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ZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPIIIITELSTTELSTTELSTTELSTVA  OBCE  DNE  24. 4. 2008VA  OBCE  DNE  24. 4. 2008VA  OBCE  DNE  24. 4. 2008VA  OBCE  DNE  24. 4. 2008    

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA 
se v naší obci uskuteční  

v sobotu 17. května 2008  
od 9.00 do 11.00 hodin  

u montované haly v dolní části obce. 
Do humanitární sbírky je možné přivézt: 
letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské), ze 
zimního oblečení především kabáty a bundy, dále 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
látky, domácí potřeby - nádobí bílé i černé - vše 
jen funkční, peří, péřové přikrývky a polštáře, deky 
a přikrývky (obyčejné, vatované, larisy), hračky a 
školní  potřeby, noviny, časopisy a knihy, nepo-
škozenou obuv, kabelky, tašky, batohy.peněženky. 
 
Věci, které vzít nem ůžeme: 
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, ny-
lon, dederon); ledničky, televize a počítače (ne-
bezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a 
dětské kočárky (transportem se znehodnotí). 
 
Věci prosíme přivezte zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodi-
ly. 

Děkujeme za Vaši pomoc! 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- záměr zřízení věcného břemene č. 1/2008 na 

pozemcích v k. ú. Oudoleň: p. č. 125/7, 648/142, 
643/3, 643/2, 643/4, 134/2, kat. č.  (PK) 647, 646, 
643/1, 643/2 a na pozemcích v k. ú. Slavětín kat. 
č. (PK) 166 a 171. Obec má záměr zřídit na těchto 
pozemcích věcné břemeno – podzemní umístění 
stavby vodovodního řádu a zřízení práva chůze a 
jízdy na pozemky k zajišťování provozu, běžné 
údržby a oprav tohoto zařízení, pro všechny i bu-
doucí vlastníky. 

- záměr č. 2/2008 prodeje části pozemku p. č. 
648/35 o výměře 544 m2 a pozemku p. č. 648/187 
o výměře 20 m2 p. Balážovi. Prodej pozemku vy-
chází z usnesení zasedání zastupitelstva č. 
1/2008. 

- záměr prodeje majetku obce č. 3/2008 v k. ú. 
Oudoleň: p. č. st. 60/12 o výměře 598 m2 a p. č. 
st. 60/13 o výměře 298 m2 manželům Minaříko-
vým, z důvodu stavby domu. Cena pozemku činí: 
20,- Kč/m2, kupující uhradí sepsání kupní smlouvy 
a zápis smlouvy do katastru, do kupní smlouvy 
bude vloženo věcné břemeno k vodovodnímu řá-
du. 

- záměr č. 1/2008 koupi části pozemků v k. ú. Ou-
doleň: 
� část pozemku p. č. kat (PK) 382 písmeno „a“ 

o výměře 71 m2 a část pozemku p. č. (PK) 
383 písmeno „b“ o výměře 40 m2 od p. Meda 
Jana, p. Meda Jiřího a Meda Josefa. 

� část pozemku p. č. 36/1 písmeno „c“ o výmě-
ře 10 m2 od OSBD Havlíčkův Brod. 

Tyto části pozemků jsou zastavěny v rámci pro-
jektu: Obnova centra obce. 

- přijmout nabídku od firmy Asekol Praha na bez-
platné poskytnutí sběrného boxu na drobná vyřa-
zená elektrozařízení a baterie. 

- žádost p. Tomana, Oudoleň o povolení pokácení 
stříbrného smrku, s obvodem kmene 117 cm ve 
výšce 130 cm, na pozemku p. č. 648/65 z těchto 
důvodu: v těsné blízkosti kmene vede el. vedení a 
strom stíní rodinnému domu. 

 
 
 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:  
- s pozvánkou na valnou hromadu Svazku obcí 

Podoubraví dne 29. 4. v Nové Vsi u Chotěboře. 
- se schválením dotace z Programu obnovy venko-

va Vysočiny pro rok 2008 ve výši 116 tis. Kč na 
opravu místní komunikace od čp. 139 k mostu u 
čp. 4. 

- se zamítnutím žádosti o příspěvek z projektu 
„Oranžové hřiště“. 

- se zamítnutím žádosti o dotaci v rámci Programu 
rozvoje venkova z důvodu nedostatku finančních 
prostředků ke spolufinancování. 

- s informacemi ze schůzky s firmou ODAS Žďár 
nad Sázavou týkající se likvidace bioodpadu. Fir-
ma bude stavět biostanici a od roku 2009 bude 
zahájen zkušební provoz. 

