
Obecní úřad Oudoleň, 582 24 Oudoleň 131                      
Tel. fax č.: 569 642 201            
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=========================================================================== 

I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U     
===========================================================================
Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. 9. 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o místním 

poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Vy-
hláška byla vyvěšena na úřední desce: 18. 9. 
2006, sejmuta: 2. 10. 2006, účinnosti nabývá 3. 
10. 2006  

− ocenění obecních pozemků ke dni 18. 9. 2006 dle 
bonity. U pozemků, kde není možné bonitu zjistit 
bude provedeno ocenění cenou na základě vy-
hlášky ministerstva zemědělství. U druhu pozem-
ku hospodářský les a rybník s intenzivním a prů-
myslovým chovem ryb bude ocenění provedeno 
podle platných cenových předpisů.   

− Směrnici č. 1/2006 pro schvalování hospodář-
ských operací a oběh účetních dokladů,  ve které 
je nově upraveno ocenění obecních pozemků. 

− předběžně výstavbu kompostárny pro biologické 
rozložitelné odpady za podmínek, že budou dodr-
ženy všechny podmínky odboru životního prostře-
dí, bezpečnostní podmínky a podmínky stavební-
ho odboru, dále že se obec bude moci zúčastnit 
všech dalších jednání  a že z této stavby bude mít 
obec prospěch 

− požární hlídky na tanečních zábavách:  
− 27. 9. 2006  - p. Augustin a p. Stránský. 
− 30. 9. 2006 -  p. Janáček a pí. Milichovská. 

− termín konání zasedání obecního zastupitelstva 
dne 19. 10. 2006 od 18.30 hodin. 

− provedení těsnění u oken v místní knihovně.  
− nákup materiálu na 4 ks stolů do kulturního domu. 
Obecní zastupitelstvo zamítlo: 
− po seznámení s bližšími informacemi, nákup pro-

gramu Geografické informační systémy obcí. 
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− s kupní smlouvou uzavřenou s p. Benákem na 

odběr vody z obecního vodovodu Hatě. 
− se žádostí manželů Stehnových, Oudoleň o fi-

nančních příspěvek na stavební úpravy (oprava 
ohradní zdi – parkanu) u čp. 20, které je vedeno 
jako kulturní památka II. kategorie památkové pé-
če.  Tato žádost bude projednána na příštím za-
sedání. 

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

AKTUÁLNÍ  INFORMACE 
===========================================================================
� PODZIMNÍ ÚKLID ZAHRÁDEK A PRO-
STRANSTVÍ 
Ve dnech 13. - 15. 10. 2006 budou v naší 
obci rozmístěny valníky na zahradní odpad. 

� PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTU-
PITELSTVA  
Příští zasedání obecního zastupitelstva se 
bude konat  ve čtvrtek 19. 10. 2006 od 
18.30 hodin v kanceláři obecního úřadu. 

� VODNÉ  

Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili 
vodné za období 2005 – 2006, aby tak učini-
ly co nejdříve. V případě, že nám občané sdělí 
svůj e-mail, zašleme jim oznámení o výši 
vodného a variabilní symbol, potom mohou 
provést platbu z účtu. 

� HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA  OŠACENÍ 
     V měsíci listopadu bude v naší obci uspořá-

dána humanitární sbírka ošacení. Bližší in-
formace budou zveřejněny v listopadových 
Oudoleňských listech. 

„ŠTĚSTÍ  JE  JEDINÉ,  CO  MŮŽEME  D„ŠTĚSTÍ  JE  JEDINÉ,  CO  MŮŽEME  D„ŠTĚSTÍ  JE  JEDINÉ,  CO  MŮŽEME  D„ŠTĚSTÍ  JE  JEDINÉ,  CO  MŮŽEME  DÁÁÁÁVAT,  VAT,  VAT,  VAT,  

ANIŽ  BYCHOM  HO  MĚLI.“ANIŽ  BYCHOM  HO  MĚLI.“ANIŽ  BYCHOM  HO  MĚLI.“ANIŽ  BYCHOM  HO  MĚLI.“    

VÝLOV RYBNÍKA BAHŇÁK 
V pátek 13. října 2006 od  14.00 hodin 

proběhne výlov rybníka Bahňák. 
 



    Životní  jubileaŽivotní  jubileaŽivotní  jubileaŽivotní  jubilea    
 

V měsíci říjnu oslaví výročí narození:    
 

  Halamová Marie, Oudoleň 57 
        

  BLAHOPŘEJEME ! 
 

