ancha pracující jako vycho-
vatelka na kominickém internátě ve Šlapanicích,aby co 
nejlépe ztvárnili příběh důmyslného rytíře Dona Quijota. 
režijní vedení: Boleslav Polívka 

KD OSTROV Havlíčkův Brod 
6. 3. od 19.30 hod. – Divadelní sál KD Ostrov 

PROLHANÁ KETTY 

Divadelní představení – francouzská komedie Maurice Hennequina. V hlavní roli Mahulena Bočanová. 

30. 3. od 19.00 hod. 

SCREAMERS  - Kabaretní vystoupení travesti skupiny. 

 

http://dokina.tiscali.cz/filmy/f_info.asp?film_id=12144
http://filmpub.atlas.cz/clanek.aspx?articleId=49049

