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POPLATEK ZA POPELNICI A POPLATEK ZA PSAPOPLATEK ZA POPELNICI A POPLATEK ZA PSAPOPLATEK ZA POPELNICI A POPLATEK ZA PSAPOPLATEK ZA POPELNICI A POPLATEK ZA PSA    

Ve dnech 16. – 20. března 2009 se bude na obecním úřadě vybírat: 
- poplatek za popelnici:  250,- Kč občan, který má v obci trvalý pobyt 
     500,- Kč chalupař za rekreační objekt 
 
- poplatek za psa:     70,- Kč za jednoho psa 
     120,- Kč za každého dalšího psa 
                                                           Na obecním úřadě je možné si vyzvednout známku pro psa. 
Občané také mají možnost zaplatit poplatky přímo na účet obecního úřadu číslo 215945167/0300 
(variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční). 
Upozorňujeme občany, že na základě Obecně závazné vyhlášky obce Oudoleň č. 1/2008 o místních 
poplatcích jsou tyto poplatky splatné nejpozději do 31. března 2009. 
Včas nezaplacené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- žádost pí J. B., bytem Oudoleň o připojení domu 

č. evid. 210 na obecní vodovod za těchto 
podmínek: žadatelka si nechá vytýčit sítě, po 
vytýčení toto oznámí na obecní úřad, dále se 
bude řídit pokyny starosty nebo p. Bence a po 
připojení uvede obecní pozemky do původního 
stavu.  

- žádost pí J. a p. A. K., bytem P. o připojení domů 
čp. 28 a č. evid. 211 na obecní vodovod za 
stejných podmínek jako v předchozím bodě. 

- navýšení ceny za pronájem kulturního domu 
v případě pořádání festivalu o položku za topení. 
Cena za pronájem s topením činí: 17 000,- Kč.  

- zveřejnit v Oudoleňských listech tento text: 
Vestibul Kulturního domu Oudoleň není určen 
k trávení volného času mládeže, tím pádem krom 
návštěvy pohostinství, knihovny, obecního úřadu, 
školní jídelny, posilovny a herny stolního tenisu je 
vstup do kulturního domu zakázán.  

- požární hlídku na mysliveckém plese dne 7. 3. 
2009:  Mgr. Zvolánková Blanka a p. Béna  Ivo.  

Zastupitelstvo obce projednalo:  
- žádost p. J. P., Oudoleň o povolení pokácení 

břízy na pozemku p. č. 67/3. Tato žádost byla 

zamítnuta z důvodu, že se jedná o břízu na 
obecním pozemku. O kácení stromu může 
požádat pouze majitel nebo nájemce pozemku. A 
jelikož starosta prověřil stav této břízy a zjistil ho 
za závažný, povoluje na základě žádosti obce 
pokácení této břízy.  

- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s jednáním na Krajském úřadě kraje Vysočina, 

týkající se žádosti o příspěvek na rekonstrukci 
požární nádrže. 

- se Zprávou o závěrečném vyhodnocení akce: 
„Obnova centra Oudoleň“ z MF  Praha. 

- s pozvánkou na zasedání povodňové komise dne 
16. 3. 2009 v  Chotěboři.  

- s cenovou nabídkou na teplovzdušné vytápění 
sálu kulturního domu od firmy ROBUR s. r. o. 
Brno. 

- s pozvánkou na valnou hromadu Svazku obcí 
Podoubraví a s informacemi o akci: Velikonoční 
cesta k varhanám aneb Podoubravské kraslicové 
stromořadí. 

- s plánem výzev OPRP pro rok 2009. 
- s informacemi Svazku obecních lesů Přibyslav 
- se stavem na účtech obce, ten činí k dnešnímu 

dni 97 669,- Kč. 

Aforismus dnešní doby: 
Méně někdy znamená více. 
Například:  „Méně peněz, 

více starostí.“ 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   19. 2. 2009 
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UPOZORNĚNÍ   
Vestibul Kulturního domu Oudoleň není určen 
k trávení volného času mládeže, tím pádem 
krom návštěvy pohostinství, knihovny, 
obecního úřadu, školní jídelny, posilovny a 
herny stolního tenisu je vstup do kulturního 
domu zakázán.                          Obec Oudoleň 
 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE 

                    

- s usnesením ČIŽP, Oblastní inspektorát Havl. 
Brod a s Odborným posouzením zdravotního 
stavu lípy malolisté v obci Oudoleň vypracované 
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, středisko 
Havl.  Brod.  

