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POSEZENÍ  S MÍSTNÍ  MLÁDEŽÍ  
Zastupitelstvo obce Oudoleň  
zve srdečně místní mládež  

na posezení se zastupiteli obce   
v pátek 4. dubna 2008 od 17.00 hodin  

v místním pohostinství.  
Občerstvení je zajištěno. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- vypracování projektové dokumentace rekonstruk-

ce požární nádrže na pozemku p. č. 352/1 od fir-
my Ing. Jan Bouchal – Sys Tech, České 
Budějovice. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 

- se závěrečným vyhodnocením akce „Technická 
infrastruktura 3 rodinné domy Oudoleň“. 

Zastupitelstvo obce projednalo : 
− se zástupci organizací TJ Sokol Oudoleň, SDH 

Oudoleň a MS Oudoleň spolupráci na akci: Se-
tkání rodáků u příležitosti slavnostního předání 
dokončené akce: Obnova centra obce Oudoleň.

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- prodej části pozemku p. č. 648/45 p. Slámovi za 

následujících podmínek: pozemek bude prodán 
pouze po průčelí domu čp. 80, za cenu 20,- 
Kč/m2, p. Sláma si nechá pozemek zaměřit za 
účasti zastupitele p. Bence, uhradí sepsání 
smlouvy a vklad do katastru,  ve smlouvě bude 
stanoveno věcné břemeno (na tomto pozemku je 
umístěn obecní vodovod).   

- oznámení p. Slámy ohledně přístavby skladu. 
- žádost o umístění fotovoltaické elektrárny 

v katastrálním území Oudoleň na pozemcích p. č.  
484, 485/3, 486/1, 487, 489, 490, 493, 494 a 578. 

- požádat o dotaci z dotačního titulu: „Sportoviště 
2008“ na opravu zimního stadiónu. 

- požádat o dotaci z grantového programu: „Dotace 
na podporu tradičních společenských a kulturních 
aktivit obcí kraje Vysočina“ na akci: “Setkání ro-
dáků u příležitosti slavnostního předání dokonče-
né akce: Obnova centra obce Oudoleň“. 

- úhradu správních poplatků za ověření podpisů a 
listin, souvisejících se smlouvami o zřízení věcné-
ho břemene – vedení obecního vodovodu. 

- uskutečnit Posezení s mládeží v místním pohos-
tinství.   

- zhotovení přístřešků na kontejnery u horní a dolní 
čekárny. 

- zhotovení stojanů na kola u obecního úřadu a u 
pošty. 

- zakoupení kontejneru na plasty na horní část 
obce.  

- požární hlídku na taneční zábavě dne 22. 3. 2008: 
p. Janáček Milan a p. Béna Ivo.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:  
- s Protokolem o kontrolním zjištění provedeném 

dne 11. 3. 2008 Krajskou hygienickou stanicí kraje 
Vysočina, územní pracoviště, Havlíčkův Brod. 
Proběhla kontrola veřejného vodovodu Olšiny a 
Březina, v roce 2007 byla laboratorními rozbory 
zjištěná snížena hodnota v ukazateli reakce vody. 
Tato snížená hodnota nepředstavuje žádné zdra-
votní riziko. Vodovod je provozován dle schvále-
ného provozního řádu. 

Zastupitelstvo obce projednalo : 
− Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 

1/2008, kterou se stanoví část společného škol-
ského obvodu základní školy a Smlouvu o vytvo-
ření společného školského obvodu spádové školy 
ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová. Tato vyhláška a 
smlouva bude upravena o skutečnost, že základní 
vzdělávání pro I. stupeň  zajišťuje pro Oudoleň a 
Slavětín Obec Oudoleň. 

− organizaci akce: Setkání rodáků u příležitosti 
slavnostního předání dokončené akce: „Obnova 
centra obce Oudoleň“ – objednávku vyšívaného 
slavnostního praporu obce, objednávku propa-
gačních předmětů apod. 

 

     Kdo nemá dluhy, je bo-
hatý, kdo žije bez nemoci, 
je šťastný.  

