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Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 20. 4. 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
− nákup kopírovacího stroje DEVELOP D1650iD od 

firmy Šipka Havl. Brod za cenu 35.371,- Kč. 
− prodej současného kopírovacího stroje DEVELOP 

1500 za vyvolávací cenu 8.000,- Kč. 
− na základě žádosti p. Ondráčka Oudoleň úhradu 

veřejného osvětlení a místní komunikace na po-
zemku obce p. č. 685 k pozemkům p.č. 152/25 a 
p.č. 153/3. 

− zapisovatele na volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ve dnech 2. – 3. června 2006 – pí. 
Zelenkovou Danu, bytem Oudoleň 2. 

− Dodatek č. 1/2006 ke smlouvě nájemní mezi po-
dílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním 
družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 1. 7. 
2004, týkající se změny způsobu určení nájemného 
z majetku, které mu členské obce pronajímají 
k hospodaření. V tomto dodatku je stanoveno ná-
jemné ve výši 34% z tržeb za vlastní dříví 
v peněžním plnění. Nájemné z ostatních pozemků 
a objektů, které se na nich nacházejí, se stanovuje 
na 800.000,- Kč rovněž v peněžním plnění. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− s následujícími informacemi týkající se povodní:  

− Návrh usnesení vlády ČR k finanční pomoci 
státu při odstraňování následků povodní. 

− Program finanční podpory obcím postiženým 
povodněmi v roce 2006 při zajišťování dočas-
ného náhradního ubytování včetně nezbytných 
souvisejících potřeb. 

− Linka POVODNĚ 2006. 
− Povodně – Pomozme rychle a účinně. 
− Informace o vyšetření studní, které slouží 

k individuálnímu zásobování jako jediný zdroj 
pitné vody, v oblastech postižených povod-
němi. 

− Individuální zdroje pitné vody v oblastech po-
stižených záplavami. 

− Platby za ukládání odpadů vzniklých 
v souvislosti s povodněmi. 

− Rámcová doporučení pro nakládání 
s povodňovými odpady. 

− Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR 
k záchranným pracím a k likvidaci následků 
pohromy při povodních v období od 31. břez-
na 2006. 

− Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR 
k plnění úkolů pořádkové služby Policie ČR 
v období od 31. 3. 2006. 

− Postup při obnově dodávek el. energie zákaz-
níkům v oblastech postižených povodněmi. 

− Zásobování PHM ze Státních hmotných re-
zerv. 

− s grantem krajského Fondu Vysočina: „Rozvoj 
mikroregionů 2006“, podprogram: „B – Integro-
vané projekty venkovských mikroregionů“. Tento 
grant se týká výstavby, rekonstrukce, moderniza-
ce či opravy majetku mikroregionu či samostatné 
obce mikroregionu, dotace je určena na zpraco-
vání projektové dokumentace a na vlastní reali-
zaci projektu. 

− s jednáním se zástupci firmy Miloslav Odvárka 
ODAS, Žďár nad Sázavou, týkající se svozu 
nebezpečného odpadu. Firma Miloslav Odvárka 
bude i nadále provádět sběr nebezpečného odpa-
du a elektrospotřebičů. Obec nebude hradit na-
kládání s odpadem, ale pouze náklady spojené se 
sběrem a dopravou z obce ke zpracovateli.  

− s Rámcovým harmonogramem otevření Eurocen-
ter v regionech ČR.  

− s jednáním s Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR, týkající se výstavby tůní v k. ú. Oudoleň 
z důvodu výskytu střevle potoční v Oudoleňském 
potoce. 



− s materiálem: „Kontrola účinnosti protiradono-
vých opatření v bytových novostavbách nezbyt-
ností“. 

− s připravovanými grantovými programy Fondu 
Vysočiny. 

− s informací Městského úřadu v Chotěboři, týkají-
cí se ptačí chřipky – bližší informace budou uve-
řejněny v Oudoleňských listech. 

− se zápisem z jednání představenstva Lesního 
družstva obcí Přibyslav. 

− s informacemi, týkající se územně plánovací 
dokumentace. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
− projednat na příštím zasedání připomínku a dotaz 

p. Janáčka, Oudoleň na řešení vymílání břehu u 
hřiště v horním části obce. 

