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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   24. 9. 2009 

                   Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň Vás srdečně zve na 
 

          POSVÍCENSKOU ZÁBAVU 
             v sobotu 3. října 2009 od 20:00 hodin. 

        Hudba: TANDEM                                          PŘEDTANČENÍ   
 

                       a zároveň Vás Zastupitelstvo obce Oudoleň zve na 
 

   PŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU ŘEZŮ 
        v sobotu 3. října 2009 od 19:30 hodin 
                        v kulturním domě. 

Velmi jste nás potěšili svým zájmem o přehlídku bábovek, a proto navazujeme přehlídkou 
 a ochutnávkou řezů. Těšíme se na Vaši účast.  

 

Řezy (ne: rolády, střechy, srnčí hřbety..) mohou být opětovně: sladké, slané, masové.. 
Řezy přineste i s receptem do kulturního domu od 19:00 do 19:30 hodin.  

Každý účastník bude odměněn drobnou pozorností. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- požádat o grant z programu: „Stromy pro zítřek“, 

tento grantový program nabízí bezplatné ošetření 
jednoho vzrostlého stromu. Hlasování: pro: 6, proti: 
0, zdržel se: 0.  

- rozpočtové změny č. 4/2009. Hlasování: pro: 6, proti: 
0, zdržel se: 0.  

- příspěvek ve výši 1 000,- Kč na vybudování 
Babyboxu v jihlavské nemocnici. Hlasování: pro: 4, 
proti: 0, zdržel se: 2.  

- umístění kontejneru na velkoobjemový odpad v obci 
ve dnech 9. – 11. 10. 2009. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

- požární  hlídku na posvícenské taneční zábavě dne 
3. 10. 2009: Mgr. Zvolánková Blanka, p. Janáček 
Milan. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

- uspořádat akci: Vítání občánků  dne 28. 11. 2009. 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  

- žádost o finanční pomoc z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova na akci:  
„Rekonstrukce multifunkčního obecního domu a 
rekonstrukce hřiště u základní školy a mateřské 

školy“. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:  
- s pozvánkou na pracovní jednání k  projektové 

dokumentaci pro územní řízení akce: „II/351, II/350, 
III/3507 Polná – Slavětín 1. stavba“. 

- s ukládáním odpadů na obecní pozemky 
- s informacemi z  valné hromady Svazku obcí 

Přibyslavska.  
- s informacemi týkající se voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. 
- s informacemi týkající se územního plánu obce.  
- s informacemi o dotaci: „Oprava místní komunikace“ 

z Programu obnovy venkova Vysočiny. 
- se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2009 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
- s metodickým materiálem odboru dozoru a kontroly 

veřejné správy MV Praha. 
- s chováním mládeže v naší obci – se škodami na 

obecním majetku – vestibul KD, čekárny, oplocení 
okolo rezervoárů apod. 

- se stavem na účtech a se stavem závazků a 
pohledávek. 

- s vyhláškou o podílu jednotlivých obcí na hrubém 
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. 

Štěstí se nám nikdy nezdá být tak slepé  
jako tehdy, když nám není nakloněné. 

La Rochefoulcauld 
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AKTUÁLNÍ  INFORMACE 
                    

STOLNÍ TENIS 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
V úterý 13. 10. 2009  od 15:30 do 15:45 hodin prob ěhne u montované haly v dolní části obce 

svoz nebezpe čného odpadu a elektroza řízení. 
Mezi nebezpečný odpad a elektroodpad patří: baterie, akumulátory, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, 
přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací 
oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, lednice, televize, PC, el. hračky, videa a DVD přehrávače, rádia, 

kazetové magnetofony, gramofony, Hi-Fi věže, reproduktory, notebooky, monitory, telefony, tiskárny, apod.  
Tento svoz není určen na odvoz velkoobjemových odpadů.  

Termíny svozů jsou firmou organizovány v odpoledních hodinách tak, aby měli občané možnost ve stanovenou 
dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. Nedochází tak k možnému rozlití či rozbití odpadů.  

 

Zastupitelstvo obce ukládá:  
- projednat žádost o pokácení 3 stromů u potoka před 
čp. 88 a 72, přímo na místě samém dne 22. 10. 2009 
v 17:30 hodin.  

