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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 22. 2. 2007: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− jednotřídku pro školní rok 2007-2008.  
− příspěvek na výuku plavání dětí z mateřské školy 

ve výši 200,- Kč na dítě.  
− rekonstrukci školní kuchyně v letošním roce. 
− v souvislosti s účinností nového stavebního zá-

kona č. 183/2006 Sb., s odkazem na § 53 odst. 1 
zastupitele obce p.  Augustina Václava  pro spo-
lupráci při pořizování návrhu územního plánu ob-
ce Oudoleň. 

− přijmout nabídku firmy Elektroslužby spol. s.r.o. 
Havlíčkův Brod na akci: Prodloužení veřejného 
osvětlení k čp. 103 a k čp. 98. 

− požární  hlídku   dne  17.   3.  2007  ve  složení: 
p. Augustin Václav a p. Stránský Pavel. 

− Směrnici č. 1/2007 – Pro schvalování hospodář-
ských operací a oběh účetních dokladů. 

− žádost p. Janáčka a pí. Janáčkové, Oudoleň o 
pokácení  1 ks javoru, obvod kmene ve 130 cm 
výšce je 230 cm, z těchto důvodů: padající pro-
schlé větve působí škodu na střeše domu. 

−  finanční požadavek Sboru dobrovolných hasičů 
v Oudoleni pro rok 2007: nákup 2 ks hasičských 
stejnokrojů (asi 8 tis. Kč) a nákup osvětlení (2 ks 
zářivek a 1 ks halogenového světla) do hasičské 
zbrojnice. 

− úhradu pohledávky ležící v k. ú. Slavětín na po-
zemku číslo katastrální (PK) 177 a pozemcích 
parcelní číslo 178/2 a 178/3 pro Marii Horákovou, 
provdanou Fleischerovou. 

− zrušit bod usnesení, kterým se ukládá p. Ondráč-
kovi přinést vzorník osvětlení. Osvětlení 
v knihovně bylo zakoupeno a nainstalováno. 

− zrušit bod usnesení – z minulého zasedání trvá: 
obecní zastupitelstvo ukládá p. Antlovi a pí. 
Antlové opravit plot sousedící s mateřskou a zá-
kladní školou. 

Obecní zastupitelstvo zamítlo :  
− žádost o finanční příspěvek na činnost Centra 

pro zdravotně postižené, pracoviště Havl. Brod. 
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   

− s výhledem počtu žáků v ZŠ a MŠ Oudoleň pro 
další školní roky 

− s vyúčtováním příjmů a výdajů ZŠ a MŠ Oudoleň 
v roce 2006.  

− s návrhem firmy TES Chotěboř na rekonstrukci 
školní kuchyně. 

− s pracovním návrhem zadání územního plánu 
obce Oudoleň. 

− s informacemi, týkající se připojení naší obce na 
Metropolitní síť, v současné době závaznou při-
hlášku podávat obec nebude. 

− se žádostí p. Stanislava T., Oudoleň, o pokácení 
1 ks javoru, obvod kmene ve 130 cm výšce je 
100 cm, z těchto důvodů: strom je  nahnilý, hrozí 
pád na dům.  Žádost prověří p. Benc, bude pro-
jednána na příštím zasedání.  

− se žádostí p. Slámy a pí. Slámové, o prodej po-
zemku p. č. 88. Záměr prodeje bude zveřejněn 
na obecní nástěnce a bude projednán na příštím 
zasedání obecního zastupitelstva.  

− se žádostí p. Petra R., Oudoleň o pokácení 2 ks 
stromů u potoka. Žádost prověří p. Benc, bude 
řešena na příštím zasedání.  

− s informacemi hejtmana kraje Vysočina.  
− se záměrem koupi části pozemku p. č. 409/2 

písmeno „a“ o výměře 71 m2 od p. Karla K., Ou-
doleň a dále části pozemku p. č. 388/1 písmeno 
„b“ a „d“ o výměře 59 m2 a části  pozemku p. č. 
363/5 písmeno „c“ a „e“  o výměře 102 m2 od pí. 
Ondráčkové. Na těchto pozemcích jsou postave-
ny studně vodovodu Olšiny. Obecní zastupitel-
stvo projednalo záměr věcného břemena k těmto 
pozemkům. 

