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Při I. kraslicovém d ělání se ozdobilo a navázalo  
232 vyfouknutých obarvených vají ček. 

A   protože  bychom  cht ěli  za  naši  obec  navázat  vají ček  alespo ň  ješt ě 
jednou tolik,  máte ješt ě možnost se této akce zú častnit. 

Vyfouknutá obarvená nebo neobarvená vají čka  
přineste na obecní ú řad nebo p řijďte na 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

do zasedací místností obecního ú řadu. 
Všichni budou vítáni a na každého čeká ob čerstvení. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- požádat o dotaci z dotačního titulu: Sportoviště    

2009 na zařízení cvičební místnosti pro ženy 
v kulturním domě.  

- úhradu autobusu na výlet základní a mateřské školy, 
ale i místních obyvatel, dne 7. 4. 2009 na 
Podoubravské kraslicové stromořadí v Sobiňově. 

- zájem o poskytnutí dotace kraje na pořízení studií a 
projektových dokumentací opatření k ochraně před 
povodněmi obcím na území kraje. 

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s pozvánkou na jednání o. p. s. Havlíčkův kraj. 
- s oznámením o provedení kontroly hospodaření obce 

dne 24. 3. 2009.  

- se zamítavým stanoviskem Krajského úřadu kraje 
Vysočina k žádosti o poskytnutí příspěvku na 
rekonstrukci požární nádrže.  

- s obsahem smlouvy na převod ochranných 
prostředků pro JSDH Oudoleň od Ministerstva vnitra 
ČR, Praha. Ochranné  prostředky  budou  předány 
16. 4. 2009 v Havlíčkově Brodě.  

- se stanoviskem starosty obce p. Augustina Václava k 
usnesení české inspekce životního prostředí a 
k odbornému posouzení zdravotního stavu lípy 
malolisté v obci Oudoleň agenturou ochrany přírody a 
krajiny. 

Zastupitelstvo obce ukládá:  
- členům zastupitelstva navrhnout na příštím zasedání 

hudbu na Pouťové posezení. 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání 

- hudbu na pouťovém posezení dne 13. 6. 2009 a dne 
12. 6. 2010   -  p. Bílek, Chotěboř.  

- žádost o finanční podporu v rámci Integrovaného 
operačního programu „E-Government v obcích – 
Czech POINT“. Maximální limit na způsobilé náklady 
projektu činí u upgrade stávajícího pracoviště 68 
540,- Kč. Obec se na způsobilých výdajích projektu 
podílí 15%.  

- žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o příspěvek na mzdy pro 
školní rok 2009/2010 z důvodu nenaplnění počtu 
žáků o jednoho žáka  

- požární hlídku na taneční zábavě dne  11 . 4. 2009: 
p. Augustin Václav a p. Křesťan Josef. 

Já jsem malý koledníček,  
přišel jsem si pro balíček. 
Letos je tu se mnou táta,  
ale příští rok jdu sám... 

Počkejte, vy holky jedny, 
jak Vás všechny vyšlehám. 

 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   5. 3. 2009 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   19. 3. 2009 
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AKTUÁLNÍ  INFORMACE 

                    

KRAJSKÝ ÚŘAD 
 

- uspořádat humanitární sbírku do 29. 6. 2009. 
- žádost p. Slámy o povolení překopání obecní 

komunikace k plynovému potrubí k parcele č. 57, za 
podmínky uvedení obecní komunikace do původního 
stavu. Kontrolu provede p. Benc Zdeněk 

- reklamaci díla v záruce u firmy Chládek a Tintěra, 
Havlíčkův Brod: stržení okapů na budově školy a 
špatný spád okapů na budově hasičské klubovny. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s usnesením z jednání představenstva LDO 

Přibyslav. 
- s informacemi z jednání protipovodňových komisí dne 

16. 3. 2009 na Městském úřadě v Chotěboři. 
- s informacemi z valné hromady společnosti Havlíčkův 

kraj o. p. s.  
- s informacemi Úřadu práce, Havlíčkův Brod o 

vytvoření pracovních míst v rámci veřejně 
prospěšných prací.  

- s informacemi z Finančního úřadu v Chotěboři a se 
stavem na účtech obce.  