- projednat žádost o odkoupení části pozemku p. č. 
383/3 dne 22. 10. 2009 v 17:45 hodin přímo na místě 
samém. 

- projednat na příštím zasedání obce záměr prodeje 
majetku obce č. 5/2009.  

- stanovit termín umístění valníků na zahradní odpad 
v obci.

 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další  zasedání  Zastupitelstva  obce  Oudoleň  se bude  konat  ve   čtvrtek  22. října  2009  od 18:00  
hodin v zasedací místnosti  obecního úřadu.   

ZMĚNA VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Od měsíce října bude firma ODAS Žďár nad Sázavou provádět svoz komunálního odpadu každé pondělí. 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Ve dnech 9. – 11. 10. 2009 bude za kulturním domem umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. Do 
tohoto kontejneru patří např. starý nábytek, podlahová krytina, sanitární materiál. 

KOMINÍK 
Ve dnech 6. – 7. 10. 2009 dopoledne bude v naší obci chodit kominík. 

KALENDÁŘ NA ROK 2009 - KRAJEM ŘEKY DOUBRAVY 
Na obecním úřadě je možné zakoupit kalendář na rok 2009 KRAJEM ŘEKY DOUBRAVY vydaný Svazkem obcí 
Podoubraví. Cena je 85,- Kč/ks. 
 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                     

Václav Augustin                         
   starosta obce                                                                                                          

 

 

 

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2009 – 2010:  
Na začátku měsíce října bude zahájena sezóna ve stolním tenisu 2009 – 2010. V této sezóně jsou za TJ Sokol 
Oudoleň  přihlášena  tři družstva.  
Regionální p řebor 1:     Regionální p řebor 2:   Regionální p řebor 2:   
TJ Sokol Oudoleň „A“     TJ Sokol Oudoleň „B“   TJ Sokol Oudoleň „C“ 
Fejfar Vlastislav     Hamerník Jiří   Cicutto Romolo  
Hamerník Jiří     Chvojka Milan ml.  Kováčik Milan  
Hamanová Magda    Paušíma Milan    Kryštofek Jiří ml.   
Chvojka Milan ml.    Polívka Jaroslav  Rosický Pavel ml. 
Ondráček Zdeněk    Řezníček Miloš   Zdražil Radek  
Paušíma Milan     Sláma Zdeněk 
Polívka Jaroslav   
Řezníček Miloš  
Sláma Zdeněk  
Voldán Jiří.                                                                                                      
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KRAJSKÝ ÚŘAD 
 

Slovo hejtmana – říjen 
Partnerství – slovo, které dnes často slyšíme v různých 
souvislostech. Pokud jde o partnerství měst nebo 
regionů, dříve jsme ho znali pod slovem „družba“ 
zjevně východního původu. Však taky většinou 
„družby“ směřovaly směrem na východ, větší města ji 
měla i s městy z tehdejšího Sovětského svazu, 
menším byla přidělena města na Slovensku. Směrem 
na západ se tomu dělo jen málokdy a hodně opatrně. 
Ale všechna tato setkání i pod politickou kontrolou 
znamenala poznávání konkrétních lidí a navazování 
často dlouhodobých přátelství. A je dobře, že mnohé 
tyto vztahy například se slovenskými městy pod novým 
názvem partnerství přetrvaly dodnes. 
Dnes mají své partnery všechna naše větší města na 
různých místech Evropy. Nebudu je tady 
vyjmenovávat, byla by to mnohá řada, často jde kromě 
slovenských měst o sídla v Rakousku, Německu, 
Holandsku, ale taky v Polsku, Francii nebo Itálii. Jak už 
to bývá, některé vztahy jsou formální a jejich kvalita i 
četnost se mění i se změnami ve vedení měst na obou 
stranách. Ale v jasné většině jde už o stálé a 
prohlubující se vztahy, které nezůstávají u potřepání si 
rukou oficiálních delegací. Na smlouvy o spolupráci 
navazují setkání nejrůznějších skupin občanů – 
kulturních souborů, žáků a studentů, ale taky 
odborníků nebo podnikatelů v rozličných oblastech. 
Významná bývá společné příprava evropských 
projektů.  
Kraj Vysočina má kromě mnoha dílčích vztahů 
uzavřeny partnerské smlouvy s pěti zahraničními 
regiony. Jsou to konkrétně Spolková země Dolní 
Rakousko, Region Champagne-Ardenne ve Francii, 
Nitranský samosprávný kraj, Autonomní region Friuli 
Venezia Giulia v Itálii a Zakarpatská oblast Ukrajiny. 
Díky jim byl realizován už velký počet konkrétních 
projektů především v oblasti školství, kultury, sportu, 
cestovního ruchu, ale také informačních technologií 
nebo zdravotnictví. Zmíním se alespoň o některých 
zajímavostech. 

