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� Zápis z ve řejného zasedání Zastupitelstva obce Oudole ň ze dne 20. 11. 2007:  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
− navržený program zasedání.  
− požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 

pro období 2007 – 2013 na projekt: „Modernizace 
a rekonstrukce víceúčelového Kulturního domu 
Oudoleň“. Tento projekt zahrnuje: výměnu  oken, 
výměnu střechy, oprava fasády, zateplení stropu 
sálu, rekonstrukce topení, úprava vnitřních prostor 
sálu a oprava venkovních schodů. 

− podání žádosti o dotaci z projektu Oranžové hřiště 
vyhlášené nadací ČEZ na pozemku u základní 
školy. Akce by, v případě získání dotace, 
probíhala v roce 2008, datum podání žádosti je do 
31. 1. 2008, finanční spoluúčast obce není 
povinná. 

− příspěvek ve výši 1.000,- Kč oddílu stolního tenisu 
na tradiční vánoční turnaj ve stolní tenisu.  

− Smlouvu o budoucí darovací smlouvě uzavřenou 
s Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě. 
Předmětem smlouvy je část pozemku par. č. 
729/1 v k. ú. Oudoleň, na kterém jsou vybudovány 
chodníky a autobusová čekárna. 

− navýšení ceny vodného od 1. 1. 2008 z 12,- Kč na 
15,- Kč, a to z důvodu odvodu poplatku za odběr 
vody od příštího roku a osazení rezervoárů 
vodoměry. Odečet vodoměrů bude proveden 
v červenci a srpnu 2008 a odebrané m3 vody 
budou rozděleny na dvě poloviny, cena jedné 
poloviny bude 12,- Kč/m3 a cena druhé poloviny 
15,- Kč/m3.  

− požární hlídku na taneční zábavě dne 1. 12. 2007: 
p. Stránský Pavel a p. Augustin Václav. 

− termín konání zasedání zastupitelstva dne 21. 12. 
2007 od 18.00 hodin. 

− snížení pronájmu pohostinství na 1.500,- Kč 
měsíčně. Také zastupitelstvo obce připouští 
možnost další dohody.  

− pokácení 1 ks břízy o obvodu kmene ve výšce 
130 cm 40 cm na pozemku p. č. 42/1 v  k. ú. 
Oudoleň. Bříza je podhrabaná a hrozí její pád. 

− rozpočtové opatření č. 4/2007.  
− harmonogram inventarizace a členy inventarizační 

komise. 
Zastupitelstvo obce neschválilo: 
− žádost paní H., Oudoleň o zajištění zajíždění 

autobusu z Chotěboře ve večerních hodinách 
alespoň k zastávce „U váhy“. Autobusové spoje 
pro naši vesnici se řešily několik let a v současné 
době jsou uzavřené a v uspokojivém stavu 
vzhledem k počtu obyvatel a cestujících. 
Doporučujeme domluvu např. se zaměstnanci 
firmy ACO Industrie Přibyslav, kteří také směňují 
a jezdí v tuto dobu ze zaměstnání. 

Zastupitelstvo obce projednalo: 
− rozpočtový výhled na  2009 – 2011. 
− rozpočet na rok 2008. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
− s průběhem projektu: Obnova centra Oudoleň, 

k dnešnímu dni byla dokončena kanalizace, příští 
týden bude položen živičný povrch. V rámci této 
akce byla také řešena námitka p. K., Oudoleň  
proti vyústění kanalizace do rybníka na pozemku 
p. č. 97 v k. ú. Oudoleň. Kanalizace bude 
vyústěna do potoka pod hrází rybníka. 

− s provozní revizí plynového zařízení v hasičské 
klubovně. Závady budou odstraněny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Úsměv je světlo, jež 
se ukáže v okně 
obličeje a naznačí, že 
srdce je doma.“               
           Louis Schmidt                                                                                                                                   

 