 

 
 
 

      
 

 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 
o místním poplatku  

za lázeňský nebo rekreační pobyt 
 

     Zastupitelstvo obce Oudoleň se na svém zasedání dne 
15. 9. 2006 usnesením č. 11/2006 usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,   tuto obecně závaz-
nou vyhlášku: 
 

Čl. 1  
Úvodní ustanovení 

     Obec Oudoleň touto obecně závaznou vyhláškou zavádí 
místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen 
„poplatek“). 
 

Čl. 2  
Ohlašovací povinnost 

      Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně 
nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající 
v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů 
od zahájení této činnosti.  
     Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen 
sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého 
pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-
li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která 
je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní pro-
středky z její podnikatelské činnosti. 
      Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku 
do 30 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech. 
 

Čl. 3  
Sazba poplatku 

     Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den 
pobytu, není-li tento dnem příchodu:    15,-  Kč. 
 

Čl. 4  
Splatnost poplatku 

     Poplatník poplatek uhradí ubytovateli. Ubytovatel vy-
brané poplatky odvede do 15 dnů po ukončení příslušného 
pololetí kalendářního roku. 
 

Čl. 5  
Osvobození 

     Poplatku nepodléhají:         
1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým 

zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. 
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 
právního předpisu a jejich průvodci, 

2. osoby mladší 18 let a starší 70 let. 
 

Čl.  6 
 Účinnost 

     Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti 
dnem 3. 10. 2006. 
 

Oznámení o době a místě  
konání voleb 

 

     Starosta obce Oudoleň podle § 15 zá-
kona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parla-
mentu České republiky a podle § 29 záko-
na č.  491/2001 Sb. o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

o z n a m u j e : 
 

1. Volby do zastupitelstva obce Oudoleň a 
do Senátu Parlamentu České republiky 
se uskuteční v pátek 20. října 2006 
v době od 14.00 do 22.00 hodin  a  
v sobotu  21. října 2006 v době od 8.00 
do 14.00 hodin. 

 
2. Místem konání voleb ve volebním okrs-

ku č. 1 je zasedací místnost v Kulturním 
domě v Oudoleni pro voliče bydlící 
v obci Oudoleň. 

 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným ob-
čanským průkazem nebo cestovním pa-
sem České republiky). 

 
4. Každému voliči budou dodány 3 dny 

přede dnem voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. 

 
5. V případě konání II. kola voleb do Se-

nátu se tyto uskuteční v pátek 27. října 
2006 v době od 14.00 do 22.00 hodin  
a  v sobotu  28. října 2006 v době od 
8.00 do 14.00 hodin. Voliči obdrží hla-
sovací lístky ve volební místnosti v den 
voleb. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň: 
                                        

Augustin Václav                                              
            starosta obce 
===========================================================================

MÍSTNÍ  KNIHOVNA  
=========================================================================== 
NA PLOVÁRNĚ  1 A 2 
     Známý a úspěšný televizní pořad je také převeden do knižní podoby. Z velkého množství hostů bylo 
do každého dílu knihy vybráno 25 rozhovorů. Mezi pozvanými, které Marek Eben zpovídal, byli např.: 
Magdaléna Kožená – operní pěvkyně, Petr Jirmus – letecký akrobat, Jiří Černý – hudební publicista a 
kritik, Petr Nárožný – herec, Ivonne Přenosilová – zpěvačka a novinářka, Petr Fejk – ředitel pražské 
ZOO. 
     Přeji příjemné přečtení.  

Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň 
=========================================================================== 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
=========================================================================== 
MATEŘSKÁ ŠKOLA: 
     Ve školním roce 2006/2007 pracujeme v mateřské škole podle Školního vzdělávacího programu: Začít spo-
lu. 
     Program „Začít spolu“ zahrnuje scházení dětí, ranní úkol, volné hry, ranní kruh, tělovýchovnou chvilku, 
činnosti na dané téma, pobyt venku, stolování, oběd, odpočinek, odpolední hry a činnosti. 
     V měsíci září jsme pracovali podle témat: „Moji kamarádi“, „Škola volá“, „U nás doma“.  
     Silnou prevencí konfliktů mezi dětmi je vymezení a dodržování jasných pravidel, které platí ve třídě. 
V měsíci září jsme se zaměřili především na stanovení pravidel soužití ve třídě. 
Příklady pravidel: 

1. Když jeden mluví, ostatní naslouchají 
2. Vzájemně si pomáháme 
3. Po hře si uklízíme 
4. Po třídě a chodbách chodíme krokem. 
 