(Mongolské přísloví) 
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KONTEJNER KONTEJNER KONTEJNER KONTEJNER     
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPADNA VELKOOBJEMOVÝ ODPADNA VELKOOBJEMOVÝ ODPADNA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD    

    

     Ve dnech 18. – 21. dubna 2008  bude za 
kulturní dům přistaven kontejner na velkoobje-
mový odpad.  
     Do tohoto kontejneru je možné ukládat velkoob-
jemový   odpad.  Jedná  se  
především o starý nábytek  
(křesla,     židle,      skříně,  
válendy apod.), podlahové 
krytiny  (koberce,   linolea)  
a     sanitární      keramiku  
(umyvadla, toalety)  apod.  
     V žádném případě se do tohoto kontejneru nesmí 
ukládat elektrospotřebiče nebo nebezpečný odpad. 

 

SBĚR  ŽELEZNÉHO  ŠROTU 
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň bude  
v pond ělí 21. dubna 2008  provádět  

sběr železného šrotu .  
Železný šrot je nutné připravit k silnici nebo  

místní komunikaci. 
 

 
 

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Příští  zasedání  Zastupitelstva  obce Oudoleň  se  
bude  konat  ve  čtvrtek  24. dubna  2008  od  18.00  
hodin  v  kanceláři obecního úřadu. 

 SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Od 1. 4. 2008 budou svozy komunálního odpadu pro-
bíhat 1x za 14 dnů. Svozy budou probíhat v lichých 
týdnech  v pondělí. To znamená, že svoz bude 7. 4 a 
poté až 21. 4. 2008. 

 KONTEJNERY NA ODPAD ZE ZAHRÁDEK 
Kontejnery na zahradní odpad budou přistaveny 
v průběhu měsíce dubna dle počasí. Toto bude včas 
oznámeno. 

 HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ 
V  měsíci  květnu  bude provedena humanitární sbírka 
ošacení.   Přesný   termín  bude  zveřejněn  v  příštích 
Oudoleňských listech.

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň: 
 
 
 Augustin Václav 
               starosta obce 
 

                                                    
CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ – BŘEZEN 2008 
Turistická sezóna zahájena 
 Byl to pro mě příjemný zážitek. Společně se 
stovkami milovníků turistiky jsme se sešli v neděli 
16. března na Masarykově náměstí v Jihlavě na slav-
nostním zahájení turistické sezóny. Předsedkyně ob-
lastního výboru Klubu českých turistů na Vysočině 
Marie Vincencová, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
a prezident „evropských turistů“ Jan Havelka společně 
velkým klíčem symbolicky odemkli pomyslný zámek a 
otevřeli tak turistům z Vysočiny téměř tři tisíce kilomet-
rů značených turistických tras v našem kraji.  
 Nevím, kolika lidem je známo, že každoročně 
102 aktivních značkařů – členů Krajské komise zna-
čení kraje Vysočina obnoví v našem kraji asi jeden 
tisíc kilometrů značených tras a okolo sta směrovek, 
cedulí a turistických vývěsních map. 
 Je to ohromná práce, kterou pro nás pro 
všechny milovníky Vysočinské přírody odpracují naši 
aktivní členové klubů českých turistů. Určitě stojí zato 
si to alespoň občas uvědomit a zároveň jim v duchu 
nebo třeba i nahlas poděkovat.  
Zásady územního rozvoje 
 Již ne územní plán velkého územního celku, 
ale Zásady územního rozvoje kraje Vysočina budou 
do budoucna určovat základní rámec, možnosti a 
směry rozvoje našeho kraje. Obsah krajských Zásad 
územního rozvoje je definován stavebním zákonem a 
prováděcí vyhláškou. Krajské zájmy budou definovány 
zejména v kapitole Priority územního plánování kraje 

a v kapitole Upřesnění územních podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území. 
 Smyslem je definovat podmínky pro další 
územně plánovací činnost obcí popřípadě pro řízení 
dle stavebního zákona. Tyto podmínky se budou týkat 
sídelní struktury (zejména se bude jednat o rozvoj 
měst a obcí), ochrany přírody a kulturních a civilizač-
ních hodnot (umisťování staveb, chráněné oblasti 
apod.), dopravní infrastruktury (páteřní síť silnic, že-
leznice apod.), technické infrastruktury.(koridory pro 
ropovody, plynovody, vysoké napětí apod.). 
 V Zásadách územního rozvoje musí být rov-
něž zohledněny zájmy státu, které jsou obsaženy 
zejména v tzv. Politice územního rozvoje, kterou lze 
nalézt například na webových stránkách Ministerstva 
pro místní rozvoj. 
 Možná si někteří říkáte, k čemu vám tyto in-
formace jsou? Zda pro vás nejsou zbytečné? Osobně 
se domnívám, že nikoliv. Zásady územního rozvoje 
schvaluje krajské zastupitelstvo a jsou to právě tyto 
zásady, které v sobě v okamžiku schválení obsahují 
zprávu o přístupu kraje například k výstavbě větrných 
elektráren, budování dopravních koridorů, vytipování 
oblastí průmyslového rozvoje apod. Je dobré vědět i 
to, že každé dva roky se zastupitelstvu kraje předklá-
dá zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje 
včetně možnosti předložení návrhu na jejich aktuali-
zaci.  
         Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny www.vystrcil.cz 