PRODEJNÍ  DOBA  O  VÁNOCÍCH  V   PRODEJNĚ  JEDNOTY  
 Pond ělí 24. 12. 2007  7.00 – 10.00 hodin  (jako sobota - chleba na objedn ávku) 
 Úterý  25. 12. 2007  ZAVŘENO 
 Středa  26. 12. 2007  ZAVŘENO 
 Čtvrtek  27. 12. 2007  7.00 – 15.00 hodin 
 Pátek  28. 12. 2007  7.00 – 13.00 hodin 16.00 – 17 .30 hodin 
 Sobota  29. 12. 2007  7.00 – 10.00 hodin 
 Neděle  30. 12. 2007  ZAVŘENO 
 Pond ělí 31. 12. 2007  7.00 – 10.00 hodin (jako sobota – chleba na objednávku) 
 Úterý    1.   1. 2008  ZAVŘENO 
 Středa    2.   1. 2008  7.00 – 12.00 hodin 16.00 – 17. 30 hodin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  OBECNÍHO  Ú ŘADU 
� Opětovn ě prosíme ob čany o trp ělivost  

s probíhajícími stavebními pracemi okolo 
prodejny a kulturního domu. Doufáme, že nám 
počasí bude přát a že bude tato akce již brzy 
ukončena.  

� Pronájem pohostinství – snížení ceny 
pronájmu. Zastupitelstvo obce schválilo 
snížení pronájmu místního pohostinství 
v Kulturním domě v Oudoleni na 1.500,- Kč 

měsíčně. Nevylučuje také možnost další 
dohody.  

� Zpracování suk ů v obecním lese.  Zájemci o 
zpracování suků v obecním lese se mohou 
přihlásit u p. Augustina Václava. 

� Termín zasedání zastupitelstva obce 
             Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se 

bude konat v pátek 21. 12. 2007 od 18.00  
hodin  v  kanceláři obecního úřadu.

  
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                 
           Augustin Václav                                              
                                                starosta obce      

NÁVRH  ROZPOČTU  NA  ROK  2008 (v tis. K č) 

PŘÍJMY  
Daňové p říjmy 2 865,5 

Nedaňové p říjmy    856,7 

Splátky úv ěru -  296,0 

CELKEM 3 426,2 
VÝDAJE   
Místní komunikace  - zimní údržba, zpevnění místních komunikací, dopravní obslužnost, oprava 
autobusových čekáren 

654,0 

Vodovod  -  instalace vodoměrů u rezervoárů, materiál, el. energie, lab. rozbory, poplatky 269,0 

Kanalizace  a propusť u čp. 33 80,0 

Základní škola  - příspěvek na dojíždějící žáky, provoz ZŠ a MŠ Oudoleň 356,8 

Místní knihovna, kronika, kulturní akce, životní ju bilea, kapli čka 43,0 

Kulturní d ům –  opravy, ochr. pomůcky, materiál, el. energie, palivo, pojištění, telefon,  mzdy, 
cestovné 

613,2 

Veřejné osv ětlení  – materiál, el. energie, prodloužení k čp. 103 115,0 

Územní plán  - dokončení 37,5 

Traktor  – materiál, pojištění, pohonné hmoty, školení 41,2 

Odpady  – odvoz odpadu komunálního, nebezpečného, papíru, skla, plastů, nákup kontejnerů 264,5 

Hasiči – plyn, stejnokroje, el. energie, pohonné hmoty, pojištění, požární nádrž (výkup pozemku, 
oprava) 

219,0 

Vnit řní správa  –   příspěvek svazkům, aktualizace a poplatky za programové vybavení, materiál,  
telefon, internet, zákony, poštovné, pojištění, školení, mzdy, cestovné, pohoštění 

733,0 

CELKEM 3 426,2 
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� ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

Mateřská škola: 
     V listopadu s příchodem prvního sněhu jsme se s dětmi v mateřské školy začali učit nové říkanky 
a písničky o zimě. Při práci jsme využívali rytmických nástrojů, které jsou dětmi oblíbené. Pracovali 
jsme s temperovými barvami, barevnou tuší, voskovými pastely. Děti vytvořily hezké obrázky, které 
jsou součástí výstavky na chodbě v mateřské škole. 
     Seznámila jsem děti s novým materiálem – transparentním papírem a vytvořili jsme z něj a 
barevných kartonů noční město. Od prosince se budeme připravovat na příchod Mikuláše a vánoc. 
Další program pro děti připravíme k těmto tématům.         pí. Váňová Pavla, učitelka mateřské školy 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Základní škola:  

Děti ze základní školy na jedné lodi na plavbě školním rokem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Děti  ze  základní školy a mateřské školy 
                        Vás všechny srdečnou zvou na 

 

 

 
 

 

                     

                       v sobotu 15. prosince 2007 v 15.00 hodin 
                     v Kulturním domě v Oudoleni 



� CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ  
LISTOPAD  2007  

Krajští zastupitelé mají za sebou seminá ř 
k rozpo čtu na rok 2008 
 V úterý 6. listopadu absolvovali zastupitelé 
kraje Vysočina jeden ze svých možná zatím 
nejpernějších dnů. Nejprve je po raním zasedání 
politických klubů čekalo zasedání zastupitelstva, které 
probíhalo zhruba od 10.00 do 16.00 hodin. Kromě 
úvodní politické debaty, která se možná i díky pomalu 
se blížícím volbám a dle mého názoru špatnému 
příkladu z nejvyšších pater politiky někdy zbytečně 
přiostřuje anebo se stále více v některých případech 
podobá spíše nic neřešícím divadelním vystoupením, 
proběhl zbytek zasedání zastupitelstva v pracovním a 
korektním prostředí.  
 Pro obce i další subjekty je významné, že 
zastupitelstvo schválilo vyhlášení tří grantových 
programů, a to Volný čas 2008 (4,1 mil. Kč), 
Regionální kultura VII (2,0 mil. Kč), Koordinace 
sociální výpomoci v obcích a hospicové péče (1,5 mil. 
Kč). Podrobnější informace lze nalézt jako obvykle na 
www.kr-vysocina.cz. 
 Ihned po ukončení zasedání zastupitelstva 
čekala krajské zastupitele druhá směna, a to tradiční 
seminář k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 
2008. Obsahem zhruba tříhodinového bloku dalších 
jednání byla diskuse se správci rozpočtových kapitol o 
financování provozních nákladů i investic v oblastech 
vzdělávání, kultury, dopravy, zemědělství, životního 
prostředí, vodního a lesního hospodářství, sociálních 
věcí, zdravotnictví, rozvoje kraje a grantové politiky, 
pomoci obcím, podnikatelským subjektům a různým 

dalším neziskovým, profesním a zájmovým 
organizacím a subjektům.  
 Celkový objem krajského rozpočtu dosáhne 
v roce 2008 téměř osmi miliard korun a v rámci 
fondového financování bude muset zvládnout i 
překlenutí financování a spolufinancování krajských 
projektů spolufinancovaných z evropských peněz.  
 Na závěr snad jen konstatování, že všechny 
dosavadní ukazatele i vývoj daňových příjmů 
potvrzuje, že kraj Vysočina se nachází ve velmi dobré 
finanční kondici a že bychom měli všechny své 
základní povinnosti v roce 2008 bez větších problémů 
zvládnout. 
Krajské nemocnice se o pacienta musí postarat ve 
kteroukoliv denní i no ční dobu 
 Celodenní a celonoční pohotovostní služba ve 
formě lékařské služby první pomoci nebo ústavní 
pohotovostní služby je a nadále v ještě kvalitnější 
podobě musí být k dispozici ve všech našich 
nemocnicích (Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na 
Moravě, Pelhřimov. Žďár nad Sázavou). Každá 
z nemocnic obdrží za účelem zkvalitnění této služby 
na rok 2008 od svého zřizovatele kraje Vysočina 4 
milióny korun. Společně s postupným rozšiřováním 
stanovišť zdravotní záchranné služby tzv. „rychlé“ tak 
dochází k preferování rychlosti a šíře poskytnutí 
pomoci při ohrožení lidského života a nemocniční 
kvality poskytování služeb pří výkonu pohotovostní 
služby před zejména v některých místech velmi málo 
využívanou pohotovostní službou poskytovanou mimo 
nemocnice. 
        Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz

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

� MLADÍ  HASIČI 
SAVOVÁNÍ TRIČEK 
   Asi poslední slunečné odpoledne v pondělí 5. listopadu nás přivítalo na louce u 
koupaliště. Po soutěži jsme si naplánovali nějakou nenáročnou činnost, protože 
učení značek a uzlů na podzimní soutěž již bylo za námi a byl čas na “odpočinek“.  
   Program zněl: savování triček. Každý z nás obdržel barevné tričko a další volba 
již byla na nás. Pomocí šablon z papíru, listů, trávy, a dalších metod jsme 
upravovali trika, která jsme pak postříkali savem určeným na textil. Protože byl 
pouze jeden rozprašovač a nás bylo asi 15, byl zájem o tuto pracovní pomůcky 
dosti značný. Nutno říci, že bylo jediné štěstí, že jsme byli na čerstvém vzduchu, 
protože i tak bylo savo dost aromatické. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
OHLÉDNUTÍ . . .  
za uplynulým rokem.  
   Po nepříliš zasněžené zimě, kterou jsme si i tak užili, se blížilo jaro, které nás opět vylákalo k aktivitě. Ale tento 
rok to mělo být jinak – více jsme si zasoutěžili. 
    Jarní kolo dětské hry Plamen bylo rozděleno na oblasti, v každé oblasti bylo zhruba 6-7 družstev. Po jarním 
nacvičování jsme se vyrazili utkat do Přibyslavi, kde se nám zadařilo a postoupili jsme do okresního kola. Hřiště 
„Na Dukle“ v Havlíčkově Brodě nás přivítalo sluníčkem, ale také těmi nejlepšími soupeři z oblastních kol. Zde jsme 
vyzkoušeli disciplíny, které jsem doma sice nacvičovali, ale spíše teoreticky. Jednalo se o CTIF. 
   Po úspěšném jaru nás čekal výlet na Stvořidla. Prošli jsme se kouzelným údolím Sázavy. Celý výlet se vydařil i 
díky pěknému počasí. 
   Prázdniny utekly jako voda v potoce, a než jsme se nadáli byl tu podzim a s ním opět oprášení znalostí a 
příprava na branný závod. V Perknově nás čekala zkouška toho, jak dobře jsme se doma připravovali a nutno říci, 
že příprava byla dobrá stejně jako umístění. Zde jsme již nebyli děleni na oblasti, ale byli zde všichni SDH mladých 
hasičů z okresu. 
    Zřejmě poslední sluneční podzimní den jsme věnovali savování triček, které se nám podařilo, jenom už nebylo 
takové teplo, dle našich představ.  
    No a co závěrem? Pokud nás neodnesou do pekla čerti a Mikuláš nás tu ještě nechá, tak se budeme těšit na 
Vánoce a v novém roce opět začneme trénovat a nacvičovat na soutěže a samozřejmě se také učit něčemu 
novému.                                                                                                                                                    Eva Bencová 



NOVĚ  OTEVŘENÁ  LÉKÁ RNA  VE  
ŽDÍRCI  NAD  DOUBRAVOU 

Dne 1. prosince 2007 byla nově 
otevřena lékárna ve Ždírci n/D., 
v domě s pečovatelskou službou, 
Mírová 119. 
Provozní doba : 
Po 7:00 – 11:30 12:00 – 16:00 
Út  7:00 – 11:30 12:00 – 15:00 
St  7:00 – 11:30 12:00 – 15:00 
Čt  7:00 – 11:30 12:00 – 14:00 
Pá  7:00 – 11:30 12:00 – 15:00 
V prosinci je otevřeno i v sobotu od 
7:00 do 10:00 hod. 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LÉKA ŘSKÁ POHOTOVOST VE VŠECH KRAJSKÝCH NEMOCNICÍCH 
     Každému, kdo potřebuje lékaře mimo běžné ordinační hodiny, se v 
našem kraji dostane i nadále pohotovostní péče. O pacienty se v 
naléhavých případech postarají profesionální záchranáři, běžnější 
ošetření s odborným zázemím pak lidé najdou v nemocnicích. Od 1. 
ledna 2008 bude lékařská pohotovost (Lékařská služba první pomoci, 
LSPP) na území kraje Vysočina občanům k dispozici ve všech 
krajských nemocnicích, a to v rozšířených ordinačních hodinách. 
Provozní doba pohotovostí v Nemocnici Havlí čkův Brod: 
Pracovní dny:   17:00 – 22:00 dospělí, děti a dorost 
Víkendy a svátky:   9:00 – 22:00 dospělí    
                                        8:00 – 21:00 děti a dorost 
    Stejná provozní doba platí i pro lékařskou pohotovost v Nemocnici 
Jihlava, Nemocnici Pelhřimov, Nemocnici Třebíč a Nemocnici Nové 
Město na Moravě. Mimo provozní dobu pohotovosti jsou k dispozici v 
obvyklých dopoledních a odpoledních časech praktičtí lékaři ve svých 
ordinacích a ve večerních a nočních hodinách pak dále i nemocniční 
ambulance. 
     Lékařská pohotovost 
zajišťovaná Nemocnicí 
Havlíčkův Brod má 
k dispozici také 
výjezdní sanitku, která 
bude využívána bez 
asistence lékaře, pro 
případy nevyhnutelných 
převozů k ošetření na 
pohotovosti. 
Jitka Svatošová, tisková 
mluvčí Krajského úřadu 
kraje Vysočina, tel.: 724 
650 123, e-mail: 
svatosova.j@kr-
vysocina.cz.