− projednat po uplynutí 14denní až 3týdenní lhůty 
žádost p. Antla a pí. Antlové, Oudoleň o povolení 

pokácení 1 ks modřínu na pozemku p. č. 42/7 o 
obvodu kmene ve výšce 130 cm 80 cm. Strom je 
zčásti uschlý a ohrožuje děti v základní škole a 
hrozí škody na nemovitostech. 

− opětovně požádat p. Antla a pí. Antlovou o opra-
vu plotu u základní školy. 

Obecní zastupitelstvo neodsouhlasilo: 
− nabídku Havlíčkovy Borové zemědělské a.s. na 

změnu nájemní smlouvy - zvýšení pronájmu na 
600,- Kč/ha za podmínky prodloužení pronájmu 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10-tiletou. 

− nabídku firmy  Pavel  Divišek – Měsíčník kultury 
a  volného  času,  Hradec  Králové  na  uveřejnění 
reklamního   inzerátu   v  propagačním  materiálu 
Obce Vysočiny. 

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

===========================================================================
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPI-

TELSTVA se bude konat  ve čtvrtek 18. května 
2006 od 19.00 hodin. 
EUROCENTRUM PRO KRAJ VYSOČINA A 

PRO KRAJ PARDUBICE. Dne 26. 6. 2006 
bude otevřeno Eurocentrum pro kraj Vysočina a 
18. 9. 2006 bude otevřeno Eurocentrum pro kraj 
Pardubický. Regionální eurocentra budou po 
obsahové stránce: 
− poskytovat občanům informace a poradenství 

v oblasti EU – přímý kontakt, bezplatná tele-
fonní linka Eurofon 800 200 200, elektronic-
ká pošta, informační materiály, 

− pořádat v rámci rozpočtu Eurocentra různé 
akce, besedy a či semináře,  

− spoluvytvářet znalostní databázi a informační 
materiály o EU, 

− spolupracovat s vysokými školami ve věci 
stáží studentů, společných projektů apod., 

− vypisovat regionální granty na informační 
aktivity o EU. 

PTAČÍ  CHŘIPKA. Na základě pokynu ze 
Státní veterinární správy ČR Praha mění Krajská 
veterinární správa pro kraj Vysočina (dále jen 
KVS) s okamžitou platností rozsah vyšetřování 
uhynulých volně žijících vodních ptáků na ptačí 
chřipku. Změna spočívá v tom, že po nahlášení 
nálezu uhynulých jednotlivých volně žijících 
vodních ptáků (labuť, kachna divoká, husa divo-
ká, volavka a kormorán), KVS po zhodnocení 

epizootologických rizik, rozhodne, zda uhynulý 
kus převezme k laboratornímu vyšetření. To 
znamená, že nebude zasíláno k laboratornímu 
vyšetření každé tělo uhynulého vodního ptáka 
jako dosud. Obdobný systém platí i pro vyšetřo-
vání hromadných úhynů ostatních ptáků. 
V případě, že KVS uhynulého ptáka 
k laboratornímu vyšetření nepřevezme, zajistí 
jeho sběr a neškodné odstranění obec. 
Telefonní čísla pro hlášení nálezů: 
− v pracovní době (Po, St 7.00-17.00 hod., Út., 

Čt., Pá 7.00-15.30 hod.) na pracoviště Havlíč-
kův Brod tel. číslo 569 430 900 

− v mimopracovní době na ústřední pracoviště 
KVS tel. číslo: 567 570 240. 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ 

ENERGIE. V pátek 19. května 2006 v době od 
11.00 do 14.00 hodin bude přerušena dodávka 
elektrické energie v domácnostech: 
− od Tomků čp. 114 k Plíhalům čp. 110 
− od Drápalíků čp. 76 k základní škole. 
ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. 
Firma Miloslav Odvárka-ODAS, Žďár nad Sáza-
vou upozorňuje na změnu vývozního týdne svozu 
komunálního odpadu. Z důvodu optimalizace 
trAs dochází od 1. 5. 2006 k přesunu svozu ko-
munálního odpadu z lichých týdnů na týdny 
sudé. Příští svoz komunálního odpadu tedy pro-
běhne v pondělí 15. 5. 2006. 