− se žádostí p. Vladimíra B., Oudoleň o obnovení 
části bývalé cesty „Medova“ z důvodu vjezdu a 
výjezdu zemědělské techniky na pole, které ob-
hospodařuje. Bude prověřeno a řešeno na příš-
tím zasedání.  

− s pozvánkou na krajské setkání v Kraji Vysočina 
dne 7.3.2007. Setkání se zúčastní p. Augustin. 

− s návrhem p. Václava Z. na prodej pozemku pod 
požární nádrží. Bude řešeno na příštím zasedání. 

„Čím víc lidé mají, tím více chtějí.“                                    
             W. Vegelweide 

     



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

===========================================================================
� PŘÍŠTÍ  ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTU-
PITELSTVA    

    Příští zasedání obecního zastupitelstva se   
bude konat  ve čtvrtek 22. 3. 2007 od 18.00 
hodin v kanceláři obecního úřadu.  
 
� ÚZEMNÍ  PLÁN  OBCE  
    V kanceláři obecního úřadu je možné nahléd-
nout do návrhu územního plánu a vznést připo-
mínky. 
 
� PÁLENÍ  KLESTÍ  
     Upozorňujeme občany na povinnost nahlásit 
na Krajské operační a informační středisko 
hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, 
tel. číslo: 950 270 102 veškeré pálení ohňů, 
zejména po likvidaci odpadu ze stromů po větrné 
kalamitě. V informaci je třeba uvést místo pálení, 
kontaktní zodpovědnou osobu a její telefonní 
číslo. 
  
� STUDNĚ  
     Na základě námi zjištěných informací je po-
vinné do 31. 12. 2007 přihlásit na Městském 
úřadě v Chotěboři, odbor životního prostředí, 

studně,  z nichž se čerpá voda. Bližší informace 
budou zveřejněny v příštích listech. 
 
� NOVÝ  STAVEBNÍ  ZÁKON  
     S účinností od 1. 1. 2007 vešel v účinnost 
nový stavební zákon, podle kterého veškeré 
stavby (i drobné stavby) a stavební úpravy 
v našem katastrálním území povoluje Městský 
úřad v Přibyslavi, odbor výstavby a ekologie.  
Příslušné formuláře jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách Městského úřadu v  Přibyslavi: 
www.pribyslav.cz. V levém sloupečku v dolní 
části stránky pod názvem Městský úřad je odkaz 
na odbor výstavby a ekologie a pokud si jej ote-
vřete, tak v levé části je odkaz „Formuláře“, kde 
je možné si stáhnout jednotlivé formuláře.  
 
� KONTEJNER  NA  VELKOOBJEMOVÝ  
ODPAD   

     Ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2007 bude před kul-
turním domem přistaven kontejner na velkoob-
jemový odpad. Do tohoto kontejneru bude možné 
uložit: nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toa-
lety apod. V žádném případě se nesmí do tohoto 
kontejneru ukládat nebezpečný odpad (např. 
elektrospotřebiče, počítače, televize, pneumati-
ky). 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod 
    3. -    4. 3. MUDr. Marie Beránková Dobrovského 2023, Havl. Brod tel. 569 426 109 
  10. -  11. 3. MUDr.  Naděžda Venosová Humpolecká 244, Havl. Brod tel. 569 426 107 
  17. -  18. 3. MUDr.  Věra Neubauerová Doležálkova 673, Chotěboř tel. 569  623 900 
  24. – 25. 3. MUDr.  Helena Novotná Kalinovo n. 605, Havl. Brod tel. 569 424 499 
  31.3.-  1. 4. MUDr. Pavel Brázda Krále Jana 538, Chotěboř tel. 569 623 790 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin.  

P O P L A T K Y 
 

Ve dnech 12. – 16. března 2007 se budou na obecním úřadě vybírat tyto po-
platky: 
 

− poplatek za popelnici: 240,- Kč občan, který má v obci trvalý pobyt 
   490,- Kč chalupář za rekreační objekt 
 

− poplatek za psa:        70,- Kč za jednoho psa 
      120,- Kč za každého dalšího psa. 
 