ROZPIS  POHOTOVOSTNÍCH  SLUŽEB  STOMATOLOG Ů – HAVLÍ ČKŮV  BROD 
  8. -     9. 12.  MUDr. Andrea Teclová, Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 426 109 

15. -   16. 12.  MUDr. Veronika Vosková, Husovo náměstí 12, Ledeč n. Sázavou 569 721 809 

22.  -  23. 12. MUDr. Naděžda Venosová, Humpolecká 244, Havl. Brod 569 426 107 

24. -   25. 12. MUDr. Ivana Němcevová, Golčův Jeníkov 35 569 442 394 

          26. 12.  MUDr. Zdeňka Maštálková, Habrecká 450, Ledeč n. Sázavou 569 721 553 

29.  -  30. 12.  MUDr. Pavel Jáchym, Lánecká 970, Světlá n. Sázavou 569 452 569 

31.12.  - 1. 1.  MUDr. Milan Johanes, Lánecká 970, Světlá n. Sázavou 569 453 246 

                                      Oddíl stolního tenisu Oudoleň Oddíl stolního tenisu Oudoleň Oddíl stolního tenisu Oudoleň Oddíl stolního tenisu Oudoleň     pořádápořádápořádápořádá    jižjižjižjiž  7.   7.   7.   7. ročník tradičního  ročník tradičního  ročník tradičního  ročník tradičního                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        v sobotuv sobotuv sobotuv sobotu    29. 12. 2007 od 8.00 hodin29. 12. 2007 od 8.00 hodin29. 12. 2007 od 8.00 hodin29. 12. 2007 od 8.00 hodin    

                                                                                                                                                                                   v           v           v           v    KKKKulturním domě vulturním domě vulturním domě vulturním domě v    Oudoleni.Oudoleni.Oudoleni.Oudoleni.            

                                                                                                            PPPPro všechny místní neregistroro všechny místní neregistroro všechny místní neregistroro všechny místní neregistrované hráče vané hráče vané hráče vané hráče –––– děti, mládež, ženy  děti, mládež, ženy  děti, mládež, ženy  děti, mládež, ženy iiii muži. muži. muži. muži.                                    

                                                                                                                                    PPPPro karo karo karo každého je připraveno občerstveníždého je připraveno občerstveníždého je připraveno občerstveníždého je připraveno občerstvení, pro vítěze bohaté ceny., pro vítěze bohaté ceny., pro vítěze bohaté ceny., pro vítěze bohaté ceny.    

                                                                                                          Přijďte si zahrát a pobavit se                                      Přijďte si zahrát a pobavit se                                      Přijďte si zahrát a pobavit se                                      Přijďte si zahrát a pobavit se. 



� KULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             

                                                                                           
                                                                                           
                                                                                                    

 
 
 

 

.... pro zasmání 
    Jednoduchý příběh, který jsme objevili na internetu doufejme nepopisuje běžný standart v našich rodinách. 
Nechceme jím nadržovat ani jedné „polovině“ lidstva, ale měl by nás přivést k zamyšlení, z kolika drobných 
skutečností skládáme běh našich dnů….. 
 Otec se vrací z  práce a vidí, jak jeho děti sedí v pyžamech před domem a hrají si v blátě s prázdnými 
krabičkami od pizzy a číny, které jsou rozházené po celé zahradě. Vrátka na ulici jsou otevřená dokořán, zrovna 
tak dveře od auta, uvnitř leží pes čerstvě vyválený v blátě a nikde ani stopa po druhém psu.  
 Muž vešel do domu a uviděl ještě větší nepořádek: lampa převrácená a běhoun skrčený u zdi. Uprostřed 
pokoje hlasitě hrála televize a jídelna byla zaházena hračkami a různými díly šatníku. V kuchyni to nevypadalo 
lépe. Ve dřezu stála hromada nádobí, rádio hrálo na plné kolo, zbytky snídaně rozházené po stole, navrchu na 
prostírkách leží kočka. Lednice otevřená, psí žrádlo na podlaze, rozbitá sklenička pod stolem a u zadních dveří 
uplácaná hromádka písku. 
 Muž rychle vyběhl schody, stoupajíc na další hračky a šlapajíc po oblečení. Ale nehleděl na to, jen hledal 
svou manželku. Bál se, že je nemocná nebo se jí něco vážného stalo. Viděl, jak dveřmi koupelny prosakuje voda. 
Nakoukl tam a uviděl mokré ručníky na podlaze, rozbité mýdlo v hromadě špinavého prádla a mezi vším další 
rozházené hračky. Kilometry toaletního papíru se vinuly mezi tím vším a zrcadlo a stěny byly pomalované zubní 
pastou. Rychle se otočil a spěchal do ložnice, kde našel svou manželku, ležící v posteli a čtoucí knihu. Podívala se 
na něj, usmála se a zeptala se ho jak se měl celý den. 
 Podíval se na ni nedůvěřivě a zeptal se: „Co se to tu dnes stalo?“- 
 Usmála se znovu a odpověděla: „Pamatuješ se, drahý, že každý den, když se vracíš z práce, ptáš se mně: 
„Co jsi, prosím tě, dělala celý den.“ 
 „Ano,“ odpověděl muž nejistě. 
 „Tak dnes....................... jsem nedělala nic!“ 
==========================================================================================  