 

„Vše velké začíná něčím 
malým.“ 
                      Dexter Yager 
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- s návrhem Smlouvy o dílo se společností Vodní 
zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim v rámci 
akce: Opatření pro snížení objemové aktivity ra-
donu ve veřejném vodovodu Oudoleň. Obsahem 
smlouvy je zpracování pokladů pro získání dota-
ce, zpracování projektové dokumentace a realiza-
ce zakázky. Zástupce firmy bude pozván na 
zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2008.  

- s povinností vypracovat pravidla pro nakládání 
s nebezpečnou chemickou látkou – chlornanem 
sodným.  

- s předběžným rozpočtem na opravu schodů od 
firmy Topstone. 

Zastupitelstvo obce ukládá : 
 

 

− projednat osobně s p. Krištofem v sobotu 26. 4. 
2008 záměr č. 4/2008 prodeje nebo dlouhodobé-
ho pronájmu části pozemku p. č. 648/1 o výměře 
zhruba 90 m2 v k. ú. Oudoleň.  

− projednat osobně s p. Krištofem v sobotu 26. 4. 
2008 žádost o přemístění sloupu el. vedení ze 
soukromého pozemku p. č. 111 na pozemek p. č. 
648/1, zhruba ve vzdálenosti 1,5 m od plotu u čp. 
13 směrem k čp. 61.  

− zaslat žádosti manželů Stehnových, Oudoleň a p. 
Plíhala, Oudoleň o opravu cesty za čp. 140 a čp. 
20 Havl. Borové zemědělské a.s. spolu se žádostí 
o opravu této cesty do konce května 2008. 

 SETKÁNÍ  RODÁKŮSETKÁNÍ  RODÁKŮSETKÁNÍ  RODÁKŮSETKÁNÍ  RODÁKŮ––––ŽÁDOST O SPOLUPRŽÁDOST O SPOLUPRŽÁDOST O SPOLUPRŽÁDOST O SPOLUPRÁÁÁÁCICICICI: 
� Žádáme všechny občany naší obce o gene-

rální úklid prostranství před vlastním domem 
a jeho přilehlém okolí. 

� Dále žádáme obyvatele bytovky čp. 22, aby 
k dosažení místní komunikace používali 
chodník a nezkracovali si cestu přes zatrav-
něnou plochu.  

� Dále žádáme obyvatele bytovky čp. 136 
rovněž o generální úklid v okolí bytovky, 
zvláště pak u kulturního domu. 

� Žádáme občany, aby se pohybovali po 
chodnících a nechodili a nejezdili p řes za-
travn ěnou plochu a p řes kůru. Protože se 
již ztratila n ěkterá vysazená zele ň, žádáme 
Vás o pozornost a pomoc k zajištění této vý-
sadby.  

� V termínu 2. – 5. 6. 2008 bude pro veřejnost 
uzav řen kulturní d ům z důvodu přípravy na 
setkání rodáků. 

� Všechny tyto žádosti a p řipomínky jsou 
míněny v dobrém duchu, nechceme se ni-
koho dotknout ani urazit, ale chceme, aby 
naše obec zdárn ě reprezentovala p ři již 
zmíněných oslavách.  

 

 SETKÁNÍ  RODÁKŮ SETKÁNÍ  RODÁKŮ SETKÁNÍ  RODÁKŮ SETKÁNÍ  RODÁKŮ –––– POZVÁ POZVÁ POZVÁ POZVÁNNNNKKKKYYYY: 
� Srdečně zveme všechny občany na divadelní 

představení dne 6. 6. 2008 od 19.30 hodin 
do kulturního domu, vystoupí soubor 
z Havlíčkovy Borové JenTak s hrou: Holky se 
asi zbláznily. 

� Dále všechny srdečně zveme na setkání ro-
dáků dne 7. 6. 2008 od 13.00 hodin před 
kulturním domem, pozvánka s programem je 
přiložena.  

� V sobotu 7. 6. večer bude v kulturním domě 
taneční zábava, na kterou je vstup zdarma. 

� Prosíme, pozv ěte na tyto akce i p říbuzné a 
známé. V případě, že máte kontakt na něko-
ho z bývalých místních obyvatel a nebudete 
mít možnost je pozvat, sdělte na obecní 
úřad do  14. 5. 2008 jejich adresu a my je-
jich pozvání zajistíme. 