 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod 
6., 7., 8.5. MUDr. Helena Palánová Humpolecká 244, Havlíčkův Brod 569 426 103 
13.-14.5. MUDr. Hana Kohlová M.Střely 420, Krucemburk 569 697 226 
20.-21.5. MUDr. Ladislav Kříž Plovárenská 482, Havlíčkův Brod 569 426 104 
27.-28.5. MUDr. Pavel Jáchym Lánecká 970, Světlá n/S. 569 452 569 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                              

      starosta obce 
                                                                                                             Augustin Václav
===========================================================================

ZÁKLADNÍ   ŠKOLA  
=========================================================================== 
Mateřská škola: 
     V měsíci dubnu děti z mateřské školy navštívily divadelní představení v Chotěboři: „Radovanovy radovánky“ . 
Představení se dětem moc líbilo. Autorem je Zdeněk Svěrák. Zazněla spousta živě zpívaných písniček. Dále děti 
shlédly v kině v Krucemburku další pásmo pohádek. 
     V měsíci květnu bude pro děti připravena beseda s paní Janou Kubátovu. Děti se seznámí s prostředím knihov-
ny a možností půjčování knížek. Seznámí se s knížkou Nikolaje Nosova: „ Neználkovy příhody“. Od této knížky se 
bude odvíjet další projekt mateřské školy „Cesta do Kvítečkova“ a „Kukátko“. Součástí projektu bude výstavka dět-
ských prací na zahradě. Do pracovních a výtvarných činností požádáme o zapojení také maminky. Projekt „Kukát-
ko“ se zaměří na poznávání přírody.  Pozorování a pojmenování rostlin a hmyzu.  
 

                                                         Milé maminky a babičMilé maminky a babičMilé maminky a babičMilé maminky a babičky!ky!ky!ky!    
                                                                                                                                ZZZZveme Vás nveme Vás nveme Vás nveme Vás naaaa besídku do mateřské školy  besídku do mateřské školy  besídku do mateřské školy  besídku do mateřské školy     
                                                                                                                                        dne 24. května 2006 vdne 24. května 2006 vdne 24. května 2006 vdne 24. května 2006 v    15.15 hodin. 15.15 hodin. 15.15 hodin. 15.15 hodin.     
                                                                                                                                                                                                                    Těšíme se na VásTěšíme se na VásTěšíme se na VásTěšíme se na Vás    
Základní škola: 
     To,  že  se  blíží  Velikonoce,  bylo  v  naší  škole vidět s velkým  
předstihem - děti  přinášely  vyfouknutá vajíčka a samy navrhovaly,  
co všechno  by  mohly  vyrábět  na  malou výstavu, kterou jsme se  
rozhodli uspořádat v prostorách školy.  
      Vyráběli   jsme   o  hodinách   výtvarné  výchovy,  v  pracovním  
vyučování  i  ve  školní družině. Velikonoční snažení bylo završeno  
v úterý  11.dubna  2006  odpoledne  výstavou   žákovských  prací,  
která  byla  spojena  s výtvarnou dílnou. Návštěvníci  měli možnost  
prohlédnout  si  zdobená  vajíčka a velikonoční dekorace, ale mohli  
si   i   sami  omalovat  kraslici  voskem  a  vymodelovat  velikonoční  
ozdoby ze slaného těsta nebo ozdobit perníčky.  
                                                                     Mgr. Losenická Dagmar 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVOZ  NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
     Ve středu 31. května 2006 v době od 16.40 do 17.00 hodin proběhne před kulturním domem sběr 
nebezpečného odpadu. 
     Druhy odebíraných odpadů: staré akumulátorové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky 
chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, tex-
tilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje a elektrospotřebiče: lednice, televize, mrazničky, 
počítače, fény apod. 
     Důležité je, že elektrospotřebiče předávané do zpětného odběru musí být kompletní, nedemontova-
ná, i když nefunkční. V případě, že bude předán elektrospotřebič neúplný, demontovaný, nadměrné zněčištěný 
apod. jedná se o odpad a ne o zpětný odběr! Pak hradí obec cenu odpadu.   
     Dále upozorňujeme občany, že v případě koupi nového elektrospotřebiče je podle zákona o zpětném odběru 
prodávající povinen odebrat starý elektrospotřebič. 