- s nabídkou firmy GDO STUDIO na výrobu vizitek, 
nástěnných kalendářů, propagačních předmětů apod. 

- s výtržností – v KD byly vypuštěny hasicí přístroje, 
v případě opakování bude předáno Policii ČR.  

- s Rozhodnutím – povolení k předčasnému užívání 
stavby na pozemku p. č. st. 32 v Oudoleni. 

- s nabídkou firmy PATROL na ochranu obecního 
majetku.  

- s oznámením o zahájení spojeného územního řízení 
o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu 
jednání na přístavbu skladu obalů ke skladové hale 
nápojů v Oudoleni.  

- s informacemi o soutěži Krajského úřadu kraje 
Vysočina: My třídíme nejlépe.  

Zastupitelstvo obce ukládá:  

- projednat na příštím zasedání organizaci obecního 
plesu. 

- projednat na příštím zasedání, na základě stanoviska 
SDH Oudoleň, sběr železného šrotu. 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další   zasedání   Zastupitelstva    obce  Oudoleň    se     bude    konat  ve   čtvrtek  23. dubna  2009 od 19:00  
hodin v zasedací místnosti  obecního úřadu.   

SVOZ  KOMUNÁLNÍHO  ODPADU 
Od 1. 4. 2009 budou svozy komunálního odpadu probíhat 1x za 14 dní. Svozy budou probíhat v lichých 
týdnech v pondělí. To znamená, že příští svoz bude 6. 4. a další svoz  20. 4.  

TANEČČČČNÍ ZÁBAVA 
TJ Sokol Oudoleň pořádá v sobotu 11. dubna 2009 již tradiční taneční zábavu. Hudba: KYVADLO.

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                    Václav Augustin                         
                                                                                                          starosta obce      
                                                            

Slovo hejtmana 
Tak jsme přežili zimu i její odchod spojený se vždy 
poněkud nebezpečným táním. Zima na Vysočině je 
drsná, někdy i nebezpečná. Ale zároveň umí být 
kouzelná, když ty naše kopečky a lesy pokryje čistý 
bělostný sníh a příroda i naše mysl se zklidní. Každé 
roční období má zkrátka něco do sebe. Ale jaro je jaro. 
Slunce nabírá sílu, otepluje se, prodlužují se dny, 
příroda se probouzí a i  těm lidským bytostem  se 
rozjasňují tváře a dušičky pookřejí. 
Ovšem kromě přicházejícího jara se nás stále více 
dotýká i příchod nevítaného období, o němž nevíme, 
kdy odejde. Krize – to slovo slyšíme z televize, čteme 
ho v novinách, nevyhneme se mu při domácích i 
pracovních rozhovorech, dotýká se přímo či nepřímo 
našich rodin. Konkrétní reakci se pochopitelně 
nemůžeme a nechceme vyhýbat ani my – politici. 
Rada kraje Vysočina vydala začátkem března 
prohlášení, v němž vyjádřila vůli přijmout a uskutečnit 
taková opatření, která mohou vhodně doplňovat 
opatření realizovaná vládou a ministerstvy a která 
mohou dílčím způsobem zmírnit dopady hospodářské 
krize v území kraje. Jsme si vědomi obtížnosti situace 
především pro občany v produktivním věku, kteří 

ztratili práci a nemohou nalézt novou. Jsme si rovněž 
vědomi možného vyššího postižení Vysočiny krizí 
oproti jiným krajům  zejména z důvodů citlivější 
struktury průmyslu – výrazné orientace na výrobu 
segmentů pro automobily. I když není v možnostech 
kraje významným způsobem zasáhnout do vývoje 
ekonomických parametrů a eliminovat nepříznivý 
hospodářský vývoj, musíme hledat oblasti, které 
ovlivnit můžeme. 
Přemýšlíme, které investice opravdu něco přinesou – 
třeba právě pro zaměstnanost – a které naopak nejsou 
v dohledné době potřebné. Myslíme i na strukturu 
výdajů z prostředků kraje i námi řízených organizací, 
na úspory běžných provozních nákladů. Na druhé 
straně je nutné nenechávat finanční rezervy kraje bez 
využití, nebát se použít je právě v době krize účelným 
způsobem, protože jejich produktivní zapojení může 
dílčím způsobem dopady krize zmírnit. 
Česká strana sociálně demokratická klade vždy důraz 
na solidaritu silných se slabými, proto myslíme i v této 
situaci na možné problémy v sociální oblasti. I když to 
není přímo role krajů, chceme připravit  prostor pro 
„vyztužení“ sociální sítě v případě dalšího krizového 
vývoje, a to pro výjimečné případy, pro které není 
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 