- s Pravidly postupu obecních úřadů při povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les.  

- se Závěrem zjišťovacího řízení k záměru „Větrný 
park Jitkov“.  

 TERMÍN MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 5. března 2009 od 18:00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další   zasedání   Zastupitelstva    obce  Oudoleň    se     bude    konat  ve   čtvrtek  19. března  2009 od 18:00  
hodin v zasedací místnosti  obecního úřadu.   

 PODĚKOVÁNÍ 
Zastupitelstvo obce tímto děkuje pořadatelkám DĚTSKÉHO KARNEVALU.  Dětský karneval byl velmi 
zdařilý 

 PODĚKOVÁNÍ 
Zastupitelstvo obce touto cestou děkuje p. Slámovi P., Ždírec n/D. za sponzorský dar na provoz Základní 
školy a Mateřské školy Oudoleň 

 

 
 

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                    Augustin Václav                         
                                                                                                                     starosta obce                                                           
 

Slovo hejtmana. 
 
V lednu jsem měl možnost znovu se přesvědčit o tom, 
jak pestrým a zajímavým místem je naše Vysočina. 
Pro život jeho obyvatel i pro návštěvníky z celé naší 
země i z ciziny. Náš kraj i jeho jednotlivé lokality se 
představily na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně a myslím, že se nám podařilo ukázat Vysočinu 

jako pestrou směsici možností především pro 
poznávací, aktivní nebo rodinnou dovolenou. Máme 
také zpracovanou dlouhodobou strategii rozvoje 
cestovního ruchu až do roku 2013.  
Příspěvková organizace kraje Vysočina Tourism, 
slavící na veletrhu své první „narozeniny“, představila 
v Brně 14 materiálů s pestrou nabídkou pro 
návštěvníky Vysočiny. Kromě klasických cest za 

METODICKÝ POKYN 
K  POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 

 

Bez povolení (či oznámení) lze kácet dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, pokud: 
• je pozemek fyzickou osobou využíván a zároveň 
• obvod kmene stromu má ve výšce 130 cm nad zemí méně než 80 cm nebo souvislý keřový 

porost plochu menší než 40 m2  a zároveň 
• se nejedná o dřevinu ve významném krajinném prvku nebo strom zvláště chráněný či památný. 

 
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se 
souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.  
 
Žádost musí obsahovat: 

• jméno, datum narození a adresu žadatele (právnická osoba místo data narození uvede identifikační číslo 
- IČ), další známé účastníky řízení, 

• doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les (výpis 
z  katastru nemovitostí ), 

• specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost 
plochy keřů, 

• situační zákres (mapka v potřebném měřítku – často postačí zákres do snímku z katastru nemovitostí), 
• udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, 
• zdůvodnění žádosti. 
 

KRAJSKÝ  ÚŘAD 
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památkami a přírodními krásami předkládáme i 
speciální nabídky. Mezi nimi jsou kromě rozšiřujícího 
se počtu cyklotras či možností pro příznivce zimních 
sportů například i brožury „Koňské stezky“ nebo 
„Cesta piva“. Zvědavý jsem na využití připravovaného 
materiálu „Putování za filmem“. V něm se objeví 22 
lokalit spojených s natáčením nějakého filmu nebo 
spjatých se známým hercem či režisérem. 
V krajské expozici na veletrhu našlo jako 
spoluvystavovatelé své místo i dvacet měst a regionů 
z Vysočiny. A jejich prezentace byla opravdu 
důstojná. Množství lákavých propagačních materiálů i 
podrobnějších knih o jednotlivých místech nebo 
regionech mě nadchlo a opět ve mně posílilo patriota 
Vysočiny. Máme být na co pyšní a co nabídnout. 
Veletrh byl i příležitostí k mnohým setkáním. Ta se 
starosty našich měst mě zvláště potěšila. Na všech 
byla vidět upřímná snaha posunout Vysočinu dál. 
Začátkem února se starostové desítek měst a vesnic 
na Vysočině dočkali dobré zprávy. Výbor Regionální 
rady Jihovýchod schválil další dotace z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy 
korun pro 129 projektů z Vysočiny a Jihomoravského 
kraje. Na Vysočinu půjde z evropské pokladny více 