     Občané mají také možnost zaplatit poplatky přímo na účet obecního úřadu. 
V tom případě proveďte platbu na číslo účtu: 102703292/0300 a jako varia-
bilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční. 
     Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Oudoleň č. 2/2005 o místních 
poplatcích jsou tyto poplatky splatné nejpozději do 31. března 2007. 
     Včas nezaplacené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek. 
 



EVIDENCE OBYVATEL – STATISTIKA K 1. 1. 2007 
 

Pohyb obyvatel v naší obci    Počet obyvatel k 1. 1. 2007:     340 
v roce 2006:   

   VĚK                      MUŽI             ŽENY 
Narození   3      0 -   9       18          9  
Zemřelí   5   10 - 19   28     21 

20 - 29           37               18 
Přistěhovali   4   30 - 39           25               27 
Odstěhovali   7   40 - 49           25               23 

50 - 59           27               18 
Sňatek    3   60 - 69              9               14 
Rozvod    1   70 - 79              9                   12 

80 - 89              9              10 
90 - 99               1                    0 

       c e l k e m                188                152 
 

      Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                
       Augustin Václav                                                                               
                                                                                      starosta obce 
 
===========================================================================
� Povinná výměna řidičských průkazů – konečné termíny!  
Upozorňujeme všechny držitele řidičského 
oprávnění, že do 31. prosince 2007 musí být 
provedena výměna všech řidičských průkazů, 
které byly vydány v období od 1. 7. 1964 do 
31. 12. 1993! Pokud jste výměnu řidičského 
průkazu dosud neprovedli, doporučujeme Vám, 
abyste tak učinili bez zbytečných odkladů, neboť 
řidičské průkazy uplynutím doby stanovené pro 
jejich výměnu pozbývají platnosti! Žádost musí 
být podána osobně na příslušném obecním úřa-
dě obce s rozšířenou působností podle místa 
trvalého pobytu (Městský úřad Chotěboř, Odbor 
dopravy a silničního hospodářství, evidence řidi-
čů, kancelář č. 406, Ing. Stejskal). Výměna řidič-
ského průkazu je bezplatná! Pokud však došlo 

ke změnám v osobních údajích, které se zapisují 
do řidičského průkazu, je nutné zaplatit správní 
poplatek 50,- Kč v hotovosti. K žádosti je nutné 
přiložit 1 ks fotografie (rozměr 35 mm x 45 mm), 
platný doklad totožnosti a původní řidičský prů-
kaz. U osob starších 60 let je nutné doložit plat-
ný posudek o zdravotní způsobilosti k řízení mo-
torových vozidel. Formulář posudku je 
k dispozici na internetových stránkách 
www.chotebor.cz nebo na Městském úřadě 
Chotěboř, odboru dopravy a silničního hospo-
dářství, kancelář č. 406. Případné bližší informa-
ce Vám budou poskytnuty na tel. čísle 569 641 
134, Ing. Stejskal.                                                                               
                  MÚ Chotěboř, odbor dopravy a SH 

===========================================================================
� Co nového na Vysočině – únor 2007 
Na projekty půjde více než 20 miliónů 
      Na prvním zasedání krajského zastupitelstva 
v roce 2007, které se konalo v úterý 13. února 
projednali zastupitelé celkem 86 bodů. Pro ve-
řejnost k těm zajímavějším předpokládám patřilo 
schvalování vyhlášení celkem osmi grantových 
programů. Celkem 21 miliónů 850 tisíc korun 
z krajského rozpočtu na podporu malých podni-
katelů, kulturních a sportovních akcí, rozvoje 
informatizace kraje, zlepšení nakládání s odpady 
a hospodaření s vodou uvolnili krajští zastupite-
lé. 
      S přesným obsahem grantových programů 
Leader Vysočiny 2007 (1,0 mil. korun), Rozvoj 
malých podnikatelů ve vybraných regionech (4,5 
mil. korun), Jednorázové akce 2007 (1,5 mil. 
korun), Sportoviště 2007 (3,0 mil. korun), Dia-
gnóza památek (0,5 mil. korun), Metropolitní sítě 
VII – 2007 (2,5 mil. korun), Systém sběru a tří-
dění odpadů 2007 (2,35 mil. korun) a Čistá voda 
(6,5 mil. korun) se zájemci o předkládání projek-
tů mohou seznámit na webových stránkách kra-
je Vysočina www.kr-vysocina.cz. 

