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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 25. 1. 2007: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− příspěvek ve výši 20% z celkových nákladů, tj. 

14.853,- Kč na opravu parkánové zdi u čp. 20. To-
to bylo schváleno z důvodu, že se jedná o kulturní 
památku v naší obci, kterou prezentujeme na na-
šich fotografiích. Jde o výjimečný případ a bez 
příspěvku obce nelze čerpat na tuto opravu 30% 
dotaci od kraje Vysočina. 

− finanční kontrolu za rok 2006. 
− v rámci protipovodňového plánu naší obce: 

� požádat Havl. Borovou zemědělskou a. s., o 
zajištění trávního pásu o šířce alespoň 50 m 
od intravilánu obce a o možnost zatravnění 
alespoň 50 m v lokalitě nad Bencovi v horní 
části obce (Urbanovo). 

� sepsat smlouvu s firmou Autodoprava, p. Ma-
tějka, Ždírec n/D. o přednostním dodání písku 
v případě potřeby. 

� sepsat smlouvu s firmou Havl. Borová země-
dělská a. s. o využití její techniky při povod-
ních. 

� zakoupit elektrocentrálu. 
� provádět pravidelnou údržbu a čištění potoka 

a okolních svahů. 
� upozornit obyvatele na nebezpečí povodně 

z důvodu zatarasení mostu nebo protržení 
hráze u rybníka. 

− požádat o dotaci z Programu obnovy venkova pro 
rok 2007 na akci: Oprava místní komunikace od 
čp. 55 k čp. 4 a oprava základů mostu před čp. 4. 

− prodej pozemku p. č. 60/18 v k. ú. Oudoleň p. 
Horákovi. 

− koupi pozemku p. č. 177/7 v k. ú. Slavětín (poze-
mek pod vrtem, sběrnými studněmi a rezervoárem 
v Březině) od p. Horáka, p. Fleischera, pí. Dvořá-
kové a pí. Homolové.  

− oprávnění starosty dohodnout kupní a prodejní 
cenu těchto pozemků. 

− zřízení věcného břemena právo chůze a jízdy 
k pozemku p. č. 177/7.  

− pozvat na příští zasedání obecního zastupitelstva 
ředitelku školy Mgr. Losenickou Dagmar.  

− pořádání pouťové taneční zábavy dne 9. 6. 2007 
a obecního plesu dne 29. 12. 2007.  

− uskutečnit  v letošním roce: 
� Vítání občánků 
� Posezení s důchodci 
� Posezení s mládeží. 

Obecní zastupitelstvo projednalo : 
− žádost pí. Kryštofkové Oudoleň o prohrnování 

místní komunikace k čp. 100 před 7.00 hod. ran-
ní, tato žádost bude dle možností řešena.  

− výměnu vodoměru u pí. Svobodové, Oudoleň.  
Výměnu vodoměru provede zaměstnanec obec-
ního úřadu na náklady pí. Svobodové. Pí. Svo-
bodová bude požádána doporučeným dopisem o 
umožnění vstupu do bytu.  

− stížnosti a obavy občanů z volně pobíhajícího 
psa p. Benáka, Oudoleň. P. Benák bude požádá-
no o řešení této situace. 

Obecní zastupitelstvo zamítlo :  
− po zvážení všech informací žádost Mysliveckého 

sdružení Oudoleň o prominutí části pronájmu kul-
turního domu dne 16. 12. 2006.  

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− s vyúčtováním obecního plesu. 
− s Peticí proti diskriminaci obyvatel venkova. 
− s informacemi, týkající se krizového řízení. 
− s výsledkem Tříkrálové sbírky v letošním roce. 
 

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

===========================================================================
� PŘÍŠTÍ  ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTU-
PITELSTVA   se  bude konat  ve čtvrtek 

22. 2. 2007 od 18.00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu. 