než půl miliardy korun. Svědčí to o dobré přípravě 
projektů. K této částce přidají kraj, města a  obce další 
své miliony, ale bez základní evropské injekce by 
většina z těchto akcí nebyla realizovatelná. Mezi těmi 
schválenými jsou například rekonstrukce školských,  
kulturních a sportovních zařízení, úpravy prostranství 
ve městech a obcích, ale také přístrojové vybavení 
pro nemocnici nebo nové cyklostezky či dětská hřiště. 
Je mi jasné, že mnoho žadatelů bylo i zklamaných, 
protože na dotaci „nedosáhli“. Ale mají šanci podat 
svůj projekt v dalších letech – až do roku 2013, kdy 
končí další plánovací období. Regionální operační 
program Jihovýchod přinese na Vysočinu a do 
Jihomoravského kraje z evropských fondů v letech 
2007 až 2013 přibližně 19 miliard korun.  
Ovšem to podstatné pro hodnotný a spokojený život 
nás všech nepřipluje samo z Bruselu ani odjinud. Je 
to na nás – poctivé práci každého obyvatele kraje – 
od větších i menších měst až po nejmenší vesničku 
Vysočiny. V začínající celosvětové krizi to nebude 
jednoduché, jsou věci, které neovlivníme. Ale s tím, co 
ovlivnit můžeme, jsme připraveni se poprat. 
                         Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 
 

 
 
                                                                                 V     sobotu    21.    února    2009  
                                                                                     proběhl    již    tradiční   maškarní  
                                                                                     průvod s hudbou.  

                                                                        Počasí  se  vydařilo, hudba  pěkně                        
                                                                        hrála a masky se opravdu povedly. 

                                                                                     Děti   nejvíce    zaujala   housenka 
               a   „postavičky“  Pat  a   Mat,  tedy      

         pokud    zrovna     neutíkaly   před  
         vodníkem a kominíky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIČI 
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SNĚHULÁKSNĚHULÁKSNĚHULÁKSNĚHULÁK    
Velkou kouli uválíme,  
sněhuláka postavíme. 

 
Místo nosu mrkvičku, 
v ruce drží metličku. 

 
Až půjdeme večer spát, 
na stráži tu bude stát. 

 

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA: 
V měsíci únoru jsem s dětmi uzavřela tématický blok „Máme rádi zvířata“. Toto téma 
je dětem blízké a dětmi oblíbené. Ranní cvičení jsem motivovala hrou na zvířátka a 
se stejným zaměřením byly pohybové hry. Využila jsem při práci nové poznatky ze 
semináře dramatické výchovy. 
Březen bude v mateřské škole ve znamení pohádkových postav. Budeme postavy 
z pohádek vyrábět, zpívat písničky z pohádek. Pro děti společně s rodiči připravíme 
pohádkový bál.                                                                                   pí Váňová Pavla 
 
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA: 
 

Exkurze do Hlinska:  
Žákům 3. a 4. ročníku nekončilo ve středu 18. února vyučování 
jako obvykle po dvanácté hodině. Po obědě jsme se totiž vydali 
do Hlinska. Na Betlémě a v hlineckém muzeu si čtvrťáci a třeťáci 
doplňovali své znalosti z prvouky a vlastivědy o tom, jak se dříve 
žilo a pracovalo. 
Děti se divily, jak početné byly rodiny, které obývaly malé 
roubené chaloupky hlineckého Betléma, a jak skromně dříve lidé 
žili. V muzeu je zaujaly výrobky řemeslníků i předměty, které 
bývaly kdysi nedílnou součástí běžného života, např. máselnice, 
lis na tvaroh, klícka na homolky, dřevěná valcha. A co všechny 
obdivovaly? Krásné dřevěné hračky. 

                                 Mgr. Losenická Dagmar 

Zimní radovánky: 
Zkoušeli jste někdy postavit co 
nejvyšší stavbu ze sněhu? 
Podmínky jsou ideální, tak proč to 
nezkusit? I když se všichni moc 
snažili, výtvory během jedné hodiny 
rostly, ale i padaly. Není to zase tak 
jednoduché.  
Nakonec  
se nejvíce  
dařilo  
trojici našich 
žáků: Janě 
Kohoutové,  
Matěji  
Běhounkovi  
a Jakubu  
Ondráčkovi.  
Během asi  
60 minut  
postavili  
stavbu  
vysokou  
přes 2 metry.  