Tak v červnu letošního roku se ve francouzském 
městě Charleville-Mezieres uskutečnil turnaj v ledním 
hokeji, kterého se zúčastnil náš krajský výběr hráčů ve 
věku 17 – 19 let. Družstvo z Vysočiny zvítězilo 
v základní skupině turnaje a vyhrálo rovněž finálový 
zápas proti týmu z Nitranského kraje ze Slovenska. 
V návaznosti na to jsme se v září při bilaterálním 
jednání s Jeanem-Paulem Bachym, prezidentem 
regionu Champagne Ardenne, dohodli mimo jiné na 
tom, že podpoříme realizaci hokejového kempu pro 
mladé hrače z Champagne Ardenně na Vysočině. A 
oni nám zase poskytnou lektory francouzštiny pro naše 
školy. Řekl jsem jim: „My vás naučíme hokej a vy nás 
francouzsky.“ V uvolněné atmosféře jsme pak mohli 
domlouvat další důležité projekty. A pan Bachy přijal 
mé pozvání na Vysočinu. 
Velmi dobré jméno si náš kraj už vybudoval na 
Zakarpatské Ukrajině, v regionu, kde stále pozitivně 
vzpomínají na dobu své příslušnosti 
k Československu. Dnes plně respektujeme jinou 
geopolitickou situaci, ale rádi navazujeme na přátelské 
vztahy. Pomohli jsme jim s opravou škol v Lazeščyně a 
Strymbě a odezva byla velmi srdečná – až dojemná. U 
nás jsme slyšeli už dříve i názory těch, kteří si myslí, 
že bychom měli pomoc jen přijímat a ne někomu 
poskytovat, protože jsme sami chudí. Když pominu to 
sobectví v těchto slovech, rád bych připomněl, že 
dobré lidské vztahy vedou ke spolupráci ve všech 
oblastech – tedy nakonec i té hospodářské, která 
přináší oboustranný prospěch. Jsem rád, že v této 
otázce jsme se všichni na kraji vždy shodovali bez 
ohledu na naši polickou příslušnost. 
Mezinárodní partnerská spolupráce přináší bližší 
poznání, vzájemné pochopení a toleranci různých 
kultur. Rovněž poznávání jiného prostředí a postupů, 
získávání zkušeností ve světě je obrovským vkladem 
pro rozvoj osobnosti – především u mladých lidí. A pro 
mne nezanedbatelná je i ta základní lidská stránka – 
můžeme být jiní a přesto si můžeme těch „jiných“ vážit, 
chápat je a mít je rádi. 

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA KE KÁCENÍ A OKLEŠT ĚNÍ 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 elektrických rozvodných zařízení. 
OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE PROSÍM V TERMÍNU OD 1. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU. 
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a 
snížení ztrát v sítích. 
Okleštění (ořez) dřevin provádějte prosím tak, aby nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého nap ětí u 
ovocných stromů byla alespoň 1 m u holých vodičů, 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení. 
Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN 501 10-1 ed. 2. 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, případně odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční 
služby s. r. o. 
Děkujeme Vám za spolupráci. 

ČEZ Distribuce a.s. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
 

 

Základní informace pro školní rok 2009 – 2010:  

MATEŘSKÁ ŠKOLA: 
• je jednotřídní, 

navštěvuje ji 18 dětí. 
• vyučování probíhá 

podle školního 
vzdělávacího 
programu: Jen si děti 
všimněte, co je krásy 
na světě (obsahuje 
prvky programu Začít 
spolu a Zdravá 
mateřská škola). 