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak, 

jako bychom ho měli nekonečně mnoho.    Seneca 

 



� TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA.  V Tříkrálové sbír-
ce bylo v letošním roce v naší obci a v obci 
Slavětín celkem vybráno 13. 595,- Kč. Pe-
něžní prostředky budou použity na přístavbu 
a rekonstrukci hygienického zařízení 
v Charitním domově pro matky s dětmi 
v Havlíčkově Brodě. Po rekonstrukci bude mít 
každá ubytovaná matka s dětmi k dispozici 
vlastní sociální zařízení. Část výtěžku bude 
použita na zajištění služeb sociální péče, soci-
álního poradenství a sociální prevence posky-
tované Oblastní charitou Havlíčkův Brod. 
Všem občanům, kteří svým darem pomohli 
dobré věci děkujeme. Děkujeme také všem 
koledníkům a ochotným farníkům, orga-
nizátorům sbírky.    

� PETICE  PROTI  DISKRIMINACI  OBY-
VATEL VENKOVA. Znění petice: My níže 
podepsaní žádáme, aby poslanci a senátoři  
Parlamentu ČR navrhli změny dle Petice pro-
ti diskriminaci obyvatel venkova: 
− změnili „Zákon o rozpočtovém určení da-

ní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován 
vůči větším sídlům 

− v tomto smyslu tak naplnili závazky ČR 
z Evropské charty místní samosprávy 

− přijali samostatný „Zákon o venkově Čes-
ké republiky“, který by kodifikoval pojem 
venkov a jasné odpovědnosti za jeho další 
rozvoj. 

− novelizovali „kompetenční zákon“ tak, 
aby zvýšili odpovědnost Ministerstva ze-
mědělství za rozvoj venkova až po jeho 
přejmenování na Ministerstvo venkova. 

(Petici podepisují občané starší 18-ti let 
s trvalým pobytem v České republice).  
     Petice vznikla v rámci Svazku obcí Po-
doubraví. Jedná se o spravedlivé a přímé 
rozdělování daní podle počtu obyvatel a ne 
podle velikosti obce, což by pro malé vesnice 
jako je naše  bylo spravedlivé. Název Petice 
není, ale dle našeho názoru šťastně zvolen a 
pravděpodobně nebude mít vliv na spravedli-
vé rozdělení daní, ale za pokus to stojí. 
     Petice je uložena na obecním úřadě a 
v prodejně Jednoty, kde je jí možno pode-
psat. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                 
          Augustin Václav                                              
             starosta obce
=========================================================================== 

KRAJSKÝ   ÚŘAD 
=========================================================================== 
Co nového na Vysočině – prosinec 2006, 
leden 2007 
Rodinné pasy 
      Již 12. prosince, tedy na konci roku 2006 byly 
prvním rodinám z Vysočiny slavnostně přímo na za-
sedání krajského zastupitelstva předány rodinné pasy. 
      Pokud se nyní zeptáte, co je to rodinný pas a 
k čemu je určen, potom nejjednodušší odpovědí je 
vás čtenáře odkázat na webové stránky s adresou 
www.rodinnepasy.cz . Protože si ale velmi dobře uvě-
domuji, že zdaleka ne všichni na Vysočině máme 
k dispozici připojení na internet, pokusím se snad 
stručně a přehledně vysvětlit i v tomto článku, co je 
rodinný pas, kdo ho může získat, jak ho může získat a 
k čemu slouží. 
     Rodinný pas je vlastně jakousi slevovou kreditní 
kartou, kterou může získat každý rodič – občan Vyso-