                    

z nějakého specifického důvodu možné nebo 
dostatečné řešení v sociální záchranné síti státu. 
Už v únoru jsme se setkávali s představiteli krajské 
hospodářské i agrární komory, úřadů práce a různých 
firem a probírali jsme možnosti, jak krizi společně čelit. 
Na základě těchto jednání jsme vytvořili „Pracovní 
skupinu pro Vysočinu“, která bude připravovat 
materiály možných opatření kraje v období 
hospodářské krize. Kromě politiků a úředníků kraje v ní 
jsou představitelé hospodářské komory, agrární 
komory, úřadu práce. Účast v ní jsme nabídli i 
politickým klubům opozice a ta do ní delegovala své 
zástupce. Skupina bude otevřená i dalším možným 
účastníkům. Rovněž jsme připravili semináře k této 
problematice, které probíhají v pěti největších městech 

kraje. 
Nemůžeme si nic namlouvat - nikomu z nás se krize 
zcela nevyhne, ale nebylo by dobré podléhat nějaké 
hysterii. Optimisté říkají, že krize přicházejí a pak zase 
odcházejí a vrací se prosperita. Teď jde o to, jak 
dlouhý bude čas těch méně příznivých okolností pro 
náš život. A jak se k jiné situaci všichni postavíme. 
Neměli bychom jen naříkat nad tím, že naše 
symbolické spotřební košíky nebudou přeplněné, 
někdy možná i poloprázdné. Můžeme si mnohé 
odpustit. A rozumně uvažovat nad tím, co můžeme 
každý doma i ve své práci udělat pro tu snad budoucí 
zase prosperitu. Nebo prostě pro skromný dobrý život.  

Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA: 
Oslava narozenin a svátk ů dětí v naší 
mateřské škole . 
V březnu oslavil své čtvrté narozeniny Jeníček Kubát. 
Maminka za pomoci Jeníčka připravila pro děti 
jihočeské hnětýnky. Šesté narozeniny slavila s námi 
Kačenka Nejedlá ze Slavětína, také ona přinesla 
dětem sladkosti. Matyášek Sláma oslavil své třetí 
narozeniny s námi poprvé. Děti mu popřály a on je 
odměnil sladkostmi. Také Pepíček Stehnů slavil 
svátek. Babička Bohunka ze Střížova mu napekla 
krásně zdobené perníčky. 
Bál princ ů a princezen 
V pátek 3. 4. ve školce zakončíme téma: „Začarované 
království“ bálem princů a princezen za účasti žáků ze 
základní školy. Děti předvedou naučené písničky a 
taneček. Společně se žáky se základní školy si při písničkách z pohádek zatancují.                        pí Pavla Váňová  
 
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA: 
Plavecký výcvik 
 

V březnu, tak jako každý rok, začali žáci třetího  a čtvrtého ročníku a předškoláci z mateřské školy jezdit na plavecký 
výcvik do bazénu do Hlinska. S vodou se dobře sžily i ty děti, které měly před  počátkem kurzu z plavání obavy.  
ANKETA: Proč jezdím rád na plavání? 
� Jezdím moc, moc rád na plavání, protože se tam třeba klouzáme na 

skluzavce do vody nebo chodíme po takových deskách, někdy mi to 
uklouzne, ale to nevadí, a taky je to dobrý, že se učíme jenom chvíli a taky 
že sbíráme pod vodou puky. Matěj B.  

� Na plavání se mi moc líbí sbírání puků. Jakub B. 
� Je tam zábava. Jana K. 
� Proto, abych se plavat naučila a abychom si zaplavali. Jsou tam hodní 

plavčíci. Jana H. 
� Protože mě to baví a je to zábava. Jakub O. 
� Protože tam plaveme žábu a sbíráme puky a chodíme po deskách. Michal S.  
 