Finanční pomoc.    
     Velké množství bolesti, lítosti, soucitu, zkla-
mání, ale i nedůvěry, kritiky a senzacechtivých a 
často nepříliš přesných zpráv se šíří a ještě zřej-
mě nějakou dobu bude šířit okolo tragických 
událostí v havlíčkobrodské nemocnici. Kdo za co 
může a kdo je za co odpovědný může rozhodnout 
pouze soud. Všichni víme, že to rozhodně nebu-
de hned. Právě naopak, definitivní rozhodnutí 
soudu může být známo za měsíce, možná i roky. 
     Co je dnes zřejmé, je fakt, že nejen díky sa-
motné tragédii, ale i díky obrovské medializaci 
celé události zažívají přeživší poškození a po-
zůstalí nesmírně těžké chvíle. Neexistuje jedno-
duché řešení, jak pomoci. Zastupitelé kraje Vy-
sočina se jednomyslně rozhodli nečekat na roz-
hodnutí soudu a formou finančního daru pomoci 
poškozeným překlenout těžké a bolestné období.  
     Existuje mnoho názorů na to, kdy a jakým 
způsobem a zda vůbec pomáhat druhým 
v neštěstí, v nouzi. Asi všichni moc dobře cítíme, 
že lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu a ce-
nu a že bychom nikdy neměli připustit, aby se  



stal předmětem kupčení a obchodu. V případě 
heparinového vraha neexistuje pro postižené 
takové řešení, které by neštěstí napravilo. O co 
se ale musíme snažit je nalezení nejlepšího ze 
špatných řešení. A to jak víme, je úkol nejtěžší. 

Kromě jiného také proto, že při každém zvoleném 
řešení bude vždy existovat velká skupina nespo-
kojených a nesouhlasících. 
                         Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny  
                                                   www.vystrcil.cz                      

=========================================================================== 
� Informace Finančního úřadu v Chotěboři k podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob za rok 2006.  

      Daňová přiznání bude možno v letošním roce 
podávat až do pondělí 2. dubna. Poslední den v 
měsíci březnu totiž připadá na sobotu, a proto ze 
zákona o správě daní a poplatků je posledním 
dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. V 
měsíci březnu 2007 budou od 19. do 30. března 
provozní hodiny na Finančním úřadě v Chotěboři 
každý den až do 17.00 hodin, v pondělí 2. dubna 
budou provozní hodiny až do 18.00 hodin. Za-

městnanci Finančního úřadu v Chotěboři zajistí 
ve dnech 12. a 14. března 2007 v době od 8.00 
do 15.00 hodin možnost podat přiznání k dani z 
příjmu fyzických osob za rok 2006 v prostorách 
Městské knihovny Ždírec n.D.,Brodská 120. Po-
moc při podání přiznání bude spočívat zejména 
v převzetí daňových přiznání,kontrole jejich for-
mální správnosti a doložení potřebných příloh.  
           JUDr. Věra Halíková, v.r., ředitelka FÚ 

=========================================================================== 
� Informace Obvodního oddělení oddělení Policie ČR Chotěboř 
Sdělení informací o trestné a přestupkové čin-
nosti spadající do místní a věcné příslušnosti 
Obvodního PČR Chotěboř od 16.2.2007 do 
23.2.2007:  
      Jedná se o vybrané informace, které Vám 
poskytujeme, v žádném případě se nejedná o 
všechny události a věci, které řeší zdejší součást 
PČR. 
     Úvodem celkové shrnutí, kdy za období od 
začátku letošního roku jsme zaevidovali 34 pří-
padů trestních věcí a 44 věcí pro přestupkové 
řízení. 
     Ve zkráceném přípravném řízení je řešen pří-
pad muže z Chotěboře, který byl policejní hlíd-
kou kontrolován při jízdě OMV zn. Opel Astra, 
ačkoliv má pravomocným rozhodnutím Odboru 
dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlinsko 
vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu říze-
ní motorových vozidel.  
     V obci Krucemburk byl kontrolován policejní 
hlídkou řidič motocyklu zn. Jawa 20 Pionýr. 
Hlídce nebyl schopen předložit doklad o platné 
STK a doklady o pojištění odpovědnosti z provo-
zu vozidla  a další lustrací bylo zjištěno, že není 
držitelem řidičského oprávnění. Případ je zpraco-
váván ve zkráceném přípravném řízení.  