     Děkuji rodičům za donesení materiálů na pracovní a výtvarnou činnost. 
Pavla Váňová, učitelka MŠ 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod 
  7. -   8. 10. MUDr. Jiří Pexa Zámecká 550, Světlá n/S. tel. 569 477 111 
14. - 15. 10. MUDr. Miroslav Šovan Husovo nám. 12, Ledeč n/S. tel. 569 721 809 
21. - 22. 10. MUDr. Marie Beránková Dobrovského 2023, Havl. Brod tel. 569 426 109 
28.– 29. 10. MUDr. Josef Pullmann  Maleč 100 tel. 569 692 123 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin.  

Firma Miloslav Odvárka – ODAS Žďár nad Sázavou  
oznamuje: 

 
     Od 1. 10. bude probíhat svoz komunálního odpadu každý týden. 
 
     Ve čtvrtek 5. 10. 2006 v době od 16.40 do 17.00 hodin proběhne před kulturním 
domem svoz nebezpečného odpadu.  
     Po zkušenostech z minulých svozů Vás chce firma ODAS upozornit na jev, který za-
braňuje kvalitnímu provedení služby. Jedná se shromažďování odpadů před dobou pří-
jezdu vozů firmy ODAS. Termíny svozů jsou organizovány v odpoledních hodinách tak, 
aby měli obyvatelé možnost ve stanovenou dobu odpad přinést a uložit rovnou na svozo-
vá vozidla. Nedochází tak k možnému rozlití či rozbití odpadů a tím ke kontaminaci okolí. 
     Mezi nebezpečný odpad patří: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se 
zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré 
motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize, PC apod. 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA:                      
Ohlédnutí za měsícem září v základní škole 
     Ani jsme se nenadáli a už je za námi první měsíc nového školního roku.  
     Abychom si zpestřili jeho začátek, navštívili jsme - stejně jako vloni -  hned v prvním týdnu  loutkové 
představení v chotěbořském Junioru, bohužel jsme neměli s jeho výběrem šťastnou ruku  a  hra S loutkami 
ke hvězdám nesplnila naše očekávání. Naše další společná cesta - exkurze, tentokrát po vyučování 21. září, 
vedla do Havlíčkova Brodu.  
     Také děti ze školní družiny tráví aktivně volný čas - vydaly se na odpolední vycházku do Jitkova, kde zdat-
né chodce čekala sladká odměna v podobě lízátka.  
    Pěkné podzimní dny využívají školáci v hodinách tělesné výchovy a  připravují se na  lehkoatletické závody.  
    Svou činnost už zahájily i kroužky, takže se ve škole odpoledne hraje na zobcové flétny, učíme se angličti-
nu a tvoříme ve výtvarném kroužku. Jsme rádi, že naši nabídku využívají i žáci, kteří dojíždějí na druhý stupeň 
do Havlíčkovy Borové.                                                                             

Dagmar Losenická, ředitelka školy 
 
Den otevřených dveří  
     Letos  uplynulo  už  patnáct  let  od  znovuotevření  Základní  školy v  Oudoleni. Toto  
výročí bychom si chtěli připomenout před podzimními prázdninami  ve středu 25. října.  
Chcete-li  si  zavzpomínat  na dětství a vrátit  se na chvíli do míst, která Vám bývala milá,  
přijďte mezi nás do školy. 
     Dopoledne   od  7.30  do  12.00  hodin se můžete  zúčastnit  vyučování.  V  průběhu  
odpoledne  pak  od  13.00  do  17.00 hodin  vystoupí  děti  vždy  v každou celou hodinu  
s   krátkým  programem.  Součástí  naší  malé  oslavy  bude  výstava  žákovských  prací  
a fotografií  z minulosti školy.  
     Srdečně vás všechny zveme.  
                                                                                      Děti a učitelé Základní a Mateřské školy Oudoleň 
 
     Obracíme se touto cestou na všechny občany  obce  se  žádostí  o zapůjčení fotografií školy, školních roč-
níků, ale i žákovských prací .     
===========================================================================

HASIČI  
=========================================================================== 
                               V sobotu 7. října 2006 se naši mladí hasiči zúčastní v Perknově podzimního kola  
                        hry Plamen  –   branného závodu. 