činy, který se stará alespoň o jedno dítě mladší osm-
nácti let. Rodinný pas, který má opravdu tvar a veli-
kost kreditní karty, lze získat vyplněním a odesláním 
velmi jednoduchého formuláře (přesný název je regis-
trační kupón) a to buď na internetu 
(www.rodinnepasy.cz) nebo lze formulář získat jako 
součást informačního materiálu, který je k dispozici 
volně na většině městských úřadů a také přímo ve 
vestibulu vchodu do budovy Krajského úřadu kraje 
Vysočina v Jihlavě na Žižkově ulici 57 (kontaktní tele-
fon 564 602 311). 
      Jak jsem již naznačil, rodinný pas je slevovou 
kreditní kartou, která zajišťuje poskytnutí slev ve spe-
ciálně označených provozovnách v celé České repub-
lice, na Slovensku a v Dolním Rakousku. Jedná se 
například o slevy v oblasti nákupu oděvů, elektroniky, 
sportovních potřeb, hraček apod. nebo o slevy 
v oblasti poskytování občerstvení v restauracích, o 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod 
  10. -  11. 2. MUDr. Miroslav Šovan Husovo nám. 12, Ledeč n.S tel. 569 721 809 
  17. -  18. 2. MUDr. Ladislava Dufková Vilémov 168 tel. 569 449 130  
  24. – 25. 2. MUDr. Andrea Teclová Dobrovského 2023, Havl. Brod tel. 569 426 109 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin.  

PROTIPOVODŇOVÝ  PLÁN  OBCE  
     Obec Oudoleň v rámci protipovodňového opatření upozorňuje občany, jejichž nemovitosti nebo pozemky se 
nachází v blízkosti potoka na zvýšené riziko při povodních, způsobených prudkými dešťovými srážkami, zimní 
oblevou nebo jarním táním sněhové pokrývky a nebo protržením hrází rybníků.  
     Proto Vás tímto žádáme o odstranění věcí z břehů, které by mohli způsobit zátaras a tím vylití potoka 
z břehů (neshromažďovat v blízkosti dřevo, větve a jiný materiál). Upozorňujeme Vás z důvodu, že nám tato 
povinnost vyplývá z protipovodňového plánu. 
 



slevy v ubytování, při objednávkách rodinné rekreace 
apod. Počet firem zapojených do slevového systému 
se postupně rozšiřuje a jejich seznam je opět již dnes 
k dispozici na internetu (www.rodinnepasy.cz) a rov-
něž městské úřady budou postupně vybaveny katalo-
gy se seznamy poskytovatelů slev rodinám s dětmi. 
     Na závěr lze snad pouze krátce napsat, že zave-
dení rodinných pasů je naprosto konkrétní podporou 
Vysočiny rodinám s dětmi a že je nyní na každé rodi-
ně, zda se do slevového systému zapojí. Na základě 
stávajících zkušeností mohu rodinám zapojení jenom 
doporučit a ujistit, že kraj Vysočina i do budoucna 
s podporou projektu rodinné pasy počítá. 
Vyso čina se p ředstavila na Regiontouru 
      Kromě toho, že všichni již dnes víme, že naše 
Vysočina je nejpohádkovějším krajem a všem, kteří 
k tomu přispěli na internetu hlasováním pro zámek 
v Telči moc děkuji, tak se můžeme pochlubit i dalšími 
NEJ. Zejména mám na mysli množství našich kultur-
ních památek a přírodních krás. 
      Právě na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour v první polovině ledna byly kromě desítek 
propagačních materiálů jednotlivých města a obcí 
Vysočiny také představeny a pokřtěny tři nové propa-
gační materiály o Vysočině.  
     Brožura Památky židovského osídlení stručně po-
pisuje celkem 17 center židovského osídlení na 
Vysočině. 

     Dalším pokřtěným materiálem byla potom publika-
ce s názvem Památky UNESCO, která upozorňuje 
návštěvníky Vysočiny na skutečnost, že se nacházejí 
v kraji, na jehož území lze navštívit největší počet 
památek zapsaných na Seznamu kulturního a přírod-
ního dědictví UNESCO, a to v Telči, Třebíči a ve Žďá-
ru nad Sázavou.  
     Třetí nejobsáhlejší publikace nese název Vysočina, 
kouzlo přírody. Tato publikace vybízí návštěvníka 
Vysočiny k návštěvám chráněných krajinných oblastí 
Žďárské vrchy a Železné hory, národních přírodních 
rezervací Mohelenská hadcová step, Zhejral, Velký 
Špičák, národních přírodních památek Jankovský 
potok, Hojkovské rašeliniště, Švařec a více než čtyři-
ceti přírodních rezervací.  
     Téměř sto přírodních památek, deset přírodních 
parků, desítky naučných stezek, vycházkových tras a 
okruhů a sedm veřejně přístupných rozhleden, to je 
jedna z charakteristik Vysočiny, kterou se ve spojení 
s kulturními památkami nemůže pochlubit snad žádný 
jiný kraj.  
     Možná, že Vás některé při čtení tohoto článku stej-
ně jako mě při prohlížení výše zmíněných publikací 
napadlo, že ačkoliv na té Vysočině již tak dlouho žije-
te, že ji pořád ani pořádně neznáte. Pokud máte chuť 
a čas, lze se k návštěvám pozoruhodných míst Vyso-
činy inspirovat i na www.kr-vysocina.cz , kde nalezne-
te většinu materiálů alespoň v elektronické podobě.                                                        
        Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 