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 
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Recitační sout ěž: 
V pátek 20. února se konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se ji 
všichni naši žáci. Děti si nejčastěji volily básně od Jiřího Žáčka a Miloše 
Kratochvíla. Téměř všem se recitace dařila, a tak nebylo lehké vybrat 
vítěze. 
I.třída:     II.třída:  
1.místo - Martin Antl  1.místo – Tomáš Bačkovský 
2.místo –Tomáš Husslik 2.místo – Anna Stehnová   
3.místo – Michal Blažek  3.místo – Ivana Bencová 
  
III.a IV. třída: 
1.místo – Michal Strašil 
2.místo – Jakub Ondráček 
3.místo – Jana Kohoutová 
                Matěj Běhounek                                     Mgr. Stehnová Vladimíra                
 

 
 

V sobotu 14. února se v našem kulturním domě uskutečnil již tradiční dětský karneval. Letos si na něj přišlo zařádit 
neuvěřitelných 101 dětí v maskách. Moc nás potěšilo, že mezi nimi byly téměř všechny oudoleňské děti. 
S menším zpožděním dorazil i náš známý DJ David Hamerský, který opět nezklamal svým bohatým programem. 
Děti tancovaly, soutěžily a za odměnu získaly spoustu sladkostí. Při hodnocení masek obstály všechny na 
výbornou a tak dostaly pěkné ceny a párek v rohlíku.  
Po skončení karnevalu pro menší děti, jsme potěšili i ty větší. Vždyť byl „Valentýn“, a proto se konala diskotéka. 
Největší vytrvalci tancovali až do večerních hodin.  
Nezapomněli jsme ani na dospělé. Jednak mohli ochutnat již tradičně napečené řezy a cukroví a také si mohli 
zakoupit nádherné keramické výrobky pí Lenky Sedlákové.  
Na záměr MOC DĚKUJEME sponzorům: OÚ Oudoleň, SDH Oudoleň, TJ Sokol Oudoleň, Zelená lékárna Chotěboř 
a dále všem, kteří nám pomáhali s přípravou a průběhem karnevalu.                                                       Pořadatelky 
                                                         
                                                        
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚTSKÝ  KARNEVAL 
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Dětský karneval  
Já jsem byl indián a Michal byl sultán. Dělali jsme tam různé 
úkoly a Štěpa byl vodník. Lukáš nebyl nic, ale taky něco 
dostal. Karneval se mi moc líbil.                                  Jakub O.                                                                                                           

 
Dětský 
karneval 
Nejdřív 
jsem si 
myslela, 
že za nic 
nepůjdu. 
Měla 
jsem jít 
za 
babku, 
ale pak 
jsem šla za sportovce. Ale největší pařba byla Valentýnská 
diskotéka.                                                                      Jana H.                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                    Myslivecké sdružení Oudole ň Vás zve na  
 

                                                                MYSLIVECKÝ PLES 
 

                         v sobotu 7.3.2009 od 20:00  hodin  
                             v Kulturním dom ě v Oudoleni. 

                              
 Hraje POLYVOX.         Bohatá tombola.       Mysli vecká kuchyn ě. 
               
  Předtančení – TŠ Bohemia Chrast a Fanatic H. Brod   
 

          Předprodej vstupenek : Oudole ň – p. Janáček: 776 321 408, 
    Slavětín – p. Bílek: 602 449 085, H. Borová – p. Čejka: 736 166 309. 
 
SVOZ: Trasa č.1-18:55 N.Ransko, 19:00 Ždírec n. D.-DIPP, 19:05 Krucemburk, 19:10 Ždírec 
n.D.-BOVYS, 19:15 Sobiňov, 19:20 Bílek, 19:25 Chotěboř-Panský dům, 19:35 Příjemky, 19:40 
Střížov, 19:45 Jitkov,  
Trasa č.2-19:10 Modlíkov, 19:15 Přibyslav, 19:20 Dobrá, 19:25 Žižkovo Pole, 19:30 H. Borová, 
19:35 Peršíkov, 19:40 Slavětín. 