                              SDH Oudoleň pořádá v sobotu 21. října 2006 v  Kulturním domě v Oudoleni  ta-  
                         neční zábavu, hudba: DESING. 
===========================================================================

KRAJSKÝ ÚŘAD 
=========================================================================== 
Co nového na Vysočině – září 
2006 
Poděkování, pochvala, odmě-
na 
     Ve čtvrtek 21. září proběhlo 
v Horáckém divadle slavnostní 
předání děkovných listů osobám, 
které se podílely v rámci krajské-
ho integrovaného záchranného 
systému na odstraňování škod 
způsobených povodněmi. Je mi 
jasné, že jako při každém jiném 
odměňování se může stát, že 
odměňující na někoho zapomene 
nebo naopak někoho třeba vy-
chválí více, než si zaslouží.  
     Na druhé straně si myslím, že 
je nutné se snažit všechny, kteří 
při své práci prokáží výjimečné 
schopnosti, nasazení a obětavost, 
chválit a odměňovat. Jsem pře-
svědčen, že i na úrovni našich 

obcí a měst máme vynikající ob-
čany, obyvatele, kteří rozvoji na-
šich obcí a jejich života buď dlou-
hodobě nebo třeba i krátkodobě 
při nějaké mimořádné události 
pomáhají nebo pomohli s tím, že 
tak obyčejně činí bez nějakých 
zvláštních nároků na jakoukoliv 
pochvalu nebo dokonce peněžitou 
odměnu.  
     Možná, že by stálo za to se 
nyní, na konci čtyřletého volební-
ho období obecních a městských 
zastupitelstev, nad životem svých 
obcí i tímto způsobem zamyslet. 
Jsou obce a města, která tak činí 
každoročně a vyhlašují pravidelně 
své ceny obce nebo města. Jsou 
jiné obce, které to nedělají. 
Osobně si myslím, že zamyslet se 
a následně pochválit a odměnit, 
je v silách každého z nás. Pokud 

tak budeme činit pravidelně, bude 
to jedině dobře. 
Čas vypršel 
     Je konec září. Uplynul poslední 
celý měsíc čtyřletého volebního 
období vymezeného pro rozhodo-
vání obecních a městských zastu-
pitelstev. V našich hlavách přibylo 
za čtyři roky poměrně velké 
množství filmového materiálu. 
Díky nedokonalosti nebo možná 
právě naopak dokonalosti naší 
paměti jsou zejména ty starší 
filmy v naší hlavě již hodně roz-
mazané a zašlé.  
     Přesto bychom měli být 
schopni se alespoň na chvíli vrátit 
ve své hlavě o čtyři roky nazpátek 
a přehrát si ten film, který se týká 
života v naší obci, městě a jejího, 
jeho čtyřletého života. Je na kaž-
dém z nás, abychom si provedli 



porovnání včerejší a dnešní úrov-
ně života v naší obci či městě. 
Abychom si trochu pečlivěji při-
pomněli kdo, co, kdy, s kým a 
proč. 

     V říjnu budou totiž komunální 
volby a to je chvíle, ve které mají 
všichni občané možnost „říci“, jak 
si život ve svém městě nebo obci 
představují. Je na každém z nás, 

až jak silně se rozhodneme do 
budoucího života své obce nebo 
svého města promluvit.                                  
   Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny 

===========================================================================
UPOZORNĚNÍ  

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

KULTURA  
===========================================================================
� Hlinsko 
 
KOMORNÍ DIVADLO ORLOVNA  
3.10.                      v 18.00 hod. 
POSTEL PRO HOSTY 
Komedii uvádí divadelní společ-
nost Háta Olgy Želenské. 
 
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE  
15.10.                       od 17 hod. 
JAROSLAV HUTKA 
Koncert písničkáře. 
   
VESELÝ KOPEC 

Otevřeno denně mimo pondělí 
(pokud není státním svátkem)  
od 9 do 16 hodin. 
 
7. 10.            od 10 do 15 hod. 
BRAMBOROVÁ SOBOTA 
 
� Chotěboř 
 
7.10. Aréna (Zimní stadion) 
ARAKAIN             od 19.30 hod. 
Vstupné 220,- Kč, předprodej 
190,- 
(v IC Chotěboř, tel. 569 626 
634) 

� KD Ostrov  
 
10.10.                   od 19.00 hod. 
BEZ PŘEDSUDKŮ 
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zed-
níček 
 
13., 14.10. 
PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH 
 
24.10.                  od 19.00 hod. 
IVO JAHELKA 
Zpívající právník. 
 