                                             
                                 

                                                                      

 

                                                               Žáci Základní školy vŽáci Základní školy vŽáci Základní školy vŽáci Základní školy v    Oudoleni Oudoleni Oudoleni Oudoleni     

                                                                                                                    Vás srdeVás srdeVás srdeVás srde∏∏∏∏nnnně zvou   zvou   zvou   zvou  na besídku ke Dni matek, na besídku ke Dni matek, na besídku ke Dni matek, na besídku ke Dni matek,     

                                                                                                                                                                                            která se bude konat která se bude konat která se bude konat která se bude konat     

                                                                                                                                vvvv    nednednedneděli li li li 14. kv14. kv14. kv14. květtttna na na na 2006 2006 2006 2006 ve 14.00 hodin ve 14.00 hodin ve 14.00 hodin ve 14.00 hodin     

                                                                                                                                                                vvvv    KKKKulturním domulturním domulturním domulturním domě v v v v    OudoleniOudoleniOudoleniOudoleni.    
 
 
 

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

MÍSTNÍ  KNIHOVNA  
=========================================================================== 
INNA  ROTTOVÁ 
ZÁBĚR   NA   KLIDNOU   TVÁ Ř 
      Je úterý a v televizní policejní relaci se objevuje záběr na klidnou tvář muže, jehož tělo objevili ve vlaku. Policie 
vyzývá diváky, aby pomohli tělo muže identifikovat. Tři lidé tu tvář poznali: důchodce inženýr Jiří Lánský, jeho spo-
lužačka a první studentská láska Eva Zachová a studentka Monika Fibichová. Jenže každý z nich má svůj důvod, 
proč nechce policii sdělit, že klidná tvář mrtvého muže patří Němci Rudolfu Schulzovi. 
      Jiří Lánský – protože Rudolf Schulz byl svědkem vraždy mladé dívky, kterou před mnoha lety spáchal Lánské-
ho tchán. Eva Zachová – protože by se provalilo, že jednou měsíčně nejezdí učit na žádné rekvalifikační kurzy, 
nýbrž za svým milencem Janem Kranzem. Mimoto předpokládá, že Rudolf Schulz se stal obětí pomsty pachatele 
zločinu, který se stal před deseti lety v době mezinárodní konference. A studentka Monika Fibichová – protože si 
na studia nepřivydělává modelingem, jak tvrdí své matce, ale tím, že ve vlacích nabízí „rychlé sexuální občerstve-
ní“ a Rudolfa Schulzovi sebrala pas, který se chystala zpeněžit. 
A tak se kvůli záběru na klidnou tvář začnou nečekaně proplétat osudy tří bývalých spolužáků a mladé studentky. 

Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň.                   
=========================================================================== 

HASIČI  
=========================================================================== 
    HRA PLAMEN  
         Jako  každý rok i letos nacvičují  mladí  hasiči  na  nadcházející jarní kolo hry PLAMEN. 
      Soutěž   se   bude   konat   v sobotu  20 .  května 2006 v Havlíčkově Brodě v areálu    
                                  na  „Dukle“,  začátek  je  stanovený  na  8.30 hodin.  

     Soutěžit se bude v těchto disciplínách: štafeta 4 x 60 m, požární útok a bude-li dost zá  
jemců, pak i štafeta 100 m jednotlivci. 
 

OKRSKOVÁ  SOUTĚŽ 
     Okrsková hasičská soutěž se bude letos konat v sobotu 27. května 2006 v České Bělé. 
=========================================================================== 

HISTORIE  
=========================================================================== 
Život Oudoleně                        Únor 1960  
Kdo vidí dál ? 
     Uplynulo 14 dnů od výroční členské schůze JZD. 
Vzrušení, které kolem ní panovalo, pomalu opadá, na 
jednotlivé maličkosti se zapomíná, zůstávají jen věci 
podstatné. A těch bychom si chtěli právě všimnout.  
     Především jde o spolupráci mezi představenstvem 
družstva a MNV spolu se stranickou organizací. Dva 
roky byly tyto složky nuceny poslouchat stesky funk-
cionářů i členů JZD, že dělníci nevstoupili do druž-
stva, že se neujmuli některých vedoucích funkcí, aby 
tak pomohli družstvu. 