                                                                                                                                                                                                            

RODIČE DĚKUJI POŘADATELKÁM ZA KRÁSNÉ A PEČLIVĚ PŘIPRAVENÉ 
 ODPOLEDNE PRO DĚTI. 
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KONCERT A VÝSTAVA V  SOBIŇOVĚ 
 

Milostné renesanční písně a vernisáž výstavy obrazů uctí dne 20. března 2009 v 16:30 hodin  v budově 
Obecního ú řadu Sobi ňov  nástup letošního jara a otevřou též oslavy 625. výročí založení obce.  
Milostné renesanční písně přednesou loutnista Jindřich Macek a zpěvačka věhlasných Linha singers Pavla 
Fendrichová. Oba umělci vystupují spolu u nás i v Evropě již několik let a právě toto představení – Milostné 
renesanční písně – mělo v loňském roce velký úspěch ve Švýcarsku. Zdejší posluchače oba protagonisté 
okouzlili loňského roku Janáčkovými písněmi při benefičním koncertu v kostele Navštívení Pany Marie 
v Sopotech. 
Po koncertu bude v tomtéž prostoru otevřena výstava Ludmily a Stanislava Bartůškových. Jejich díla jsou 
ozdobou galerií a soukromých sbírek nejen v České republice, ale i jiných zemích Evropy. Manželé 
Bartůškovi věnovali některá svá plátna sopotským varhanám. Budou také součástí výstavy a budou výrazně 
označena. Výstava potrvá měsíc a na její závěr budou darované obrazy vydraženy. Výtěžek z obou akcí 
půjde na obnovu historických sopotských varhan, které byly loňského roku zapsány na seznam kulturních 
památek.  

 

 
 

Velikonoční cesta k varhanám  aneb Podoubravské kraslicové stromořadí 
 
Tak by se měl jmenovat rekord, zapsaný v Guinessově  knize, který bychom měli stvořit my, občané obcí 
Podoubraví. Akci pořádá Svazek obcí Podoubraví a Občanské sdružení Sobíňov. Sčítací komisaři, sdělovací 
prostředky a jiní nezbytní a důležití „lidé okolo“ se dostaví do Sobíňova 7. dubna 2009 v 10.00 hodin , kdy pokus 
odstartujeme. O dva dny později, pokud se to povede, nás Agentura Dobrý den představí na Staroměstském 
náměstí v Praze. 
V čem bude rekord spo čívat?  Vyfouknutými a ozdobenými vejci, tak zvanými vejdumky, spojíme jako 
náhrdelníkem stromy lemující cestu od sobíňovského obecního úřadu na sopotskou náves. Celá tato trasa měří 
rovný kilometr. Dosavadní rekord je podle sdělení Agentury Dobrý den dlouhý 675 metrů. 
Co k tomu pot řebujeme?  Spolupráci škol, občanů, podnikatelů, neziskových organizací a jiných ochotných lidí a 
institucí, kteří mají chuť se zapojit do veselé a přitom vážně míněné akce. Při střízlivém počítání potřebujeme 
nashromáždit 15 000 vyfouknutých vajíček. Ty se budou vázat na šňůrky po 50 kusech. Zdobit budeme podle 
svého vkusu materiálem, na který jsme zvyklí a vázat budeme na šňůrku, která se nepřetrhne. A také by každá 
instituce měla ke svým úvazkům dodat 1 metr vysoké ploché vejce vystřižené z kartonu, na kterém se představí a 
které bude umístěno v rekordní aleji.  
Kde se kraslice shromaž ďují?  V každé obci podle místní dohody. Den před stanovením rekordu, tedy 6. dubna 
odpoledne, je organizátoři odvezou na místo, nebo se s účastníky domluví individuálně. Kdo by chtěl úvazky 
s vejci dopravit do Sobíňova sám, poděkujeme, ale poprosíme nejdříve zavolat na kontaktní číslo telefonu 722 
742 583. 
Proč chceme získat zápis do Guinessovy knihy rekord ů? Chceme dát zbytku republiky najevo, že Podoubraví 
je nádherný kus přírody s cyklostezkami, lyžařskými terény, lesy s houbami a rybníky na koupání, plné kulturních 
památek a lidí, kteří si váží odkazu předků a návštěvníky rádi uvítají. A také - proto je vedle Svazku obcí 
Podoubraví pořadatelem též Občanské sdružení Sobíňov - chceme upozornit na naši snahu o záchranu 260 let 
starých vzácných varhan v Sopotech.                                                                           Občanské sdružení Sobíňov 