31.10. 
PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL

 

 

Oznámení praktického lékaře 
v  Havlíčkově Borové 

 

     Dovoluji si upozornit na to, že v ordinaci jsou 
i nadále prováděny pravidelné preventivní zdra-
votní prohlídky, které se dle vyhlášky Minister-
stva zdravotnictví č. 56/1997 Sb, v platném 
znění, a dle §29 odst. 1) 2) a 5) zákona č. 
48/1997 Sb., v platném znění, o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění ně-
kterých souvisejících zákonů, má podrobit kaž-
dý občan (pojištěnec) 1x za 2 roky. Toto upo-
zornění platí především pro pojištěnce mladšího 
a středního věku, kteří nově otevřenou ordinaci 
zatím ještě nenavštívili, a tím pádem vstupní 
preventivní prohlídku zatím nemohli podstoupit. 
Někteří z nich již byli písemně vyzváni, což si 
touto formou dovolujeme ještě jednou připo-
menout. Zejména vstupní preventivní prohlídka 
je důležitá v tom, že dojde k seznámení lékaře 
s pojištěncem a jeho celkovým zdravotním sta-
vem. Právě pravidelnou preventivní prohlídkou 
lze často předejít mnoha onemocněním v raném 
stadiu, kdy jsou snadněji léčitelná, případně se 
včasným opatřením nemusí vůbec projevit. 
Vstupní prohlídku je možno si zarezervovat te-
lefonicky (tel.č.: 569642021) nebo osobně pří-
mo v ordinaci po domluvě se zdravotní sestrou. 
Termín a hodinu prohlídky se pokusíme přizpů-
sobit individuálně časovým možnostem a potře-
bám občana (pojištěnce). 

MUDr. Jiří Krejčík 

 

LESŮM OPĚT HROZÍ KŮROVEC 
 
Na vině je dlouhá letošní zima a také teplé 
počasí na začátku léta. 
     Odborníci proto upozorňují, že vlastníci 
lesů se musejí obzvláště důsledně zaměřit 
na likvidaci lesních škůdců. Ti by totiž 
mohli napáchat obrovské hospodářské 
škody, které mohou v krajním případě 
vyústit až v zánik porostů.  Do karet navíc 
hraje lýkožroutům velmi teplé počasí, mají 
tak ideální podmínky pro své rozmnožová-
ní.  
     Vlastníci lesů jsou ze zákona povinni 
vývoji, šíření a přemnožení lýkožroutů 
preventivně bránit, za neplnění této po-
vinnosti jim dokonce hrozí až stotisícová 
pokuta.  
     Dříví, které kůrovec napadne, je potře-
ba okamžitě ošetřit a pak provést účinná 
opatření k zabránění vývinu škůdce a jeho 
rozšíření do okolních lesů. To znamená 
provést odkornění  dřeva  a  následnou 
asanaci kůry a napadených větví spále-
ním. Při asanaci kůrovcového dříví je totiž 
potřeba uvědomit si, že celý vývojový cyk-
lus lýkožroutů probíhá pod kůrou stromů 
v lýku.  Odvezení  napadeného  dříví  z 
lesa ven bez patřičné asanace přitom ne-
lze považovat za ochranný způsob.  Lýko-
žrouti  ve vyvezeném  dřevě mohou do-
končit svůj vývoj a poté napadnout další 
lesní porosty. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslavy 135 let trati Havlí čkův Brod – Rosice nad Labem 
Sobota 7. října 2006 

Sdružení přátel železnice v Chotěboři Vás srdečně zve na oslavy 135 let železnice v našem regionu. 
Na sobotu 7. října 2006 jsme pro Vás připravili: 
     Jízdy historického parního vlaku  vedeného lokomotivou 423.0145 (tzv. Velký bejček) z roku 1937 s historic-
kou osobní soupravou. 
Vlak se třikrát vydá z Chotěboře do Ždírce nad Doubravou a zpět a jednou z Chotěboře do Havlíčkova Brodu a 
zpět, a to podle níže uvedeného jízdního řádu: 
 
Chotěboř  odj.      9.45   16.00   20.00 
Ždírec nad Doubravou  příj.   10.00   16.15   20.15 
Ždírec nad Doubravou    odj.     10.15    16.55        20.25 
Chotěboř  příj.  10.30   17.10        20.40 
Chotěboř  odj.  10.40 
Havlíčkův Brod  příj. 11.10 
Havlíčkův Brod  odj.  11.30 
Chotěboř  příj.  12.00 
 
     Vlaky zastavují ve všech zastávkách na trase. Jízdenky zakoupíte ve stánku na nástupišti chotěbořského ná-
draží a u průvodčích vlaků. Jízdenky ČD platit nebudou. 
 
