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ZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPIIIITELSTTELSTTELSTTELSTVA  OBCE  DNE   25. 9. 2008VA  OBCE  DNE   25. 9. 2008VA  OBCE  DNE   25. 9. 2008VA  OBCE  DNE   25. 9. 2008    

Oznámení  o době a místě konání voleb 
     Starosta obce Oudoleň podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů  a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e  : 
1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční v pátek  17. 10. 2008 v době od 14:00 do 22:00 hodin  a  

v sobotu  18. 10. 2006 v době od 8:00  do 14:00 hodin. 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost v Kulturním domě v Oudoleni. 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (plat-

ným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). 
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- pronájem KD pí. Ledvinkové dne 27. 9. 2008 na 

pořádání taneční zábavy. Požární hlídka na ta-
neční zábavě: p. Béna a p. Křesťan.  

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o pronájmu nebytových 
prostor (pohostinství) uzavřenou dne 25. 2. 2008 
s firmou AUVICO s. r. o. Havl. Brod. Dodatkem se 
prodlužuje platnost smlouvy do 31. 12. 2008.  

- vyvěšení nástěnné mapy kraje Vysočina 
v autobusové čekárně u kapličky, mapa bude pře-
kryta plexisklem.  

- záměr zřízení věcného břemene č. 3/2008 na 
pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Oudoleň z důvodu 
podzemního umístění stavby vodovodního řádu a 
zřízení práva chůze a jízdy na pozemky 
k zajišťování provozu, běžné údržby a oprav toho-
to zařízení pro všechny i budoucí vlastníky.  

- převod pozemků dle usnesení zastupitelstva obce 
ze dne 24. 1. 2008.  

- zaslat Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, 
Jihlava, provoz Havl. Brod, opětovnou žádost o 
provedení překopu silnice č. III/3509 a osazení 2 
ks trubek nad obcí Oudoleň u plynové regulační 
stanice.  Tímto opatřením bude řešena žádost J. a 
P. Belatkových, Oudoleň, o vytvoření odvodňova-
cí strouhy před domem čp. 87. 

- uskutečnění humanitární sbírky a sběru velkoob-
jemového odpadu. Sběr odpadů ze zahrádek ne-
bude proveden, občané mají možnost uložit 
odpad na vlastní kompost. Větve ze stromů je 
možné na jaře odvézt ke spálení na čarodějnice.  

- žádost p. R. P., Oudoleň o vykonávání obecně 
prospěšných prací v k. ú. Oudoleň ve výměře 250 
hodin. V rámci obecně prospěšných prací bude 
provedeno: čištění potoka, pletí veřejných pro-
stranství, práce v obecním lese, vyhazování sně-
hu z chodníků apod. 

- rozpočtové změny č. 4/2008.  
- záznamy o provedené kontrole kontrolního a fi-

nančního výboru.  
- výlov obecního rybníka Bahňák dne 17. 10. 2008. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o 
pronájem obecního rybníka Bahňák – bude pro-
jednáno na příštím zasedání.  

- v rámci opravy silnice č. III/3509 provést zaasfal-
tování krajnice u odbočky ze státní silnice.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:   
- s informacemi o volbách do zastupitelstva kraje. 
- s plánovanou schůzkou starosty a místostarosty 

obce dne 17. 10. 2008 na obecním úřadě 
z důvodu projednání nevyřízené pošty. 

 
 

 
 

 
 

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELLLLSTVASTVASTVASTVA 
Příští    zasedání    Zastupitelstva   obce   Oudo-

leň   se    bude   konat  ve čtvrtek  23.  října   2008   
od  18:00  hodin  v   zasedací  místnosti  OÚ. 

 SVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADUSVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADUSVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADUSVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
      Od měsíce října bude firma Miloslav Odvárka – 
ODAS Žďár nad Sázavou provádět svoz komunálního 
odpadu každé  pondělí. 