KINO  ŽDÍREC n/D. - PROSINEC  2007 
4.12. úterý v 18,00 hodin  45 min., vstupné 30,- Kč 
KOMEDIANTI NA KÁ ŘE 
Na  káře  až  do  Betléma.  Představení  pro malé i 
velké.  V  tomto   vyprávění   si  dovolí  dva  kejklíři 
nabídnout    divákům    svůj    příběh    inspirovaný 
Ježíšovým narozením. 
7.12. pátek v 17,00 hodin 
HVĚZDNÝ PRACH 
Fantasy adaptace pohádky. Film V.Británie a USA. 
128 min., přístupný, 36,- + 1,- Kč 
13.12. čtvrtek v 17,00 hodin 
XVI.VÁNOČNÍ KONCERT 
Účinkují   děti   z   MŠ  Ždírec   n/D.  -  vede  Jiřina 
Novotná,    pěvecký    sbor    ZŠ   Ždírec   n/D.   – 
SBOREČEK   -   vede  Pavlína  Málková,  Pěvecký 
sbor   –   vede   Martina   Hojná  ,   žáci   a  žákyně 
z  hudebního  pohybového  kroužku  –  vede Marta 
Půžová,  žáci  ZUŠ Chotěboř na hudební nástroje, 
koncertem provázejí žáci ZŠ Ždírec n/D. 
Vstupné dobrovolné. 
14.12. pátek v 18,00 hodin 
ZBOUCHNUTÁ                         Americká komedie. 
Titulky, 129 min., přístupný od 15 let, 54,- + 1,- Kč. 
19.12. středa v 18,00 hodin 
KOUZELNÝ VEČER 
V  zábavném  programu  účinkují:  imitátor  Václav 
Faltus,  kouzelnická rodina Miloše Bednáře a další 
hosté. Kulturní akci pořádá MS ODS ve Ždírci n/D. 
Vstupné 50,- Kč. 
21.12. pátek v 7,35 a 9,35 hodin 
DIVOKÉ VLNY          Animovaný rodinný film USA. 
88 min., 26,- + 1,- Kč 
21.12. pátek v 17,00 hodin 
DIVOKÉ VLNY            Repríza filmu v české verzi. 
88 min., přístupný, 36,- + 1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení. ŠATNA 2,- Kč/ ks.OBČERSTVENÍ 
Telefon kina 569 695 907.Děkujeme za návštěvu. 

 

    VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
 

                  SOBOTA  8. 12. 2007  
                       OD 14.00 HODIN 

 

           STARÝ ŠPITÁL PŘIBYSLAV 
 

SRDEČNĚ ZVOU MAMINKY A DĚTI  
Z KVC HARMONIE V PŘIBYSLAVI 

                                                                                            ŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUM    
                                    V měsíci prosinci oslaví   
                                           výročí narození: 
                                                                                                                                    Mőller František, Oudoleň 108 
                             Kubátová Jana, Oudoleň 136 
                             Holasová Eliška, Oudoleň 68 

 

                                                                    BLAHOPŘEJEME! 

Městské muzeum Chotěboř Vás zve na 

VÁNOČNÍ  VÝSTAVU 
 

KUCHYNĚ  NAŠICH  BABIČEK 
sbírka kuchyňského vybavení 19. a 20. století ze sbírky 

Františka Tomka 
UKÁZKY  BETLÉMŮ   
19. AŽ  20. STOLETÍ 

Výstava potrvá od 30. 11. do 6. 1. 2008. 
Otevřeno denně mimo pondělí od 9 – 12, 13 – 17  hodin 

24. 12., 31. 12. a 1. 1. zavřeno 
25. – 26.12. otevřeno od 13 - 17 hodin 