     Konečně celá tato věc byla projednána na společné 
schůzi představenstva družstva, MNV a  výboru MO 
KSČ. Vyplynul z ní pro místní organizaci a MNV 
úkol, přesvědčit schopného soudruha pro funkci před-
sedy družstva, obstarat pomocníka zootechnikovi, 
účetního a skupináře. Jakmile byl úkol plněn, projevi-
la se neupřímnost funkcionářů družstva  – nikdo neře-
kl:,, --- funkci budu vykonávat dále, nikoho nehledej-
te.“ 
     Výsledek se projevil na výroční členské schůzi 
družstva. Není tohle klamání, zvláště volených orgánů 
státní moci, tj. Místního národního výboru? Podívá-



me-li se lépe, nejedná se o organizované narušování 
práce vedoucích složek v obci? Z jakých jiných účelů 
bylo např. hlasováno /proti stanovám/ lístky o funkci 
předsedy? 
     Podívejme se nyní, pomohlo-li se tímto neuváže-
ným jednáním určité skupiny lidí našemu družstvu. 
Pro družstvo bylo počítáno s placeným předsedou, 
zootechnikem, účetním a jedním skupinářem na PJ, 
tzn. 4 nové síly. Dosavadní mohly být uvolněny na 
jinou práci a jestliže se počítalo jen se 2 skupináři, 
mohlo být uvolněno 6 mužských pracovních sil. 
      Na třech funkcionářích placených okresem by 
družstvo ušetřilo 180 PJ měsíčně, tj. za rok 2.160 PJ, 
za 2 roky 4.320 PJ. Počítáme-li 14,-- Kčs na jednu PJ, 
je to caa 60.000,-- Kčs. Připočteme-li k tomu ještě 
hodnotu naturálií,  přiblížíme se sumě 80.000,-- Kčs. 
/Jen z ušetřených naturálií by bylo možné po střízli-
vém odhadu krmit měsíc 100 ks hovězího dobytka./ 
     Za takto ušetřené peníze mohlo družstvo koupit 
starší traktor s nakladačem na hnůj, dva rozmetače 
hnoje, rozmetač na prášky a valníky. Kolika těžké 
dřiny mohly být naše družstva ušetřeny? 
     Kdo tohle našim družstevníkům zdůvodní, a kdo za 
to ponese odpovědnost? Co tomu říká náš účetní – 
tohle není hospodářský rozbor? Co nám odpoví před-
stavenstvo – bylo či nebylo družstvo poškozeno? 
     Necháme na uváženou každému našemu občanu, 
jednala-li místní organizace KSČ a MNV správně, 
jestliže chtěly touto formou pomoci družstvu. 
Naše postřehy z výroční členské schůze. 
      Ve výroční zprávě představenstva družstva bylo 
poukazováno na to, že v představenstvu mají být ta-
koví lidé, kteří nevidí jen svůj osobní prospěch, ale 
prospěch celého družstva. 
     Je nám jenom divné, proč takovéto správné zásady 
zůstávají mnohdy jen prázdnými klasy. Pročpak se 
neudělali závěry z připomínek revizní komise? Snad 
proto, že se také týkají některých funkcionářů JZD? 
Ono by se opravdu těžkou vysvětlovalo členské schů-
zi, že např. některá vnosová prasata byla vykrmována 
ze zásob družstva, čímž bylo družstvo poškozeno, že 
stavy domácího zvířectva jsou nadpočetné, že 
s odváděním mléka je to všelijaké. Nebo to jsou tako-
vé maličkosti, že opravdu nestojí za řeč? 

oooOOOooo 
     Některým našim občanům tak leží osud družstva 
na srdci, že ho neopustí ani v té „nejtěžší“ chvíli. 
Ačkoliv nejsou jeho členy, na výroční členské schůzi 
mu pomohou svými hlasy. Dokonce se stal takový 

pomohou svými hlasy. Dokonce se stal takový případ, 
že si občan přisvojil právo hlasovat za svoji nezletilou 
dceru, která není členkou družstva. 