=========================================================================== 
MÍSTNÍ  KNIHOVNA  

===========================================================================      
     Tak jako loňský rok, i letos Vás budu 
v Oudoleňských listech informovat o nových knihách, 
které pro Vás - čtenáře nakupuji.  
     Již v měsíci lednu jsem začala s nákupem knih. 
Vždy byl velký zájem o detektivní romány spisovatelky 
M. H. Clarkové, a tak do knihovny přibyly její další 
tituly: 
JEŠTĚ SE SETKÁME 
− před šesti lety odsoudili krásnou mladou Molly za 

vraždu svého manžela. Nikdy se k hrůznému činu 
nepřiznala a vždy tvrdila, že je nevinná. Molly chce 
nyní očistit svou čest. 

KDO MUSÍ JÍT Z KOLA VEN  
− během služební cesty se s ředitelem společnosti 

na vývoj léků zřítí letadlo a jeho tělo se nenajde. 
Novinářka Carley objevuje podezřelé okolnosti. 
Kdo má pravdu a kdo lže? 

NEZNÁMÝ  V POZADÍ 
− nezletilý vrah má být odsouzen k smrti. Tím je 

znovu vyvolána diskuze o trestu smrti. Vše pře-
růstá v úděsný hororový příběh. 

VRAŽDA  V  BÍLÉM  
− Katie se domnívá, že její ošetřující lékař je psy-

chopat, zabil svou ženu a zbavuje se také svých 
pacientek. Náhle je v ohrožení i ona. Jak zvládne 
tuto situaci? 

Další 3 knihy jsou také určené dospělým čtenářům: 
IVA  HLAVÁČKOVÁ  -  Sčítání zla                            
− Klára se nedokáže vyrovnat se smrtí svého synka 

Lukáše. V sobecké tchýni, ani v manželovi nemůže 
najít oporu. Když se v sousedství objeví úspěšný 
malíř Norbert Klára se zamiluje. Záleží jen na ní, 
zda dokáže překročit práh do smysluplného života. 

JAMES  MEEK  -  Sibi řské drama  
− milostný příběh z období ruské revoluce. 
SANDRA  KALNIETE – V plesových st řevíčkách 
sibi řským sn ěhem 
− skutečný příběh lotyšské rodiny, která byla vyhná-

na na Sibiř. V takové situaci se ukázalo, že velkými 
hodnotami v lidském životě je láska a domov. 

I na děti a mládež bylo pamatováno: 
SVATOPLUK  HRNČÍŘ  -  Sedm sn ěhulák ů a jiné 
případy pro za čínající detektivy  
− jak už název knihy napovídá, jedná se o knížku pro 

detektivy, agendy, špióny ....a nejen pro ně. Je zde 
spousta záhad, které můžete zkusit vyřešit. Kniha 
je určena pro děti od 9 let. 

JAROSLAV  FOGLAR  -  Rychlé šípy  
− komiksové příběhy Mirka, Jarka, Jindry, Červeňáka 

a Rychlonožky. Jsou to chlapci stateční, veselí, 
odvážní, podnikaví a říkají si RYCHLÉ  ŠÍPY. 