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU    

KRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘAD    
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ    
    MATEŘSKÁ ŠKOLA: 

   Od 17. 3. do 19. 3. byla na chodbě mateřské školy uspořádána 
velikono ční výstavka  pro veřejnost. S dětmi jsem při výtvarných a 
pracovních činnostech vyráběla velké zajíce z textilu, slámy a velkých rolí 
od koberců. Malovali jsme vajíčka mramorovacími barvami, vyráběli květiny 
z papíru a pískových barev. Skla ve dveřích zdobí tulipány z barevných 
papírů, hlemýždi z průhledné fólie a hedvábného papíru. Děti se naučily 
několik velikonočních říkadel a lidových písniček.                   
                                                                         pí. Váňová Pavla, učitelka MŠ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:  
CO DĚLAT O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH?  

 Sníh žádný, počasí nic moc.... Třeba si 
naplánujte výlet tak jako my.  
 V úterý 11. 3. 2008 jsme vyrazili do Prahy. 
Cestou tam jsme se zastavili v Hrusicích, v rodišti 
Josefa Lady. A protože děti z naší školy v hodinách 
čtení čtou od J. Lady Mikeše, nebyl jediná otázka od 
paní průvodkyně, kterou by malí výletníci správně 

nezodpověděli. A nejen proto se v muzeu líbilo jak malým, tak velkým. 

 A teď už nás čekala Praha – Cinema 
City. V naší malé školičce právě „žijeme“ 
projektem – Cesta kolem světa, „cestujeme“ lodí. 
Projekci – Perla oceánu D3, pouštěli právě pro 
nás. Posadili jsme se do pohodných sedaček, 
nasadili si speciální brýle a dobrodružství pod 
mořskou hladinou mohlo začít. Mořští 
živočichové plavali tak blízko, že nejeden z nás 
před sebou mával rukama a hladil si delfína, 
želvu, nebo chytal malé rybky. 
 I když se nikomu nepodařilo nic chytit, 
přivezli jsme si domů spoustu nových zážitků. 
Prostě krásný prázdninový den.                                                                                            
                   Mgr. Stehnová Vladimíra, učitelka ZŠ 
 

PLAVECKÝ  VÝCVIK  
 V březnu, tak jako každý rok, začali jezdit  žáci  třetího ročníku naší školy společně s žáky z Havlíčkovy 
Borové na plavání. Plavecký výcvik probíhá od 19. března v bazénu ve Hlinsku vždy ve středu,  poslední, desátá 
lekce,  se uskuteční 21. května. Již druhým rokem se výuky plavání pod odborným dohledem zúčastňují  také bu-
doucí prvňáčci z mateřské školy.   
 
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
     Přípravy na Velikonoce – vyprávění o Velikonocích a 
velikonočních zvycích, malování, kreslení, stříhání, lepení  
vyvrcholily v naší škole ve dnech  17. až 19. března, kdy 
se chodba  a učebna družiny změnily na malou výstavní 
síň.  
      Co vše jste mohli vidět? Kraslice  ozdobené tradičními 
technikami – voskem – na to se děti  zvláště těšily - nebo  
obalované v rozdrcených skořápkách,  ale zkusili jsme i 
jiné postupy, například zdobení barevnými písky, papíro-
vou koláží z ústřižků  papírů z reklamních materiálů, či 
odkrývání barev pod lepicími páskami a zdobení mramo-
rovacími barvami.  
     Nechyběly ani kreslené příběhy o tom, jak se vajíčko 
dostane na velikonoční stůl, velikonoční dekorace z pečiva 
a kraslic, slepičky a kohoutci z proložek na vejce, kuřátka ve skořápkách, ozdobné velikonoční košíčky a kašírova-
né mističky a mnoho dalších výrobků. Školákům se práce dařila, pracovali s chutí a to bylo vidět i na hotových vý-
robcích.“Velikonoční vyrábění“ v hodinách výtvarné výchovy, pracovního vyučování, ve výtvarném kroužku a ve 
družině si všichni užili. Věříme, že děti nejen potěšily  všechny návštěvníky, ale že si s hotovými výrobky přinesly 
kousek  jara a sváteční nálady i do svých, tentokráte nevelikonočně zasněžených, domovů.                           