oooOOOooo 
    Slýchali jsme a ještě dnes můžete slyšet takové řeči, 
že družstvo nikoho neuživí, že nejlépe se mají ti, co 
chodí do továrny. 
     Je tomu skutečně tak? Příjem manželů Benákových 
čp. 28 byl PJ za minulý rok 16.400,- Kčs. To je 
1.360,- Kčs měsíčně. Připočítejte si hodnotu naturálií, 
příjmy ze záhumenky, důchod a dojdete k takové 
sumě, kterou si leckterý kvalifikovaný dělník nevydě-
lá. 
     Např. příjmy ze PJ bez hodnoty naturálií činily u  
Zdražilových 19.810,- Kčs za minulý rok,  u Rosic-
kých 14.600,- Kčs. Z našich příkladů vyplývá, že čím 
více je soustředěna živočišná výroba, tím větší jsou 
příjmy. 

oooOOOooo 
     Překvapilo nás, že při hodnocení práce jednotli-
vých funkcionářů družstva se zapomnělo na práci 
skladníka p. Ondráčka. Za svou dobrou práci si po-
chvaly určitě zasloužil. 
 Bilance stavby kulturního domu 
     V r. 1956 provedli občané výkop pro stavbu a od-
padní vody a odpracovali 4.220 hodin. 
     V r. 1957 byly vyzděny základy suterénu, betonáž 
sklepů, vyzděno přízemí a odpracováno celkem 
18.079 hodin. 
     V r. 1958 byly provedeny šalovací  práce na  gale-
riích, přízemí a částečně vyzděno I. patro. Odpracová-
no 11.823 hodin. 
     Do konce r. 1959 odpracovali občané Oudoleně 
celkem 52.420 brigádnických hodin. 
     Věříme, že ani v tomto roce se nezachovají maceš-
sky k tomuto dílu a budou pokračovat v jeho zdárném 
dokončení. 

oooOOOooo 
     Loňského roku nechal upevnit redakční kroužek 
„Života Oudoleně“ na nástěnnou tabuli u sběrny mlé-
ka schránku na příspěvky do těchto našich novin. Do-
sud jsme však v ní nenalezli, ani jeden příspěvek. 
     Kdybychom měli širší okruh přispěvatelů, lépe by 
se nám pracovalo a naše noviny by mohly častěji vy-
cházet. 
====================================== 
     Za obsah zpráv zodpovídá výbor místní organizace 
KSČ. 

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

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

 
 

 
                     
 
 
 

V sobotu 10. června 2006 

v KD Oudoleň 

 
       
      Hudba: TRIK 

                         PŘEDTANČENÍ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                 

VÍTĚZ VELIKONO ČNÍ KULI ČKIÁDY JE Z OUDOLEN Ě 
                                           Tradice  velikonoční  kuličkiády  trvá už šestnáct let. Dnes v ní pokračují i o generaci       
                                                       mladší soutěžící. Titul "Putovní debil" se mezi recesisty těší obrovské popularitě.  
                                                               V mistrovství  přesnosti hodit a docvrknout centimetrovou hliněnou kuličku do přes-                        
                                                       ně  vyhloubené  prohlubně  se v pond ělí 17. dubna 2006  opět utkaly desítky hráčů růz-    
                                                       ných věkových skupin. 
                                                            Od  čtrnácti  hodin v  městských  sadech Budoucnost v Havlíčkově Brodě tak bojovali  
                                                       o  získání  velice váženého titulu děti i rodiče. Každoročně  dodržované  pravidlo  ovšem 
                                                       praví, že hrát může každý, kdo chce.  "Jedná se o takovou recesi. Dospělí se  vracejí do 
                                                       svých dětských let a naopak děti poznávají hru s cvrnkáním hliněných,dnes i skleněných 
                                                       kuliček,  kterou  už  i  jejich  dědové  každé  jaro  rádi  hráli",  připomenul   za  pořadatele 

  Štěpán Podéšť. Potom už se hrálo - cvrnkalo jako o závod a všichni  společně  se dobře     
  bavili. 
       Putovní  moduritová  figurka  připomínající  Pinoccia,  která výhru představuje, tento- 