     Přepadení parního vlaku partyzány  - rekonstrukce střetnutí z konce II. světové války - uniformovaní vojáci, 
historické zbraně a technika, imitační střelba, pyrotechnické efekty... 
     Akce proběhne ve 13.30 hodin na železniční trati nedaleko Chotěboře. Vzhledem k nemožnosti parkovat 
v samotném místě střetnutí budou návštěvníci přepravováni na místo akce prostřednictvím kyvadlové autobusové 
dopravy s odjezdem od nádražní budovy ČD v Chotěboři. Plánovaný odjezd prvého spoje ve 12.30 hodin. V přípa-
dě velkého zájmu bude na místo střetnutí vypraven z Chotěboře zvláštní vlak. Po skončení střetnutí bude stejným 
způsobem organizována doprava zpět. Zpáteční jízdenky na autobus kyvadlové dopravy (či případný zvláštní vlak) 
jsou zároveň vstupenkami na akci. 
     Noční útok na parní vlak na chot ěbo řském nádraží  - rekonstrukce útoku z konce II. světové války za použití 
světlic - začátek v 19.30 hodin. Vstupenky na tuto akci slouží zároveň jako jízdenky na noční vyjíž ďku parním 
vlakem do  Ždírce nad Doubravou a zp ět, která proběhne po skončení útoku (viz jízdní řád výše). 
     Během celého dne na nádraží výstava historické vojenské techniky a možnost občerstvení. V plánu jsou i další 
doprovodné akce. 
     Akce se koná ve spolupráci s Městem Chotěboř, Městským muzeem Chotěboř, Společností železniční - výtop-
nou Jaroměř a Veterán klubem Úsobí - Klubem vojenské historie v AČR. 

Srdečně zve Sdružení přátel železnice v Chotěboři 

KINO   
KRUCEMBURK   
ŘÍJEN  2006 

 
Sobota 7.10. v 19.30 hod. 
SCARY  MOVIE  4                
Hororová parodie USA. 
přístupný, titulky, 84 min., 
vstupné 50,- Kč 
Sobota 14.10 v 19.30 hod. 
SKY  FIGHTERS: AKCE  
V OBLACÍCH 
Francouzský akční thriller. 
Přístupný, titulky, 102 min., 
vstupné 50,- Kč 
Čtvrtek 19.10. v 9.45 hod. 
S BROUČKEM  JE  ZLE        
Pásmo pohádek. 
Přístupný, 65 min., 
vstupné 20,- Kč 
Sobota 28.10. v 19.30 hod. 
RYCHLE  A  ZBĚSILE: TOKIJ-
SKÁ  JÍZDA 
Přístupný od 12 let, titulky,  
104 min., vstupné 50,- Kč. 
 

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU 
Program kina - říjen 2006 

6.10. pátek v 18,30 hod. 
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE    
Rodinná komedie       98 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
13.10. pátek v 18,30 hod. 
SILENT HILL                        Horror. Titulky, 126 min., přístupný od 15 let, 54,- 
16.10. pondělí v 18,00 hod. 
Beseda s cestovateli Lucií a Michalem 
LUCIE A MICHAL NA KOLE VŠEMI KONTINENTY – JAK PRVNÍ ČEŠKA NA 
KOLE OBJELA SVĚT 
Vstupné: 60,- Kč, děti do 15 let 30,- Kč. Bližší informace v Městské knihovně na 
tel. 569 694 620. 
20.10. pátek v 18,30 hod. 
RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA 
Akční film. Titulky, 104 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
25.10. středa v 9,40 hod. 
SAMETKA                   Pásmo českých pohádek 72 min., přístupný, 16,- + 1,- Kč 
27.10. pátek v 15,30 a 18,30 hod. 
PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE 
Komedie USA. Titulky, 151 min., přístupný, 54,- + 1,-  
3.11. pátek v 18,30 hod. 
SUPERMAN SE VRACÍ 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks.   
Telefon kina 569 695 907. 