Pohádka O t řech prasátkách 
Ve čtvrtek 26. března se v naší škole konalo divadelní představení. Žáci druhého 
ročníku zahráli školákům a školkáčkům pohádku O třech prasátkách. 
Představení se moc povedlo. A tak si všichni účinkující zaslouží pochvalu. 
Herecké obsazení:  Prasátko BALÍK – Ivana B., prasátko CVALÍK – Jana L., 
prasátko BOUBELKA – Anna S., Větřisko – Kateřina K., vypravěč – Tomáš B.                                                                                                                                            
                                                                                       Mgr.  Vladimíra  Stehnová 
  
(Foto z titulní strany: Herci z pohádky O třech prasátkách s dětmi z mateřské 
školy.) 
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Post řehy herc ů: 
 Tomášek měl hádanku. Pohádka byla O třech prasátkách. Já 

jsem byla Balík a Anička byla Boubelka a Janička byla Cvalík. 
Káťa byla Větřisko. Tom byl vypravěč. Líbilo se mi to moc.   
Ivana B. 

 26. března jsme hráli divadlo O třech prasátkách. Ivanka 
s Janičkou vypadaly, jako by byly těhotné. Všichni jsme měli 
trému. Ale pak jsme to zvládli. Všechno se mi líbilo.  Anna S. 

 Divadlo TIKAJ. Moc se mi líbila Káťa Kubátová. Já jsem vyrobila 
rypáčky. Hrála jsem prasátko Balíka. Eliška prodávala vstupenky. 
Moc mě to bavilo.  Jana L.  

 
Keramika ve škole: 
Ve čtvrtek 5. 3. jsme při pracovním vyučování vyráběli z hlíny zajíce a lepili jsme je na hrnek. Potom jsme ryli do 
hrnku různé tvary, třeba velikonoční věci, třeba květiny a kuřátka. A v pondělí jsme vykrajovali z hlíny kuřátka a vejce 

a zdobili jsme je. Kuřátka jsme ozdobili a potom jsme jim vykrojili 2 dírky na 
provázky, na pověšení.  Ondřej B. 
 
Ve čtvrtek 19. března jsme opět 
pracovali s keramikou. Po prvním 
vypálení v peci u paní Sedlákové 
jsme glazovali. A teď už 
naposledy: hurá do pece.  A už se 
můžeme všichni těšit na 
velikonoční výstavu v naší 
škole,  kde budeme výrobky 
vystavovat a za symbolickou cenu 
prodávat.        

Mgr. Vladimíra Stehnová  
 

Velikono ční výstava a jarmark  
Přestože počasí v minulých dnech nenasvědčovalo tomu, že se blíží Velikonoce, v naší škole je tomu naopak. 
Malujeme, kreslíme, stříháme, lepíme – připravujeme se na velikonoční výstavu a na jarmark. Tentokrát budeme ve 
velikonoční  dílně plést košíčky z papírových ruliček a při zdobení vajíček použijeme méně známou techniku - 
pachwork.                                                                                                                                   Mgr. Dagmar Losenická  
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KINO ŽDÍREC N/D. – DUBEN  2009 
8.4. středa v 7,35 a v 9,35 hodin 
PEKLO S PRINCEZNOU  Pohádka o tom, že s čerty občas jsou i žerty.                     90 min., přístupný, 29,- + 1,- Kč 
8.4. středa v 16,30 hodin 
PEKLO S PRINCEZNOU                                  90 min., přístupný, 44,- + 1,- Kč 
10.4. pátek v 18,00 hodin 
AUTORSKÉ ČTENÍ: PAVEL J. HEJÁTKO             Spisovatel a novinář. 
17.4. pátek v 18,30 hodin 
KURÝR 3                                       Řidič, který dopraví cokoliv kamkoliv.                  100 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč 
24.4. pátek v 16,00 a v 18,30 hodin 
LÍBÁŠ JAKO BŮH   Lásky, rozchody, návraty... Romantická komedie Marie Poledňákové.110 min., přístupný, 59,- + 1,-  
5.5. středa v 9,35 hodin 
PASÁČEK VEPŘŮ                               Pásmo pohádek pro nejmenší. 
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). 