• provoz mateřské 
školy je stanoven na dobu od 6:30 do 16:00 hodin. 

• předškoláci se účastní výuky plavání. 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:                  4. ro čník 

• je dvojtřídní:  I. třída:  1. a 2. ročník   celkem   9 žáků 
II. třída:  3., 4. a 5. ročník  celkem 14 žáků. 

• vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola 
(pro 1. – 3. ročník) a Základní škola (pro 4.- 5. ročník) a v tomto školním 
roce je zaměřeno na poznávání přírody kolem nás. 

• první vyučovací hodina začíná v 7:25 hodin a pátá vyučovací hodina končí 
ve 12:00 hodin. 

• ve škole se vyučuje cizí jazyk: anglický (povinně od 3. ročníku). 
• součástí předmětu tělesná výchova je i výuka plavání (ve 3. a 4. ročníku). 
• žáci mají možnost navštěvovat náboženství (nepovinný předmět). 
• na fotografiích vám představujeme žáky jednotlivých ročníků:  

1. ročník  (foto na titulní straně).  
                   2. ročník                                                  3. ročník        

                        5. ročník  

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 
• provoz školní družiny je zajištěn od 11:15 hodin do 16:00 hodin, děti tu pod 

dohledem vychovatelky hrají hry nebo se věnují výtvarnému tvoření. 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY: 

Pondělí:       taneční aerobic          Mgr. Radka Řezníčková 12:45 – 13:30 hodin I.- V.ročník + předškoláci 
Úterý:       anglický jazyk          Mgr. Vladimíra Stehnová 11:15 – 12:00 hodin I. – II. ročník 
Středa:       šachy           Kateřina Sobotková, DiS. 12:30 – 14:00 hodin I. – V. ročník 
Čtvrtek:       výtvarná dílna  (1x za 3 týdny)        Ing. arch. Petra Peterková 13:00 – 15:00 hodin MŠ + I. – V. ročník  
Pátek:       hra na zobcovou flétnu a kytaru    Milan Ondráček  10:30 – 16:30 hodin MŠ + I. – V. ročník 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 

Ochotnický spolek JenTak si Vás dovoluje zvát na veselohru o třech jednáních 

Na letním bytě 
napsal Josef Štolba 

Hráti ji budeme v sobotu 3. října v sokolovně v Havlíčkově Borové od 19:00 hodin. 
Paní Kapičková, majitelka domu s mezipatrem, má dvě dcery na vdávání,  

ale nedaří se jí sehnat ženichy. Jedou na letní byt, kde, jak doufá, budou muži méně 
ostražití. Výběr by tu byl: poštovní rada, doktor, ministerský úředník….  

jen aby si nevšimli, že jim chce navléci chomout! 
 

Hrají: Klára Vencová, Maruška Nevolová, Peťa Macounová, Milan Krčál, Dáda Hamerníková, 
Pepa Nevole, Janča Strnadová, Hanka Tonarová, Mirek Hospodka, Jirka Kolouch, Hanka 
Půžová, Maruška Veselá, Káťa Sobotková. 

Vstupné dobrovolné. 

 
AUALITY Z MĚSÍCE ZÁŘÍ: 
Mateřská škola:  
„Děti, děti, pojďte sem, dokola se sesednem, za ruce se uchopíme, vzájemně se pozdravíme a popřejeme si, ať máme 
všichni hezký den“. Děti se pohladí po tváři a pozdraví se. Touto říkankou se děti každé ráno přivítají v ranním kruhu.  
V září jsme se v mateřské škole zaměřili na upevňování vztahů mezi sebou, na kamarádství a zapojení nových dětí.  
Při vycházkách jsme věnovali pozornost bezpečnosti a pozorovali jsme dopravní značky.                           pí Pavla Váňová 
Základní škola: 
1. září jsme zahájili nový školní rok 2002/2010. I přes plánovaný začátek v 8:00 hodin, se většina dětí dostavila už o hodinu 
dříve. Někteří už prý nemohli ani dospat. Každé dítě dostalo „vstupenku do školy“ – perníček z žitné mouky. Třídy se 
symbolicky odemkly perníkovým klíčem. Asi největším překvapením pro děti byl nově připravený relaxační koutek na 
chodbě. Začali jsme s úsměvem a věříme, že se nám ve škole bude dařit...........                                  Vladimíra Stehnová 