--------------------------------------------------------------------------- 
Do akce Velikono ční cesta k varhanám aneb Podoubravské kraslicové st romo řadí se 

zapojí místní základní škola a také naše obec, a pr oto po řádáme 
 

v sobotu 14. b řezna 2009 od 13:00 hodin   
v zasedací místnosti obecního ú řadu  

 
I. KRASLICOVÉ DĚLÁNÍ . 

 
Na programu bude barvení vyfouknutých vajec a vázán í do řetězů.  

Zveme tedy ženy, ale i muže, mládež,  d ěti, aby p řišli pomoci a pobavit se. Sebou si 
přineste vyfouknutá obarvená nebo neobarvená vají čka a dobrou náladu. 

 Pro každého je p řipraveno ob čerstvení !!!! 
Kdo se této sch ůzky nem ůže nebo nechce zú častnit, ale cht ěl by také p řisp ět svou troškou do mlýna, 

může na obecní ú řad přinést do 13.b řezna jakékoliv množství vyfouknutých  
obarvených nebo neobarvených vají ček.  
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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 
 

KINO ŽDÍREC N/D. – B Ř E Z E N  2009 
6.3. pátek v 16,30 a v 18,30 hodin 
KDOPAK BY SE VLKA BÁL 
Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi. Nový český rodinný film. 
90 min.,   přístupný, 44,- + 1,- Kč 
13.3. pátek v 16,30 a v 18,30 hodin 
CESTA NA MĚSÍC 3D 
Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se stanou součástí 
prvního přistání na Měsíci. Film Belgie a USA pro děti. Zažijete na vlastní 
oči Cestu na Měsíc s 3D brýlemi. 84 min.,   přístupný, 44,- + 1,- Kč 
19.3. čtvrtek v 9,35 hodin 
KYTICE POHÁDEK II. 
Pásmo českých filmů pro nejmenší. Konzerva. Jak sluníčko vrátilo štěňátku 
vodu. Cvrček a basa. Krtek a zelená hvězda. Velryba Abarlev. Člověk 
neandrtálský. Jak jeli k vodě. Jak Žofka pořádala maškarní bál. Krtek a 
televizor.  68 min., přístupný, 16,- + 1,- Kč 
27.3. pátek v 18,30 hodin 
AUSTRÁLIE 
Láska, romantika, dobrodružství, drama i komedie ve filmu USA, Austrálie 
a Velké Británie.  166 min., přístupný,, 59,- + 1,- Kč 
8.4. středa v 7,35 a 9,35 a v 16,30 hodin 
PEKLO S PRINCEZNOU 
Nový český film. 
10.4. pátek v 18,00 hodin 
AUTORSKÉ ČTENÍ: PAVEL J. HEJÁTKO 
Spisovatel a novinář. 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení. 
ŠATNA 3,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - ÚSCHOVNA KOL 5,- Kč/ ks.  
Telefon do kina 569 695 907, 569 694 620 (IC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    

  VYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZYKA 
 

Petra Gronová 

Česká Bělá 326 

tel: 724 279 292, 602 767 252 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
 

V měsíci březnu oslaví 
výročí narození: 

 

    Zvolánková Alena, Oudoleň 137 
Zárybnická Jaroslava, Oudoleň 187 
       Rosická Anna, Oudoleň 89 
 

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 ! !    

Modní přehlídka + jarní květinové dekorace 
 

Osadní výbor Bílek pořádá v neděli 8. března 2009 od 13:30 hodin v budově bývalé školy na Bílku 
módní přehlídku + přehlídku jarní květinové dekorace. 

Ke zhlédnutí a prodeji zde budou představeny ukázky pleteného ošacení návrhářky Ivy Hrnčířové 
 a květinové dekorace studia Florisťs. 

Divadelní soubor Hadrián, při KZM 
Přibyslav, Vás zve na divadelní 
představení rytířské veselohry 

 

HADRIÁN  Z ŘÍMSŮ 
 

Premiéra: 27. 03. 2009 v 19:00 hodin,  
1. repríza: 28. 03. 2009 v 19:00 hodin  
 2. repríza 03.04.2009 v 19:00 hodin. 