SDH Oudoleň a ochotnický divadelní spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s.SDH Oudoleň a ochotnický divadelní spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s.SDH Oudoleň a ochotnický divadelní spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s.SDH Oudoleň a ochotnický divadelní spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s.    

Vás srdečně zvou na divadelní pVás srdečně zvou na divadelní pVás srdečně zvou na divadelní pVás srdečně zvou na divadelní představení hryředstavení hryředstavení hryředstavení hry 

 

SEVERNÍ   PÓL  JE  DOBYT!! 
 

na motivy hry Dobytí severního pólu od Járy Cimrmana. 

 

Sobota 9. května 2009 vSobota 9. května 2009 vSobota 9. května 2009 vSobota 9. května 2009 v    19:00 hodin19:00 hodin19:00 hodin19:00 hodin    

Kulturní dům OudoleňKulturní dům OudoleňKulturní dům OudoleňKulturní dům Oudoleň    
 

V hlavních rolích uvidíte: 

NáNáNáNáčelník Karel Němec................................................čelník Karel Němec................................................čelník Karel Němec................................................čelník Karel Němec................................................HanaHanaHanaHana Půžová Půžová Půžová Půžová    

Lékárník Vojtěch ŠorfLékárník Vojtěch ŠorfLékárník Vojtěch ŠorfLékárník Vojtěch Šorf............................................... ............................................... ............................................... ............................................... Lenka KubátováLenka KubátováLenka KubátováLenka Kubátová    

PomocPomocPomocPomocný účitel Václav Poustka.................................ný účitel Václav Poustka.................................ný účitel Václav Poustka.................................ný účitel Václav Poustka.................................Kamil HájekKamil HájekKamil HájekKamil Hájek    

PotPotPotPotah Varel Frištenský..............................................Jiřah Varel Frištenský..............................................Jiřah Varel Frištenský..............................................Jiřah Varel Frištenský..............................................Jiří Kolouchí Kolouchí Kolouchí Kolouch    

PorPorPorPoručík Jučík Jučík Jučík Jiří Beran.......................................................iří Beran.......................................................iří Beran.......................................................iří Beran.......................................................Hana ŠidlákováHana ŠidlákováHana ŠidlákováHana Šidláková    
 

 

Režie............................................Stáňa Hájková 

Hlavní kulisák, technik a majitel zlatých českých ručiček.........................Jarda Kolouch 

Malba kulis.....................................pan Kamil Hájek 

Nápověda.................................Janča Strnadová a Kačka Sobotková 

 

Vstupné dobrovolné.Vstupné dobrovolné.Vstupné dobrovolné.Vstupné dobrovolné.    
 

MLADÍ HASIČI 
Hra „Plamen“ se  chýlí do své druhé části,  a sice jarního kola. Termín  obvodního  kola  byl  stanoven  na  sobotu  
9. května 2009  na hasičském cvičišti v Havl. Borové . 
Protože nechceme být poslední, začali jsme nacvičovat disciplíny, které do této soutěže patří: štafeta požárních 
dvojic, štafeta 4 x 60 m a požární útok. V obvodovém kole nás čeká 6 sborů, se kterými se utkáme. Pokud se nám 
podaří zvítězit, naší odměnou bude účast na okresním kole v Havl. Brodě, které se uskuteční 23. května 2009. 
OKRSKOVÁ  HASIČSKÁ  SOUTĚŽ 
Okrsková hasičská soutěž proběhne v sobotu 30. kv ětna 2009 v Jitkov ě. 

 
KULTURA  A  INZERCE 
 

HASIČI 
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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 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
 

                           V měsíci dubnu oslaví 
                               výročí narození: 
 

                         Šmídová Marie, Oudoleň 132 
                      Tomková Božena, Oudoleň 114 
 

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 ! !    