     Pro trestný čin podvodu je vyšetřován muž z 
Chotěboře, který uzavřel prostřednictvím f. Es-
sox s.r.o. smlouvu o spotřebitelském úvěru ve 
výši 20.000,-Kč. Do současné doby neuhradil ani 
jednu splátku.  
     NP odcizil z objektu bývalé sušičky obilí v 
Chotěboři tabule vlnitého hliníkového plechu, 
který byl namontován jako krytina boční stěny. 
Vzniklá škoda činí 18.000,-Kč. 
     Ve zkráceném přípravném řízení je zpracová-
ván případ muže, který si neplní vyživovací po-
vinnost na své dva syny. Na výživném jim dluží 
částku 14.000,-Kč. 
     Z oblasti přestupků bylo řešeno 8 případů 
přestupků. Přestupky proti bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu policisté vyřešili na místě 
uložením blokové pokuty. V jednom případě se 
jednalo o přestupek proti majetku, kdy NP po-
škodil stavební buňku v objektu sběrných suro-
vin v  obci Krucemburk. Dále došlo k přestup-
kům proti občanskému soužití.  
   Policejní hlídkou bylo dne 20.2.2007 v rámci 
dopravně bezpečnostní akce zkontrolováno cel-
kem 60 řidičů a jejich motorových vozidel.  

pprap. Věra Mrtková,  
policejní inspektor , OO PČR Chotěboř 

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

===========================================================================
V měsíci únoru dostala místní knihovna darem knihu:  
MADELEINE:  
„NEJLEPŠÍ  ZE  VŠECH  MOŽNÝCH   SV ĚTŮ“  
      V roce 1993 ji nově zvolený prezident Clinton 
jmenoval velvyslankyní a stálou představitelkou USA 
v OSN a současně členkou vlády. Po svém znovuzvo-
lení v roce 1996 jmenoval Clinton Madeleine Albrigh-
tovou šedesátou čtvrtou ministryní zahraničí Spoje-
ných států. Stala se tak nejvýše postavenou ženou 
v americké historii. 
     V životě i v politické činnosti si Madeleine Albrigh-
tová vždy zachovávala silný vztah ke své rodné zemi. 
Podporovala protikomunistickou opozici 
v Československu a v Polsku, po roce 1989 aktivně 
pomáhala nové demokratické reprezentaci a význam-
ně se zasadila o stabilizaci demokracie ve střední a 

východní Evropě a o integraci regionu do západních 
politických a bezpečnostních struktur. Má v České 
republice řadu dobrých přátel. Je nositelkou nejvyšší-
ho českého vyznamenání, jaké může být uděleno 
občanu cizí země, řádu Bílého lva. 
 
     Velmi bych chtěla poděkovat panu starostovi a 
obecnímu zastupitelstvu za finanční příspěvek pro 
místní knihovnu, který byl na letošní rok zvýšen na 
8.000,- Kč. 
     Dále moc děkuji panu Pavlu Stránskému za rychlé 
vyřízení nového osvětlení v knihovně. 
     Upozorňuji čtenáře a čtenářky, že v době jarních 
prázdnin bude knihovna otevřena ve čtvrtek 8. b řez-
na 2007 v době od 17.00 do 19.00 hodin.                           
                    Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň 