Dobrodružství  s bob ří stopou  
− kniha Vám pomůže získat znalosti, dovednosti, 

užít si dobrodružství, zajímavé okamžiky v přírodě, 
klubovně a třeba i v ulicích měst a městeček. Po-
skytuje nejen zábavu a romantiku v příbězích, po-
vídkách, komiksech, ale i praktické příklady, sku-
tečné zážitky a cenné rady. 

     V knihovně je cca 3000 ks knih, 2x ročně nám 
posílá knihovna ze Ždírce nad Doubravou více jak 
120 knih, a tak si myslím, že „čtenáři máte z čeho 
vybírat“ ! 
PS: Jestliže máte nějaký tip na pěknou knížku, přijďte 
mi to  říct  do  knihovny. Budu se snažit, dle možností 
Vám vyhovět a knížku koupit.                                                                                              
                    Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň 

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



=========================================================================== 
ZÁKLADNÍ   ŠKOLA   A   MATE ŘSKÁ   ŠKOLA  OUDOLEŇ 

=========================================================================== 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:   

                                                       
Zápis do 1. t řídy  
    Doba  od 15. ledna do 15. 
února patří zápisům předškoláků 
do prvních tříd. V naší škole se 
konal v pondělí 29. ledna. K 
zápisu přišlo šest dětí. Budoucí 
školáčci úspěšně splnili své první 
úkoly ve školních lavicích - 
kreslili, přednesli básničku nebo 
zazpívali písničku, určovali 
barvy, vyhledávali obrazce stej-
ných tvarů. Na památku na tento 
den si odnesli domů drobné 
dárečky, které pro ně vyrobili 
jejich starší kamarádi školáci. I 

když se některé  z dětí domnívaly, že začnou chodit do školy hned, 
budou si muset ještě počkat do 1. září. Už se na nové školáčky 
těšíme!                                  Mgr. Losenická Dagmar, ředitelka školy                                                                                                                                                                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Divadlo: Šílen ě smutná princezna  
     V pondělí 22. ledna 2007 jsme jeli na divadlo do Jihlavy na „Šíleně 
smutnou princeznu“. S námi jela také H. 
Borová. Cestou tam jsem hráli hry a 
povídali si. V divadle jsme se posadili na 
červené sedačky. Divadelní představení 
bylo dlouhé 2 hodiny. Mezi tím byla jedna 
přestávka a my jsme si šli něco koupit. 
Herci se snažili a i nás rozesmáli. Cestou 
zpět jsme si říkali vtipy. Doufáme, že se 
tam někdy vrátíme.                  M. Bencová                                                                                    
                                                 
Divadlo – Šílen ě smutná princezna  
     Dne 22. ledna 2007 jsme navštívili 
divadelní představení v  Jihlavě. 
Z Oudoleně jsme vyjeli v 7.45 h. a ještě 

jsme přibrali žáky z ZŠ Havl. Borová. Cesta autobusem byla moc zajímavá. Předsta-
vení začalo v 9.30 h. Herecké obsazení bylo výborné, nejvíce se mi líbila princezna a 
princ. Prostory divadla byly zrekonstruovány, moc hezky se nám sedělo v krásných 
plyšových sedadlech. Jejich červená barva byla úplně oslňující. Představení trvalo asi 
2 hodiny a všem se nám moc líbilo. Cesta domů utekla velmi rychle a po 12. hodině 
jsme byli u výborného oběda. Abychom si vzpomínky ještě oživili, tak jsme si při 
výtvarné výchově nakreslili obrázky. Tento výlet se nám moc líbil a doufáme, že se 
tam brzy znovu podíváme.                                                                             A. Bencová                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                            Obrázky kreslil V. Halama. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATE ŘSKÁ ŠKOLA :      
     Od ledna pracujeme v MŠ s novým projektem „Cesta kolem světa“. Děti se seznámily s Austrálií. Využila jsem 
vlastních zážitků. Děti si prohlížely fotografie, encyklopedie: „Moře a oceány“ a „Zvířata ze světa“. Naučily se dlou-
hou cestovatelskou písničku a říkanky o cizokrajných ptácích a zvířatech. Pracovali s papírem, vyráběly moře, 
ryby, ptáky, mořské živočichy. Kreslily olejovými pastely, fixy, temperovými barvami. 
     Předškoláci vyplňovali pracovní listy a připravovali se na zápis do školy. 