                                                        krát   na rok   zůstane   v  držení   vítěze  a  nejlépe  cvrnkajícího  Stanislava  Moravce  
                                                        z Oudolen ě.                                                             
============================================================================ 

INZERCE   
============================================================================ 

   

ŽDÍREC  NAD DOUBRAVOU 
Program kina – kv ěten  2006 
5.5. pátek v 17,00 hod. 
ANDĚL PÁNĚ        Repríza českého filmu.  
90 min., přístupný, 36,- + 1,- Kč 
12.5. pátek v 18,30 hod. 
HOSTEL 
Thriller USA.                     52,- + 1,- Kč 
Titulky, 94 min., přístupný od 18let 
16.5. úterý v 17,00 hod.  
18.5. čtvrtek v 15,00 a v 17,15 hod. 
ŠKOLNÍ AKADEMIE S PODTITULEM – 
„CESTUJEME PO ČESKÉ REPUBLICE“ 
Vstupné dobrovolné. 
 19.5. pátek v 18,30 hod. 
MNICHOV            Thriller USA a Kanady. 
Titulky, 164 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
26.5. pátek v 16,00 a v 18,30 hod. 
RAFŤÁCI     Nová česká rodinná komedie. 
104 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč 
2.6. pátek v 18,30 hod. 
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA 
Komedie Velké Británie. 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před 
začátkem přestavení.Tel.: 569 695 907 

 

                     ŽIVOTNÍ  JUBILEA 
              V měsíci květnu oslaví výročí narození:     

         Kryštofek Jiří, Oudoleň 100                    
                               Janáček Miroslav, Oudoleň 36                                   
                                    BLAHOPŘEJEME ! 

AKUSERVIS  CAKL,  s.r.o. Pavovská 14a, Jihlava 
 

EKOLOGICKY   A   ZDARMA   VÁS  ZBAVÍME   AUTOVRAKU 
 

- kompletní autovrak převezeme bezplatně 
- po dohodě můžeme autovrak odvézt (za odvoz smluvní cena) 
- po dohodě odhlásíme z registru motorových vozidel – cena 200,- Kč 
- správní poplatek za převzetí autovraku – 100,- Kč 
- vystavíme doklad o ekologické likvidaci vozidla dle zákona 185/2005 Sb.  
- příjem autovraků v pracovní době:  Po – Pá     7.00-11.00     12.00-16.00 

                                                                    So             8.00-10.30 
- možný odprodej použitých dílů – kontakt p. Marek 

 
Kontakt: Veronika Šindelářová                             Miroslav Marek 

        tel.: 604 848 111                tel.: 604 564 462 
 

Žáci dramatického kroužku při ZŠ Havlíčkova Borová 
 srdečně zvou na premiéru divadelního přestavení 

O  BREJLATÝ  PRINCEZNĚ 
Kdy? V pátek 5. května 2006 v 19.30 hodin 
Kde? V sokolovně v Havlíčkově Borové. 

Herecké obsazení: 
Král – Daniela Hamerníková 
Princezna Barborka – Martina Vaňková 
Princezna Zuzana – Lenka Chvojková 
Princezna Světlana – Jana Augustinová 
Komorníci – Jaroslava Mrkvičková, Marie Nevolová 
Honza – Lucie Janáčková 
Princ – Monika Zelená 
Rytíř – Veronika Vytlačilová 
Rádce – Tomáš Cacek 
První dvorní dámy – Jiří Kryštofek, Petr Sobotka 
Druhé dvorní dámy – Jana Novotná, David Fruhbauer 
Zpěváci – Anna Čejková, Martina Novotná. 
 

Obecní úřad Oudoleň nabízí 
starší kopírku DEVELOP 1500 
za vyvolávací cenu: 8.000,- 
Kč. 

PRODÁM stan  zn. „Husky-
Bizon 4“, zcela nový, nepouži-
tý, 4 osoby velmi pohodně, 2 
velké předsíňky, 2 vchody, 
dvouplášťový, laminátové 
tyče, podlepené švy, 3000 
mm/cm2, podlážka 6000 
mm/cm2, váha 4,1 kg, cena 
slevová, dle dohody. Výborný 
a kvalitní stan, velký a pevný. 

Tel.: 721 813 959 