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU    
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                                         E – box    usnadňuje lidem třídění drobných elektrozařízení 
                 Naše   obec   se   ve   spolupráci  se  společností  ASEKOL rozhodla  usnadnit občanům třídění                
                           vysloužilých  malých  elektrozařízení.  Každý   občan   má   nyní  možnost  zanést   starý  mobil,   
                           kalkulačku,  telefon,  drobné  počítačové  vybavení  nebo  MP3  přehrávač do kulturního domu 
                           zdarma  se  jej zbavit vyhozením do připravené   nádoby, tzv. E-boxu. Tento  E-box  je  umístěn 
                           v  kulturním domě  u  zadního  vchodu.  Kolektivní  systém   ASEKOL  následně  zajistí zdarma 
                           odvoz a ekologickou likvidaci. 
                           Hlavním  cílem  vedle  usnadnění  třídění  drobných  elektrozařízení  je  také   zvýšení  množství                       
                           sebraných malých  spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud  se elektro- 
                           spotřebič  obsahující  zdraví  škodlivé   materiály  vhodí   spolu  s  běžným  odpadem do popel-
nice, nedojde  k  jeho  recyklaci, ale skoční  na řízené  skládce.  Pokud  je  elektrozařízení  odevzdáno k recyklaci, je 
zajištěno,  že  drtivá  většina  spotřebiče   bude  opětovně  využita.  Šetří  se tak přírodní  zdroje a životní prostředí. 
Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz. 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
Sbírka se uskuteční v sobotu 18. října 2008 od 9:00 do 11:00 hodin u hasičské klubovny. 

Věci, které nám pomáhají ! 
 Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu - i poškozené (trička, košile, mikiny, tep-

láky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona.) 
 Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky -nejméně 1 m2 i poškozené ! 
 Zimní oblečení- jen nepoškozené- bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty). 
 K ožené nepoškozené věci ( bundy, kabelky, peněženky, pásky). 
 Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky. 
 K nihy , plyšové hračky, spací pytle – nepoškozené. 
 Boty (pouze nové), přikrývky a polštáře pouze péřové. 

Věci, které opravdu brát nemůžeme ! Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé a dále: 
 Svetry, silonové a dederonové oblečení,  Molitanové věci a jakékoliv odřezky. 
 Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty. 
 Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace. 
 Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené a obnošené boty. 
 Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce), kufry, kočárky, školní potřeby. 

                                                               Nebalte prosím v ěci   

                            PŘEDEM  DĚKUJEME  VŠEM  DÁRCŮM !!!                                   do krabic, ale do  pytl ů! 
              

 SVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADUSVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADUSVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADUSVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU 
      V úterý 14. října 2008 v dob ě od 15:30 do 15:45 
hodin proběhne u montované haly v dolní části 
obce  svoz nebezpe čného odpadu a elektroza říze-
ní. Upozornění svozové firmy Miloslav Odvárka, 
ODAS, Žďár nad Sázavou: 
− Termíny svozů jsou firmou organizovány v odpoled-

ních hodinách tak, aby měli občané možnost ve sta-
novenou dobu odpad přinést a uložit rovnou na 
svozová vozidla. Nedochází tak k možnému rozlití či 
rozbití odpadů a tím ke kontaminaci okolí.  

− Tento svoz není určen na odvoz velkoobjemových 
odpadů.       

− Mezi nebezpe čný odpad a elektroodpad  patří: 
baterie, akumulátory, lepidla a pryskyřice, odmašťo-
vací přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodav-
ců, plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, 
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a bar-
vy, léky a teploměry, lednice, televize, PC, el. hrač-
ky, videa a DVD přehrávače, rádia, kazetové 

magnetofony, gramofony, Hi-Fi věže, reproduktory, 
notebooky, monitory, telefony, tiskárny, apod. 
 KOMINÍKKOMINÍKKOMINÍKKOMINÍK 

       Z důvodu malého zájmu občanů nebude již do 
naší obce přijíždět kominík a chodit po domech. 
V případě  zájmu o jeho služby se musí občan domlu-
vit přímo s ním na návštěvě.  
Kontakt: p. Vydra, Chot ěbo ř – č. tel.: 737130 523. 

 SVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO  ODPSVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO  ODPSVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO  ODPSVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO  ODPAAAADUDUDUDU 
      Ve dnech 30. října – 2. listopadu 2008  bude za 
kulturní dům přistaven kontejner na velkoobjemový 
odpad. Do tohoto kontejneru je možné ukládat např. 
starý drobný nábytek, podlahové krytiny, koberce, 
linolea, matrace, umyvadla.  
Do tohoto kontejneru  
nepat ří elektrospotřebiče,  
nebezpečný odpad apod.  
 

        
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                                  Augustin Václav      
                                                                                                                         starosta obce  
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Základní škola v Egypt ě: 
Dne 16. 9. 2008 jsme podnikli první výlet v tomto školním roce. Jeli jsme odpoledne, linkovým autobusem, do Mu-
zea Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Byla zde připravena výstava s názvem: Núbie v dobách faraonů. 

Dojmy žáků: 
Ze  školy  jsme jeli autobusem do Brodu na 
výstavu   Núbie   v  dobách  faraónů.  Viděli 
jsme tam pohřební komory a věci, které ten 
faraón  potřeboval.  Viděli jsme i mumie, na 
které  jsem  se těšil. Byla tam i jedna kostra 
a ohavná mumie. Viděli  jsme  i sarkofág. Ti 
Egypťané   měli   i  bohy,   jsou   to:  Amón, 
Anúpef,   Chnum,  Sobek,  Sechmet,  Ptah, 
Hathór,  Usíre,  Thoft  a  Eset.  Znám  i  dva 
faraóny: Tutanchamon a Ramess.        M.S.                                    

                                               
Viděli jsme tu věci, co používali. Pak jsme šli do hrobky. Když jsme 
byli v té hrobce, tak tam byla kostra a mumie. Byly tam pohřební 
komory a ještě další komory. Byly tam v těch pohřebních 
komorách věci, třeba váza, loďka a taky jídlo, protože věřili, že se 
probudí ze smrti.                                                                        J.O.  
 
V úterý jsme jeli do Havlíčkova Brodu na výstavu. Měli tam všelijaké nádobí a mumie. Byla tam taky kostra vykra-
dače hrobů. Z jedné hrobky vykukovala mumie. Nejvíce se mi líbila rakev. Egypťané věřili, že mrtví ožijí.            J.K.                                                                  
  
Byli jsme v muzeu v Havlíčkově Brodě na výstavě o Egyptě. Šli jsme takovou nízkou chodbou a pak tam byla mu-
mie. Pak jsme si něco koupili a šli jsme. Pak jsme šli na velikou poštu, koukli jsme se, jak to tam chodí. Pak jsme šli 
za medvědem a furt nám utíkal, ale stejně jsme ho dohonili, udělali fotky, dostali jsme vstupenky a šli jsme do cho-
vatelských potřeb. Martin chtěl koupit morče. A pak jsme šli pro balónky, paní učitelka Stehnová je zavazovala na 
ruku, aby nám neuletěly. Pak jsme šli na nádraží, najedli jsme se, napili, koupili jsme si teplou čokoládu, kterou 
Martin vypil sám,ani mně nedal ochutnat. Elišce uletěl balónek, pod střechu vevnitř. Došli jsme si na záchod a šli 
jsme na autobus, tam a zpátky jsme mávali autům, chvíli za námi nic nejelo. Maminka na nás čekala a pak jsme šli 
domů a to je konec.                                                                                                                                                K. A. 
 
Sportovní p ětiboj:  
 I když nám počasí příliš nepřálo, vyrazili jsme ve čtvrtek 25. září do Havl. Borové na již dlouho slibované atletické 
závody. Moc jsme si přáli přivést si alespoň jednu medaili. V hodinách Tv jsme trénovali startovní povely, startovní 
polohy, hod kriketovým míčkem, krátký a dlouhý běh, skok z místa atd. Pro již zmiňované počasí se dvě atletické 
disciplíny nahradily alternativními disciplínami v tělocvičně, což pro některé naše trénované atlety nebyla nejšťast-
nější volba. Ale i  tak  jsme se moc snažili a přivezli jsme celkem 6 medailí (2 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové). Ne-