Od února začínáme poznávat Indii. Ve spolupráci s pí. Stehnovou připravuji odpolední program – břišní tance 
                    Pavla Váňová, učitelka MŠ                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 

     Byli jsme požádáni ob čany naší obce o zve řejnění pod ěkování paní ředitelce, u čitelkám základní 
školy i d ětem za velmi p ěknou váno ční besídku, všem zú častn ěným se moc líbila. Rádi vyhovujeme 
této žádosti.  
 



=========================================================================== 
TJ SOKOL  OUDOLEŇ 

=========================================================================== 
VÁNOČNÍ   TURNAJ 

     Ve dnech 25. a 26. 12. se uskutečnil 5. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu. Celkem se turnaje zúčastnilo  
47 hráčů.  
Dne 25. 12 se zú častnili neregistrovaní hrá či z Oudolen ě ve 3. kategoriích.  
Výsledky jednotlivých kategorií: 
DĚTI:     

1. Antl Josef ml.   
2. Rosický      
3. Béna      
4. Paušíma      
5. Benc      
6. Pavliš      

ŽENY:  
1. Chvojková Lenka     
2. Bencová Vlasta      
3. Běhounková Iva 
4. Augustinová Jana 
5. Antlová Zdena 

MUŽI:   
1. Antl Jakub 
2. Zdražil Radek 
3. Tonar Radomír 
4. Kryštofek Jiří st. 
5. Benc Zdeněk ml. 
6. Antl Ondřej 
7. Antl Josef st. 
8. Zvolánek Vl. 

 
     Je jen škoda, že se zúčastnil tak malý počet závodníků. Zejména dětí. Žádáme rodiče, aby se do příštího roční-
ku na tím zamysleli. 
 
     Dne 26. 12. se zúčastnili pozvaní registrovaní a neregistrovaní hrá či v tomto obsazení:  

SDH TJ JITKOV    11 hráčů 
TJ SOKOL Oudoleň       6 hráčů 
CHS Chotěboř          4 hráči. 
NUSELSKÁ Havl. Brod       4 hráči 
TRANSPORTA Chrudim      1 Hráč. 

 
POŘADÍ:    1. Hidzger Pavel  NUSELSKÁ  Havl. Brod 
    2. Veselý Petr   CHS Chotěboř 
    3. Sokol Michal  CHS Chotěboř 
OUDOLEŇ:  15. Chvojka Milan 
  16. Voldán Jiří 
  18. Paušíma Milan 
  19. Chvojka Milan ml. 
  23. Kryštofek Jiří ml. 
  26. Mőller Martin 
Sponzo ři dne 25. 12 .    Obecní úřad Oudoleň 
      TJ Sokol Oudoleň 
Sponzo ři dne 26. 12 .    p. Poula Jiří 
      HASIČI Oudoleň 
      BERNARD Sláma 
      Penzion Macháčková 
      Jatka Oudoleň 
      Alej Havlíčkův Brod                       Děkujeme všem sponzor ům. 
 
Organiza ční výbor:     Chvojka Milan 
      Kováčik Milan 
      Paušíma Milan 
 
     Těšíme se na další ročník.                                                                                „Oddíl stolního tenisu Oudoleň“ 
===========================================================================
        



   Domov d ětí a mládeže Chot ěbo ř v měsíc únoru po řádá:  
                           18. 2. 2007 – DĚTSKÝ  KARNEVAL  – Tradiční akce pro děti i rodiče. Soutěže, hry, tanec.  
                                                 Začátek ve 14.00 hodin v Junioru. Vstupné 10,- Kč. 
                           21. 2. 2007 – KURZY  ORIENTÁLNÍHO  TANCE  – Vede Anna Stehnová, zahájení v 18.30 hod. 
                                                 v Junioru. 
                           23. 2. 2007 – ZÁKLADNÍ  KOLO  MISS  PODOUBRAVÍ   - Junior v 9.00 hodin, 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