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

=========================================================================== 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:   
Recitační soutěž 
      V úterý 20. 2. 2007 se žáci  pátého ročníku zúčastnili okrskového kola recitační soutěže „Říkejme si 
básničky“ v Chotěboři.  Konkurence zde byla velká a porota měla těžký úkol, aby vybrala  dva nejlepší 
recitátory. Naši žáci nezklamali a jejich vystoupení bylo odměněno potleskem. Všichni jsme prožili hezké 
dopoledne a těšíme se na další soutěže.                                                   Jana Holoubková, tř. učitelka 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATEŘSKÁ ŠKOLA:   
     V únoru jsme v mateřské škole pokračovali v tématu: „Cesta kolem světa“. Děti se seznámily s Indií 
a Afrikou. Prohlédly si spoustu fotografií, poslouchaly vyprávění, prohlížely si zvířata Indie a Afriky 
v knihách, naučily se hodně říkanek o zvířatech. Četly jsme Ezopovy bajky a vyprávěly si o životě zvířat. 
Vyráběly jsme zvířata z malých květináčků a uspořádaly výstavu ve třídě. 
     Do mateřské školy dochází pí. Stehnová a učí děti břišní tance. Maminky pro holčičky na břišní tan-
ce připravily oblečení a děti se na ně moc těší. 
     Od měsíce března začínají předškoláci jezdit na plavecký výcvik. Budeme pokračovat v návštěvách 
kina v Krucemburku. Dne 13. března budeme v mateřské škole pořádat karneval s diskotékou, soutě-
žemi a slavnostně prostřenými stoly s pohoštěním.                                         Pavla Váňová, učitelka MŠ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     O jarních prázdninách, ve dnech 5.–9. března 2007, bude Mateřská škola v Oudoleni uzavřena.                                                        
=========================================================================== 

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

Regionální p řebor Havlí čkův Brod I.t řída 
Tabulka soutěže po 16. kole.  

  Název mužstva Utkání Výher Remíz Proher Kont. Sety Zápasy Body 

1. Kámen A 15 10 2 3 0 585:473 158:112 37 

2. Chotěboř E 14 10 2 2 0 537:464 144:108 36 

3. Přibyslav B 14 10 1 3 0 561:427 156:96 35 

4. SB Světlá B 15 7 2 6 0 547:508 145:125 31 

5. Ledeč B 14 7 1 6 0 525:463 135:117 29 

6. Jitkov A 14 4 2 8 0 464:542 112:140 24 

7. Oudoleň A 14 4 1 9 0 385:546 91:157 23 

8. ZŠ Nusle-Dvořák B 14 3 2 9 0 474:527 113:139 22 

9. Havl.Brod C 14 2 1 11 0 438:566 94:154 19 

 

Regionální p řebor Havlí čkův Brod II.t řída 
Tabulka soutěže po 16. kole. 

  Název mužstva Utkání Výher Remíz Proher Kont. Sety Zápasy Body 

1. Havl.Brod D 15 13 2 0 0 670:335 201:69 43 

2. ZŠ Nusle-Dvořák C 15 11 3 1 0 593:428 172:98 40 

3. Chotěboř F 14 8 4 2 0 547:382 157:95 34 

4. SB Světlá C 15 8 1 6 0 548:485 152:118 32 

5. Jitkov B 15 8 1 6 0 525:505 137:133 32 

6. Přibyslav C 15 6 1 8 0 512:533 129:141 28 

7. SB Světlá D 14 6 2 6 0 487:492 120:132 28 

8. Havl.Brod E 15 3 1 11 0 390:618 91:179 22 

9. Havl.Brod F 13 3 2 8 0 364:502 95:139 21 

10. Oudoleň B 14 2 2 10 0 412:569 89:163 20 

11. Ledeč C 13 1 1 11 0 347:546 79:155 16 



                     Všechny tímto srdečně zveme na  

               
                 
                                       v sobotu 17. března 2007 
                               od 13.30 hodin v KD v Oudoleni 

                      Odpolednem bude provázet DJ David Hamerský. 
                          Všechny  čeká plno her, písniček a soutěží. 

                                 Těšíme se na velkou účast masek. 
                                           Vstupné dobrovolné. 
                              Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                      
                                Kurfürst ův dům Přibyslav – výstavní sí ň    
                                                         
 
                                    Výstava fotografií po řízených Harry Burtonem   
                                     v hrobce egypt ského krále Tutanchamona, objevené                                                                             
                                          Howardem Carterem  a  lordem  Carnarvonem  
                                                            v Údolí král ů v roce 1922. 
                                                 Výstava potrvá od 1. 3. do 31. 3. 2007.  