smíme zapomenout ještě na 4 bramborové. Soutěžilo se v těchto dovednostech: běh 
na 50m, skok z místa, hod kriketovým míčkem, střelba 
na koš,  kuželky. Celkem se zúčastnilo 68 závodníků. 
No a kdo byl z našich nejúspěšnější?  
ZLATÁ MEDAILE:            Eliška Ondrá čková       1. ročník 
                        Anna Stehnová        2. ročník 
STŘÍBRNÁ MEDAILE:    Ond řej Béna           4. ročník 
BROZNOVÁ MEDAILE:  Ivana Bencová         2. ročník
                       Jana Kohoutová         3. ročník 
                         Kate řina Antlová         4. ročník 
Bramborová medaile: Tomáš Bačkovský, Kateřina 
Kubátová, Jakub Bačkovský, Jana Hamerníková.  

Všem gratulujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů.                       Vl. Stehnová                                                                                                                            
                                  
Vyhodnocení 4. ro čník výtvarné sout ěže „Po stopách Jana Zrzavého“: 
Ve středu 1. října byla Základní škola v Krucemburku svědkem úsilí o vyhodnocení čtvrtého ročníku  výtvarné  sou-
těže Po stopách Jana Zrzavého. Výběr byl letos velice obtížný, jak potvrdil výtvarník Filip T.A.K., který měl rozho-
dující slovo při určování oceněných prací. Oproti loňskému roku přibyly do  soutěže obrázky dětí z naší  školy  a ze 
Základní umělecké školy Fr. Drdly ve Žďáru nad Sázavou. Dále soutěžily výtvarné práce dětí ze ZŠ v Krucembur-
ku, Vojnově Městci, Okrouhlici, Sobíňově, Havlíčkově Borové a  ze  ZŠ  Otokara  Březiny  v  Jihlavě.  Náměty prací 
nebyly předem určeny, a tak vedle pokusů o reprodukci obrazů Jana Zrzavého objevily se milé obrázky inspirované 
místy školní docházky nebo bydliště dětí, nechyběly výjevy z dětských her a portréty kamarádů. 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ    
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Práce žáků ze žďárské umělecké školy posunuly laťku pro hodnocení výš, a tím bylo rozhodování komplikováno. 
Nakonec tříčlenná porota z řad členů Společnosti Jana Zrzavého určila první tři místa dětí mladšího školního věku 
a dětí staršího školního věku a udělila jedenáct čestných uznání. 
Máme velkou radost z toho, že se v této velké konkurenci v kategorii mladší školní věk umístnil na 1. míst ě Tomáš 
Bačkovský  z naší školy.                                                                                  
 
A na záv ěr fotografie z podzimního čarování:   

 
Ohlédnutí za akcí PYRO CAR  2008 : 

 
 
 

HASIČIHASIČIHASIČIHASIČI    
    

SDH Oudoleň pořádá vSDH Oudoleň pořádá vSDH Oudoleň pořádá vSDH Oudoleň pořádá v    sobotu sobotu sobotu sobotu 25. října 25. října 25. října 25. října vvvv    Kulturním domě vKulturním domě vKulturním domě vKulturním domě v    Oudoleni Oudoleni Oudoleni Oudoleni  taneční zábavu. Hr taneční zábavu. Hr taneční zábavu. Hr taneční zábavu. Hraje: KYVaje: KYVaje: KYVaje: KYVAAAADLODLODLODLO. 
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Mladí hasi či:  

Podzimní  kolo   d ětské  hry   PLAMEN  se  koná    11. října 2008 
v Uhelné P říbrami.  
 Za  SDH  Oudoleň  se  branného  závodu  zúčastní  2  družstva  mladších 
a 1 starších dětí. Na 
kolektivy čeká trať 
v terénu dlouhá cca 
1, 5 – 2, 5 km, na 
které plní úkoly – 
střelba, ručkování po 
laně, topografické 
značky, hasicí 
prostředky, zdravověda, uzlování a další. 
Držíme palce!!!!                                                                       Eva Rosická 
 