Mgr. Losenická Dagmar, ředitelka školy
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PÁLENÍ  ČARODĚJNIC 
 Tradiční lidový zvyk pálení čarodějnic 
v podvečer 30. dubna bývá doprovázen i nešvary, 
které se neblaze podepisují na životním 

prostředí. Někdy se totiž 
spaluje také nejrůznější 

odpad (především různý 
plastový odpad, pneu-

matiky, dřevotříska 
s laminovanými  ma-
teriály apod.) a do 

ovzduší se tak dostává 
mnoho nebezpečných 

chemických látek. Dým s 

těmito látkami pak vdechují nejen přímí účastnící ak-
ce, tedy především děti a mládež, ale také občané 
bydlící poblíž. 
 Chtěli bychom touto cestou na tato nebezpečí  
upozornit i v letošním roce. Nechceme zde podávat 
výčet právních norem, které tuto svéráznou formu 
likvidace odpadů označují za poškozování životního 
prostředí, přímo ji zakazují a umožňují ukládání pokut.  
 Věříme, že pěknou lidovou tradici lze dodržet i 
bez výraznější újmy na životním prostředí. Pro úplnost 
uvádíme, že na těchto otevřených ohništích lze dle 
zákona o ochraně ovzduší spalovat jen dřevo  a su-
ché rostlinné materiály bez škodlivých příměsí.                                                   
      Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí. 

 
 
 

Co nového u mladých hasičů? 
 Blíží se jaro a s ním, jako každý rok, jarní kolo 
dětské hry Plamen. 
 Podzimní úspěšnou účast již máme za sebou, 
a proto nám nezbývá než se začít připravovat na jarní 
pokračování.  Protože sborů mladých hasičů stále 
přibývá, bylo již vloni ustanoveno, že oblast (Havlíč-
kův Brod), ve které SDH Oudoleň soutěží, bude roz-
dělena do 4 obvodů. Obvody spravedlivě rozdělilo 
OSH Havlíčkův Brod. Toto platí pro jarní kola hry 
Plamen – v tomto kole je více disciplín a bylo časově 
náročné je všechny se všemi družstvy mladších i star-
ších zvládnout. Proto si každý obvod pořádá jarní kolo 
sám pro počet družstev, která do něho patří. Z tohoto 
obvodu pak postupují dle postupového klíče (body 
z podzimního kola a odsoutěženého jarního kola) 1-2 
družstva mladších a starších do okresního kola. Kolik 
družstev postupuje, 
je závislé na počtu 
družstev v obvodu. 
Okresní kolo pořá-
dá OSH Havlíčkův 
Brod. Na této sou-
těži se utkávají 
nejlepší sbory mla-
dých hasičů 
z obvodových kol. 
Je zde povinná 
soutěž CTIF*. Na 
obvodových kolech 
je CTIF* nepovinná 
– záleží na domluvě 
mezi sbory obvodu. 
Z okresního kola 
postupují 1-2 

nejlepší sbory do kol krajských a dál.  
 Podzimní kolo -závod požární všestrannosti - 
je pořádané pro všechny sbory bez ohledu na přísluš-
nost do obvodů. V každém obvodu je průměrně 6 
SMDH.  
 Mladí hasiči z Oudoleně jsou zařazeni do 
obvodu číslo 3 . Do tohoto obvodu patří také Havlíč-
kova Borová, Přibyslav, Podmoklany, Sobíňov, Dlou-
há Ves, Krucemburk a Dobrá. 
 Jarní kolo hry  PLAMEN  se koná v sobotu 
3. května 2008 na cvi čišti SDH Podmoklany  a 
spočívá ve splnění disciplín: požární útok, štafeta 4 × 
60 metrů , požární útok s překážkami CTIF *, štafeta 
CTIF*, štafeta požárních dvojic. Takže už pilně nacvi-
čujeme, jak je vidět z fotografií.  
 Do celkového umístění se počítá také hodno-
cení celoroční činnosti. Nejen pro tyto účely by každé 
SDH mělo vést kroniku.   