KINO  KRUCEMBURK  -  ÚNOR  2007 
10.02.2007 sobota   19.30 hod. 
přístupný od 12 let 
vstupné 50,- Kč titulky 

  
ĎÁBEL NOSÍ PRADU 

Filmová komedie USA. Džob, pro který 
by miliony žen zabíjely.V hl. roli Meryl 
Streepová 

17.02.2007 sobota  17.00 hod. 
přístupný  česká verze 
vstupné 45,- Kč 

  
ASTERIX A VIKINGOVÉ 

Francozský animovaný dobrodružný 
film. 
  

22.02.2007  čtvrtek 9,45 hod. 
přístupný, vstupné 20,- Kč 

  
KUŤÁSEK A KUTÍLKA 

Pásmo pohádek pro nejmenší. 
  

24.02.2007 sobota 19,30 hod. 
přístupný od 12 let 
vstupné 50,- Kč,  titulky 

  
CASINO ROYALE 

Film Velké Británie. Daniel Craig jako 
nový James Bond 007. 
  

Prodej vstupenek vždy 1/2 hodiny před každým představením.Tel. 569 697 109.  

 
 
 
 
 
 
 

              ŽIVOTNÍ   JUBILEA  

                 V měsíci únoru oslaví  

                     výročí narození: 

                       Pátek František, Oudoleň 6 

                      BLAHOPŘEJEME!  

 

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - KINO 
únor 2007 

7.2. středa v 18,30 hod. 
SKRYTÁ IDENTITA 
Kriminální drama USA.  
Titulky, 152 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč                
14.2. středa v 18,30 hod. 
BORAT 
Satirická komedie USA. 
Titulky, 84 min., přístupný od 15 let, 52,- + 1,- Kč 
21.2.středa v 16,00 hod. a v 18,30 hod. 
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 
Nová česká hořká komedie. Podle HRABALOVA ro-
mánu natočil Jiří Menzel.  
120 min., přístupný, 59,- + 1,- Kč                            
28.2.  středa v 18,30 hod. 
SAW III. 
Horor USA. 
Titulky, 107 min., přístupný od 18 let, 54,- + 1,-        
2.3. pátek  v 9,40  hod. 
DOMA JE DOMA 
České pásmo pohádek                                             
7.3. středa v 18,30 hod. 
DÉJÁ VU  

Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - ÚSCHOVNA 
KOL 4,- Kč/ ks. Telefon kina 569 695 907. 

Plesová sezóna v  Havl. Borové  - změna 
10. 2. 2007 Obecní ples 
17. 2. 2007 Maškarní ples 

  
 
 
 
V sobotu 17. února 2007 bude i letos 
v naší obci chodit maškarní pr ůvod. 
   

OZNÁMENÍ  PRAKTICKÉHO  LÉKA ŘE 
V HAVLÍČKOVĚ  BOROVÉ 

     Dovolujeme si oznámit, že ordinace praktické-
ho lékaře MUDr. Ji řího Krej číka v Havlíčkově 
Borové bude od 12. 2. do 16. 2. 2007  uzavřena 
z důvodu dovolené. 

Sbor dobrovolných hasičů Ždírec n.D.   pořádá tradiční 

Hasičský ples 
dne 3. března 2007 -  od 20 h v sokolovně Krucemburk   - k poslechu i tanci zahraje A. Bílek 

velmi bohatá tombola -  občerstvení -  připraveno taneční vystoupení, - předprodej v Papírnictví pí. Mühlfaitové 
cena 80,- Kč -  srdečně zvou pořadatelé. 

Svoz: Sobíňov–19:00,  Ždírec DIPP–19:20, N. Ransko–19:25,Ždírec nám.–19:30, Ždírec nám–19:40, S. Ransko–20:00 
 