 
Co nového na Vysočině – září 2008 
Zasedalo poslední krajské zastupitelstvo v tomto 
volebním období. 
V úterý 16. září zasedalo v tomto období poslední 
krajské zastupitelstvo. Možná i pro porovnání napří-
klad se zasedáním městských a obecních zastupitel-
stev neuškodí i trochu statistiky. Za čtyři roky se 
konalo celkem 32 zasedání krajského zastupitelstva a 
zastupitelé projednali celkem 2 156 bodů. To zname-
ná, že v průměru bylo na jednání jednoho zastupitel-
stva projednáváno 67 bodů. Rada kraje měla doposud 
145 zasedání a projednala celkem 6 722 bodů. To 
znamená, že v průměru bylo na jednom zasedání 
rady projednáváno 46 bodů. Zasedání krajského za-
stupitelstva se v průměru zúčastnilo 42 z celkového 
počtu 45 zastupitelů. To znamená, že průměrná účast 
na zastupitelstvu byla 93.3%. Osobně si myslím, že 
uvedená čísla vypovídají o velmi dobré disciplíně kraj-
ských zastupitelů a jejich zodpovědném přístupu 
k práci v krajském zastupitelstvu. Myslím, že zejména 
vysoké procento účasti nám může leckteré obecní 
zastupitelstvo závidět. Samozřejmě platí, že vysoká 
účast sama o sobě je k ničemu, pokud není zároveň 
provázena nasazením a odvedenou prací. Za sebe 
říkám, že mám pocit, že v tomto krajském zastupitel-
stvu tomu tak bylo. Nakonec vzhledem k možnosti 
sledovat zasedání krajských zastupitelstev v přímém 

přenosu na internetu se o úrovni jednání mohl pře-
svědčit každý. 
Jak se žije na Vyso čině 
Vysočina je krajem, který se za několik posledních let 
rozvíjí nejrychleji ze všech krajů. To je základní zjiště-
ní, které se můžete dočíst v útlé knížečce s názvem 
„Jak se žije na Vysočině“, která je celá v elektronické 
podobě přístupná i na www.kr-vysocina.cz v oddílu 
Tiskoviny kraje. byl to Odbor analýz krajského úřadu 
kraje Vysočina, který z mého popudu analyzoval vývoj 
našeho kraje z hlediska dvanácti základních a ve sta-
tistice všeobecně respektovaných ukazatelů. Celkový 
výsledek je z hlediska rozvoje kraje pro Vysočinu vel-
mi lichotivý.  
To však neznamená, že nemáme co zlepšovat. Za-
tímco ve střední délce života, čistotě ovzduší nebo 
rychlosti zvyšování produktivity práce patříme mezi 
kraji k absolutní špičce, v případě výdajů na výzkum a 
vývoj nebo průměrné tvorby hrubého fixního kapitálu 
na obyvatele máme ještě co zlepšovat. 
Právě v této době se knížka dostává do všech obcí 
kraje Vysočina a měla by tam být pro všechny zájem-
ce dostupná i fyzicky, a to buď na obecním úřadě, 
nebo v knihovně. 
         Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘAD    
    

VÝZVA KE KÁCENÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ pro majitele a uživatele pozemk ů. 
Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti 
el. rozvodných zařízení. 

OKLEŠTĚNÍ  DŘEVIN  PROVEĎTE  PROSÍM  V TERMÍNU  OD  1. ŘÍJNA  DO 15. LISTOPADU. 
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodního zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát 
v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění.  
Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby: 

� nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého nap ětí byla alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izolovaného vedení 
od ovocných stromů a 0,3 m u izolovaného vedení od lesních stromů  

� v ochranném pásmu vedení vysokého nap ětí, (pod vedením a 7 m na každou stanu od krajních vodičů) dosahovaly 
porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 2 m u holých vodičů a ovocných stromů 
izol. vedení; 0,5 m u izol. vedení lesních a ostatních stromů a u závěsných kabelů u ovocných stromů; 0,3 m u zá-
věsných kabelů lesních stromů  

� v ochranném pásmu vedení 110 kV  (pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů) dosahovaly porosty 
max. výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 3 m s uvažováním ročního přírůstku. 

Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být 
ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby s.r.o. 
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění nebo odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
                                                                                                                                                                  ČEZ Distribuce, a.s. 
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KULTURA A INZERCEKULTURA A INZERCEKULTURA A INZERCEKULTURA A INZERCE    

POVINNÉ  RUČENÍ  U  ČSOB  POJIŠŤOVNY 
                                                                        
      PŘIJEDEME za Vámi,   
      ZAJISTÍME převedení 
      bonusu, asistenční  
      služby, úrazové 
      pojištění zdarma. 
      VOLEJTE: 
      pondělí až neděle 
      8:00 – 21:00 hod. 
      TELEFON: 
      602 767 252 
      Martin Gron 
 

OBJEM MOTORU                    POJISTNÉ    
osobní automobil                     (ročně od) 
do 1000 ccm           1 380 Kč  
od 1000 do 1350 ccm  1 546 Kč 
od 1350 do 1850 ccm  2 172 Kč 
od 1850 do 2500 ccm  3 366 Kč 
nad 2500 ccm   4 633 Kč 
nákladní automobil   
do 3500 kg   4 633 Kč 
3500 – 12 000 kg  6 570 Kč 
nad 12 000 kg             10 663 Kč 
 

   NABÍDKA SLNABÍDKA SLNABÍDKA SLNABÍDKA SLUUUUŽEBŽEBŽEBŽEB    
� POVINNÉ RUČENÍ 
� ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
� ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
� DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ 
� POJIŠTĚNÍ DOMKŮ A 

DOMÁCNOSTÍ 
� ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO 

ÚČTU 
� PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
� STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
� ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
 

Přijmeme též spolupracovníky. 
Informace:   

Martin GronMartin GronMartin GronMartin Gron    

tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767    252252252252    
eeee----mail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.cz    

        VYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZVYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZVYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZVYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZYYYYKAKAKAKA    
 

Petra Gronová 
Česká Bělá 326 
tel: 724 279 292, 602 767 252 

  Ochotnický divadelní spolek JenTak H. Borová, o. s. 
Vás srdečně zve na premiéru hry 

  

SEVERNÍ PÓL JE DOBYT! 
na motivy hry Dobytí severního pólu od Járy Cimrmana 

Sobota 25. října 2008 v 19.00 hodin 
sokolovna Havlíčkova Borová 

 
V hlavních rolích uvidíte: 

Náčelník Karel Němec ……………........Hana Půžová 
Lékárník Vojtěch Šofr ……….…...…Lenka Kubátová 
Pomocný učitel Václav Poustka ……….. Kamil Hájek 
Potah Varel Frištenský …………...…..... Jiří Kolouch 
Poručík Jiří Beran ………..……….... Hana Šidláková 

 

Režie ………..Stáňa Hájková 
 

Hlavní kulisák, technik a majitel zlatých  
českých ručiček…….........................…. Jarda Kolouch 

Malba kulis …..................................…. pan Kamil Hájek 
Nápověda...... Janča Strnadová a Kačka Sobotková 
 

Vstupné dobrovolné 
    

   ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
V měsíci říjnu oslaví 
výročí narození: 

Zvolánek Vladimír, Oudoleň 9 
Janáček Kamil, Oudoleň 45 
Benc Zdeněk, Oudoleň 147 

B L A H O P Ř E J E M E ! ! B L A H O P Ř E J E M E ! ! B L A H O P Ř E J E M E ! ! B L A H O P Ř E J E M E ! !     
 

KINO ŽDÍREC N/D. 
ŘÍJEN 2008 
24.10. pátek v 7,35 hodin 
KUNG FU PANDA 

Animovaná rodinná komedie USA. 
92 min., přístupný, 29,- + 1,- Kč 
24.10. pátek v 9,35 hodin 
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN 

Všechno, co jste dosud znali, se navždy 
změnilo. Dobrodružný film V. Británie a 
USA. 
144 min., přístupný, 29,- + 1,- Kč 
24.10. pátek v 16,00 hodin 
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN 

Všechno, co jste dosud znali, se navždy 
změnilo. Dobrodružný film V. Británie a 
USA. 
144 min., přístupný, 36,- + 1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před 
začátkem představení. 
ŠATNA 3,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ 
ÚSCHOVNA KOL 5,- Kč/ ks.  
Telefon do kina 569 695 907. 
Děkujeme za návštěvu. 

    