      Eva Bencová

   

ROZPIS  POHOTOVOSTNÍCH  SLUŽEB  STOMATOLOG Ů – HAVLÍ ČKŮV  BROD 
  5. -     6. 4.    MUDr. Oldřiška Drbohlavová, Psych. léčebna, Havlíčkův Brod 569 478 360 
12. -   13. 4.  MUDr. Dufková Ladislava, Vilémov 168 569 449 130 
19.  -  20. 4. MUDr. Brázdová Hana, Krále Jana 538, Chotěboř 569 623 790 
26. -   27. 4. MUDr. Lánová Milana, Ždírec nad Doubravou 32 569 694 639 
  1. -     4. 5. MUDr. Molíková, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod 569 424 211 

HASIČIHASIČIHASIČIHASIČI    
    

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  CHOTĚBOŘMĚSTSKÝ  ÚŘAD  CHOTĚBOŘMĚSTSKÝ  ÚŘAD  CHOTĚBOŘMĚSTSKÝ  ÚŘAD  CHOTĚBOŘ    
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KKKKULTURA  A  INZERCEULTURA  A  INZERCEULTURA  A  INZERCEULTURA  A  INZERCE    
    

 
 V sobotu 23. 2. 2008 se konal v našem kulturním domě 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Oproti loňskému roku se 
zúčastnilo více dětí v maskách – a to 65. Hudbu zajistil DJ David 

Hamerský. Opět nás všechny 
pobavil svými 
„průpovídkami“, pěknými 
písničkami a soutěžemi.  
 Děti dostaly spoustu 

cen za splnění úkolů a také za 
pěkné masky. 
 Celé odpoledne se všichni 
bavili včetně dospělých, kteří si 
s dětmi rádi zatančili. 
 Mnohokrát děkujeme 
sponzorům – SDH Oudoleň, TJ 
Sokol Oudoleň, Obecní úřad 
Oudoleň, p. Stanislav Sláma, 
Zelená lékárna Chotěboř, Elasta-
Vestil Krucemburk. 
     Příští rok se na Vás všechny 
zase těšíme!                                   

  Jana Kubátová, 
Blanka Zvolánková 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚTSKÝ  KARNEVALDĚTSKÝ  KARNEVALDĚTSKÝ  KARNEVALDĚTSKÝ  KARNEVAL    
    

PODĚKOVÁNÍ 
Karneval se nám moc líbil. Děkujeme paní Kubátové, paní Zvolánkové a všem, kdo se o nás starali. 

Monika a Ivana Bencovy 

                                                                                                    ŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUM    
                   V měsíci dubnu  oslaví  výročí narození 
                                 Zvolánek Jiří, Oudoleň 137 
                        Polívková Leopoldina, Oudoleň 37 
                        Běhounková Jaroslava, Oudoleň 99 
                                    Holas Jiří, Oudoleň 25 
                       B L A H O P Ř E J E M E ! 
 

Supermarket ve Ždírci  nad Doubravou  
     Otázka stále pokládaná a skloňovaná v 
mnoha pádech. Podle posledních informací 
společnosti NIMIRU Havlíčkův Brod je realiza-
ce stavby „hotovou věcí“ a do léta by měla 
stavba být zahájena. A kdo vlastně bude pro-
vozovatelem marketu? Společnost Hold se 
supermarketem Albert. Tak už se všichni mů-
žeme těšit??? Pevně věřím, že ano!      
Jan Martinec(převzato z měsíčníku Naše noviny) 
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K ZAMYŠLENÍK ZAMYŠLENÍK ZAMYŠLENÍK ZAMYŠLENÍ    
    

         ZADÁNO PRO 
  YVETTU SIMONOVOU 
   v pátek 2. kv ětna 2008 
          v 18.00 hodin 
  v sále  Městského kina 
          ve Ždírci n/D. 
     Ve svém novém pořadu zavzpomíná 
Yvetta Simonová nejenom na své nejzná-
mější písničky, ale bude mluvit o svém živo-
tě, rodině, láskách, práci. V druhé části 
pořadu je dán prostor pro dotazy diváků. 
Pořad je věnován ženám ke Dni matek! 
Vstupné 120 Kč, v předprodeji 100 Kč. Před-
prodej vstupenek bude od 21. 4. v Městské 
knihovně a Informačním centru.  
Tel.: 569 694 620. Jste srdečně zváni!! 
                 (Pořádá Městská knihovna a IC)  
 