            
 

 

  Exponáty ze soukromé sbírky Ladislava Zapá řky  
     Slavnostní zahájení výstavy - v pond ělí  
                12. března 2007 v 17.00 hodin.  
                  Výstava potrvá do 9. 9.  2007 .  

              ŽIVOTNÍ   JUBILEA  

               V měsíci březnu oslaví výročí narození: 

                       Halama Václav, Oudoleň 57 
                      Dvořáček Milan, Oudoleň 146 
                      Kryštofková Jiřina, Oudoleň 79 

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

 

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - KINO 
březen 2007 

2.3. pátek  v 9,40  hod. 
DOMA JE DOMA      Pásmo českých pohádek pro děti. 
72min., přístupný, 16,- + 1,-Kč 
7.3. středa v 18,30 hod. 
DÉJ’AVU                                           Sci-fi thriller USA. 
Titulky, 127 min., přístupný, 52,- + 1,-Kč 
14.3. středa v 18,30 hod. 
DOKONALÝ TRIK    Historický film USA, který využívá 
téma kouzelnictví. Titulky, 131 min., přístupný, 54,-+1, 
21.3. středa v 18,30 hod. 
PO HLAVĚ DO PRDELE  Česká kriminální černá ko-
medie.           89 min., přístupný od 15 let, 52,- + 1,-Kč 
28.3. středa v 17,00 hodin 
ERAGON  Trochu pohádka, o něco více fantasy ve 
filmu USA.     104 min., přístupný, 50,- + 1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení.  ŠATNA 2,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - 
ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks. Tel. kina 569 695 907. 
 

Pozvánka na  
cestopisnou p řednášku 

      Srdečně vás zveme na cestopisnou besedu 
o Islandu, sopkách, gejzírech, ledovcích, spo-
jenou s promítáním fotografií. O zážitcích s 
cestováním po Islandu budou vypráv ět Marek 
Štukhejl a Dušan Pa řil. Přednáška se usku teční 
dne 9. b řezna 2007 v 18 hodin v rodném domku 
Karla Havlí čka Borovského v Havl. Borové. 

Oblíbená česká herečka KVĚTA FIALOVÁ  v pondělí 
12.března od 18,00 hodin v sále Městského kina 
ve Ždírci nad Doubravou bude mluvit s humorem sobě 
vlastním o svém životě, herecké kariéře, práci v televizi i 
před filmovou kamerou. Druhá část pořadu je věnována 
dotazům.Vstupné 100,-Kč; v předprodeji 80,-Kč. 
Předprodej vstupenek bude od 1. března 2007 v Měst-
ské knihovně a IC.Tel: 569 694 620 Jste srdečně zváni! 
 

Obec Sobiňov a SDH Sobiňov pořádají tradiční 

OBECNÍ  BÁL 

dne 10. března 2007 ve 20 hodin  
v Kulturním domě v Sobiňově. 

Hraje: AMIX      Bohatá tombola       Vstupné: 80,- Kč      
Svoz : Oudoleň KD    18.35 hodin 

HLINSKO 
KOMORNÍ DIVADLO – 
ORLOVNA 
19. 3. 2007 od 18.00 h. 
Vlasta Redl, Slávek 
Janoušek, Jaroslav 
Samson Lenk + Petra 
Šanclová v po řadu  
„BARVY DOMOVA“ 
–folkový večer. 
Předprodej vstupenek: 
IC, Husova 41,  
tel. 469 312 349 
 
KD OSTROV 
Havlíčkův Brod 
14. 3. 2007 od 19.00 h. 
MILOVAT K SMRTI 
Malý muzikál o velké 
Edith Piaf. 
Hrají: Světlana Nálep-
ková, Martin Sochor  
18. 3. od 18.00 h. 
JEZINKY BEZINKY 
Premiérové představení 
ADIVADLA. 
29. 3. od 19.00 hodin 
CHUDÁK MANŽEL 
V hlavní roli klasické 
komedie:Oldřich Navrá-
til. 
 