  
 
 
 

V SOBÍŇOVĚ SE BUDE HRÁT O REKORD!  
Pokus o zápis Podoubravského kraslicového stromořadí do Guinessovy knihy rekordů se blíží. Organizátoři – 
Svazek obcí Podoubraví a Občanské sdružení Sobíňov – jej stanovili na den 7. dubna 2009 v 10.00 hodin . 
Sraz je na návsi v Sopotech. Slavnostního okamžiku by měl být přítomen mimo jiných radní pro kulturu kraje 
Vysočina, ing. Tomáš Škaryd. Pro zúčastněné bude určitě velkým zážitkem přeměřování délky vaječného hada, 
který by měl strom od stromu spojit symbol samosprávy – obecní úřad – se symbolem kultury – s památkově 
chráněným kostelem a varhanami, což je jeden kilometr. Podoubravské kraslicové stromořadí aneb Velikonoční 
cesta k varhanám má upozornit diváky, posluchače a čtenáře nejrůznějších sdělovacích prostředků na kraj, ve 
kterém žijeme, na jeho turistické, kulturní a společenské možnosti a také na bohatství zanechané nám předky, 
které chceme nyní i v budoucnu chránit. Proto budeme zdobit řetězem z vyfoukaných a namalovaných vajec, 
cestu k památkově chráněným varhanám. Had by měl být delší než 653,9 metru a měl by mít víc než 10 400 
vejdumků, abychom překonali rekord z roku 2001 ustavený v Bílině. Největšími pomocníky v tomto díle jsou 
školy, jejich pedagogové a žáci. Ujali se svého úkolu s nadšením a my se těšíme, že alespoň některé z nich v 
Sobíňově uvítáme. Doufáme, že místní skupina Ochránců přírody v Chotěboři otevře dětem svůj domeček 
poblíž Sopot a nabídne od 11:00 hodin občerstvení, které plně hradí Svazek obcí Podoubraví. Měla by to být 
přesnídávková polévka, čaj, zákusky a další dobroty, děti by měly mít možnost se vzájemně poznat, opéci si na 
ohni špekáček nebo si zasoutěžit. Pak by se zájemci mohli přesunout na ranč 3D v Markvarticích, kde se 
chovají koně, pštrosi a býčci. Zdejší majitelé a jejich zaměstnanci jim jistě rádi všechno ukáží a možná, že jim 
dovolí si na koních i zajezdit. Nabízíme také výšlap po Naučné stezce Sobíňov, která spojuje všechna historicky 
významná místa v okolí a také upozorňuje na přírodní jedinečnosti Nivy Doubravy. Pro zahřátí bude také určitě 
otevřen i osvědčený Hostinec u Štefana vedle obecního úřadu. Pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů se 
bude konat za každého počasí, pokud nás nepostihnou opravdu silné deště nebo sněžení. Ale to už nikdo z nás 
ovlivnit nemůže. Přejme si tedy vzájemně, aby nám vyšel nejen rekord, ale i slušné počasí!         Bohuna Krčová 

ZÁJEMCI Z NAŠÍ OBCE SE MOHOU TÉTO AKCE TAKÉ ZÚ ČASTNIT. JE ZAJIŠT ĚN AUTOBUS TAM I 
ZPĚT. RÁNO ODJÍŽDÍ AUTOBUS V 8:25 HODIN OD ZÁKLADNÍ ŠK OLY V OUDOLENI. 

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: mail: mail: mail: 

martingron@seznam.czmartingron@seznam.czmartingron@seznam.czmartingron@seznam.cz    

 VÝUKA NĚMECKÉHO  JAZYKA 
 

Petra Gronová 

Česká Bělá 326 

tel: 724 279 292, 602 767 252 

POBOČKA ČSOB POJIŠŤOVNY V ČESKÉ BĚLÉ 
V České Bělé byla otevřena pobočka ČSOB 
Pojišťovny, kde mohou občané uzavírat důležitá 
pojištění, jako povinné ručení, pojištění domů a 
domácností, životní a úrazové pojištění a penzijní  
připojištění. Tato pobočka je otevřena 6 dní v týdnu 
pro občany z České Bělé a okolí, kteří již nemusí 
dojíždět za pojištěním jinam. Pobočka se nachází na 
náměstí v České Bělé v objektu bývalé masny. 

Kontakt na vedoucího pobočky: 
p. Gron -  tel.  602 767 252 

 