CESTOPISNÁ  PŘEDNÁŠKA  O  PRÁZDNINOVÉ  CESTĚ  RUMUNSKEM  
     V sobotu 5. dubna 2008 od 19.00 hodin  se uskuteční v zasedací místnosti Městyse Havlíčkova Borová 
cestopisná přednáška. O své prázdninové cestě Rumunskem budou vyprávět J. Panáček a L. Sobotka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STARÁ  PODIVÍNSKÁ  PANÍ 
 Na nočním stoku staré paní, která zemřela v domově důchodů, našli po její smrti tento dopis adresovaný 
mladé ošetřovatelce, která se o ní starala. 
 „Co vidíš, ty, která se o mě staráš? A co říkáš, když o mně mluvíš? 
 Nejčastěji vidíš protivnou stařenu, trochu bláznivou, která se dívá do prázdna a už to v hlavě nemá 
v pořádku. Při jídle slintá a nikdy neodpoví, když se jí na něco ptáš. A pořád ztrácí boty a ponožky. Ať ji to baví 
nebo ne, nechá tě, ať všechno děláš, jak chceš: mytí i jídlo, jen aby zabila dlouhý šedý den. 
 To tedy vidíš! 
 Tak otevři oči. To nejsem já. 
 Povím ti, kdo jsem. 
 Jsem poslední z deseti dětí, měla jsem otce a matku a bratry a sestry. Měli jsme se moc rádi. 
 Jsem šestnáctiletá dívka jako vítr, která sní, že brzy potká toho pravého. Vdala jsem se už ve dvaceti. 
 Srdce mi poskočilo radostí, když jsem si vzpomněla na předsevzetí, která jsem si ten den dala. 
 Teď je mi pětadvacet a mám syna, který mě potřebuje, aby měl domov. 
 Jsem třicetiletá žena, syn rychle roste, ale pojí nás nezničitelná pouta. Je mi čtyřicet a on brzy odejde. Ale 
mám svého muže. 
 V padesáti si kolem mne hraje houf dětí. 
 Zase mám kolem sebe děti a vedle sebe manžela. 
 Pak přicházejí temné dny – umírá manžel. Když pomyslím na budoucnost, třesu se strachem, protože moje 
děti mají plno práce s výchovou svých dětí. 
 A tak myslím na léta a na lásku, kterou jsem poznala. Už jsem stará. Příroda je krutá, tváří se, že stáří rov-
ná se bláznovství. Tělo mě nechává na holičkách, opouští mě krása i síla. A tam, kde jsem měla srdce, nechává 
čas jen kus kamene. 
 Ale v této staré zřícenině pořád bije srdce děvčete. Pamatuji si radosti i bolesti. Prociťuji svůj život od za-
čátku a miluji. 
 Vzpomínám na příliš krátké roky, které pominuly příliš rychle. A přijímám neúprosnou skutečnost, že „nic 
netrvá věčně“. 
 Tak otevři oči, ty, která o mě pečuješ, a podívej se na tu protivnou starou stařenu.... Podívej se pořádně a 
uvidíš mě.“ 

KINO ŽDÍREC N/D.  -  DUBEN 2008 
2.4. středa v 18,00 hodin            AFRIKA – JINÝ SVĚT 
Cestopisná diashow. O svých cestách, zážitcích a kouzel-
ných místech se s námi přijedou podělit cestovatelé Lenka 
a Václav Špilarovi. Vstupné: 50,- Kč 
11.4. pátek v 7,35 hodin a v 9,45 hodin 
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 
Nová dobrodružná komedie Francie, SRN, Španělska a 
Itálie. Česká verze. 117 min., přístupný, 28,- + 1,- Kč  
11.4. pátek v 17,00 hodin 
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY 
Repríza filmu. Česká verze. 117 min., přístupný, 36,- + 1,-  
18.4. pátek v 18,30 hodin 
NA VLASTNÍ NEBEZPE ČÍ 
Divoká voda, nádherná příroda a partička podivných na-
šinců v novém českém filmu Filipa Renče. 92 min.,  
přístupný, 59,- + 1,-  
7.5. středa v 9,35 hodin 
KRAKONOŠOVY POHÁDKY II. 
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. 
9.5. pátek v 16,30 i v 18.30 hodin 
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA   Nová česká pohádka. 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem před-
stavení. Šatna 2,- Kč/ks, občerstvení, úschovna kol  4,- Kč/ 
ks.  Telefon kina 569 695 907. 
 

Lékařská pohotovost  
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 