MLADÍ HASIČI 
Tak jako loni i letos jsme začátkem září začali nacvičovat na závod požární všestrannosti. Do mladšího kolektivu přibyli tři 
noví členové a to Michal Strašil, Jakub Ondráček a Jana Kohoutová. Celkem je 16 mladších hasičů. Co nás čeká a nemine? 
Je to procvičování topografických značek, určování věcných prostředků požární ochrany, oblíbená střelba ze vzduchovky, 
vázání uzlů, zdravotka, orientace mapy, …… Doufáme, že 10. 10. 2009 v Nové Vsi u Chot ěboře obstojíme se třemi 
družstvy mladších a jedním družstvem starších na pěkných místech stejně jako v minulém roce. 

TANEČNÍ ZÁBAVA  
Sbor  dobrovolných  hasičů  Oudoleň  pořádá  v  sobotu  24. 10. 2009  taneční zábavu v Kulturním domě v Oudoleni. Hraje: 
KYVADLO.  
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        ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
 

V měsíci říjnu oslaví výročí narození: 
 
        Kubátová Marie, Oudoleň 30 
 
       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 ! ! 

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 
 

         

       Aerobic pro ženy  
     v Kulturním domě                   
            v Oudoleni: 
 
Středa    19:30 – 20:30 hodin 
Neděle    18:30 – 19:30 hodin 

 

         

SVĚCENÍ  PRAPORU  SDH  JITKOV 
Svěcení  a  slavnostní  předání  
praporu  sboru  dobrovolných  
hasičů   Jitkov  při  příležitosti  
110.    výročí   založení   sboru 
proběhne v sobotu 3. 10. 2009  
ve     14:00     hodin     v    sále  
Obecního domu v Jitkově.  

 

         

VÝLOV RYBNÍKA V POČÁTKÁCH 
SDH Počátky pořádá v sobotu 3. října 2009 výlov rybníka.  

Prodej kaprů od 9:00 hodin. Cena: 50,- Kč/kg. 
 

 
 
 

 VÝUKA NĚMECKÉHO  JAZYKA 
 

Petra Gronová 
Česká Bělá 326 

tel: 724 279 292, 602 767 252 

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 SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEB    
    

� 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    

KINO ŽDÍREC N/D. -  ŘÍJEN  2009 
 
2. 10. pátek v 18.30 hodin 
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2. – VYSOKÉ NAPĚTÍ 
Ještě intenzivnější, ještě akčnější… Akční krimi komedie USA. 
96 min., přístupný od 15 let, titulky, 54,- + 1,- Kč 
9. 10. pátek od 16.00 a v 18.30 hodin  
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAUR Ů 
Další pokračování Doby ledové. Animovaný rodinný film USA. 
94 min., přístupný, 44,- + 1,- Kč 
23. 10. pátek v 18.00 hodin 
BOBRŮVANKA                Koncert dechové hudby. 
Vstupné 50,- Kč. Předprodej od 12. října 2009 v Městské 
knihovně a IC Ždírec n. D. 
 27. 10. úterý od 7.35 a v 10.15 hodin 
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE 
Dobrodružná fantastická adaptace USA a Velké Británie. 
 154 min., přístupný, 29,- + 1,- Kč 
 27. 10. úterý v 17.00 hodin 
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE 
Repríza filmu.                 154 min., přístupný, 44,- + 1,- Kč 
 30. 10. pátek v 18.30 hodin 
MUŽI V ŘÍJI 
Filmová komedie Roberta Sedláčka o lásce a vábení jelenů. 
Satirická komedie ČR.         114 min., přístupný, 59,- + 1,- Kč 
 11. 11. středa v 9.30 hodin 
KÁŤA A ŠKUBÁNEK 
Pásmo filmů pro nejmenší. 
 13. 11. pátek v 18.30 hodin 
HANNAH MONTANA 
Film USA. 
 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení. 
ŠATNA. OBČERSTVENÍ. ÚSCHOVNA KOL.  
Telefon do kina 569 695 907, 569 694 620. 

 