� Celým sobotním odpolednem bude provázet 
pí. Ouvínová, která by přivítala co nejvíce in-
formací a historek z minulého i sou časné-
ho d ění v naší obci. Sepsané informace 
předejte do 14. 5.  na obecní úřad. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VÝSADBA  VVÝSADBA  VVÝSADBA  VVÝSADBA  V    RÁMCI  PROJEKTU: RÁMCI  PROJEKTU: RÁMCI  PROJEKTU: RÁMCI  PROJEKTU:     
OOOOBBBBNOVA  CENTRA  OBCENOVA  CENTRA  OBCENOVA  CENTRA  OBCENOVA  CENTRA  OBCE    
    
Na základě četných dotazů zveřejňujeme druhy 
vysázených listnatých dřevin: 
 
č. 1 Slivo ň pilovitá  (Prunus serrulata Shirofugen) 

č. 2  Habr  obecný   (Carpinus betulus Fastigiata) 

č. 3  Jilm  lysý    (Ulmus glabra Pendula) 

č. 4  Dub letní    (Quercus robur Fastigiata Koster) 

č. 5  Buk  lesní  (Fagus silvatica Purpurea Pendula) 

č. 6  Javor mlé č   (Acer platanoides Drummondii) 

č. 7  Slivo ň chloupkatá (Primus subhirtella Pendula)

    

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU    
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NEJSTARŠÍ  OBČANKA  NEJSTARŠÍ  OBČANKA  NEJSTARŠÍ  OBČANKA  NEJSTARŠÍ  OBČANKA      

NAŠÍ ONAŠÍ ONAŠÍ ONAŠÍ OBBBBCECECECE    
    

VVVV    měsíci dubnu oslavila krásné měsíci dubnu oslavila krásné měsíci dubnu oslavila krásné měsíci dubnu oslavila krásné     

90. narozeniny 90. narozeniny 90. narozeniny 90. narozeniny     
nejstarší občanka naší obce nejstarší občanka naší obce nejstarší občanka naší obce nejstarší občanka naší obce     

pí. Lepí. Lepí. Lepí. Leoooopoldina Polívkovápoldina Polívkovápoldina Polívkovápoldina Polívková....    

Do dalších let přejeme pevné zdrDo dalších let přejeme pevné zdrDo dalších let přejeme pevné zdrDo dalších let přejeme pevné zdraaaaví, ví, ví, ví, 

pohodu a elán.pohodu a elán.pohodu a elán.pohodu a elán.    

 

 UZAVÍRKA  SILNICEUZAVÍRKA  SILNICEUZAVÍRKA  SILNICEUZAVÍRKA  SILNICE    –––– OUDOLEŇ OUDOLEŇ OUDOLEŇ OUDOLEŇ 
V termínu 5. – 11. května 2008  bude uzav řena část silnice č. III/3509 v Oudoleni  z důvodu provedení opra-
vy vozovky podél nových chodníků. Stavební práce budou probíhat denně  od 7.00 do 17.00 hodin. Průchod  ob-
čanů uzavírkou bude umožněn.  
Provoz ve řejné linkové dopravy:  V době 4.00 – 7.00 hod. a 18.00 – 4.00 hod. bude umožněn průjezd autobusům 
veřejné linkové dopravy. (V této době bude provoz normální).  
 
Provoz autobusových linek v dob ě od 7.00 – 18.00 hodin :  
- Linky 600000 (Havl. Brod- Č. Bělá-Oudole ň-H.Borová)  a 600060 (H.Brod- Č.Bělá-H.Borová)  nebudou obslu-

hovat zastávku Oudole ň, váha . Budou zajíždět na zastávku Oudoleň,dolní - zde otočí a pojedou dále dle jízdní-
ho řádu.Týká se to autobusů: ve 12.40 a 15.39 do Havl. Brodu a autobusů, které přijíždějí v 11.31 a v 15.18  
z Havl. Brodu. 

- Linka 600300 (Chot ěbo ř-H.Borová-P řibyslav)  
o spoje č. 12 a 18 nebudou obsluhovat zastávky: Oudoleň střední, Oudoleň dolní, Oudoleň křiž., Jitkov. Bude 

obsluhována zastávka: Oudoleň horní, Jitkov, rozc. Spoj č. 12: Autobus do Chot ěbo ře v 9.43 hod. pojede 
pouze na zastávku Oudole ň horní.  Spoj č. 18: Autobus do Chot ěbo ře ve 13.22 hod. pojede pouze na 
zastávku Oudole ň horní. 

o spoj. č. 8 nebude obsluhovat zastávky: Oudoleň střední, Oudoleň horní, Oudoleň odb. Bude obsluhována 
zastávka: Oudoleň dolní, Jitkov. Týká se to autobusu do Chot ěbo ře v 16.29 hod. pojede pouze na za-
stávku Oudole ň dolní.  

- Linka 600320 (St.Ransko-Hluboká-Ždírec n/D.-Oudole ň-H.Borová-P řibyslav-H řišt ě) pojede po objízdné tra-
se: Slavětín – Oudole ň horní  – silnice I/34 – Jitkov – Oudole ň křiž. – Peršíkov,rozc. – Havl. Borová. Nebude 
obsluhovat zastávky: Oudole ň střední, Oudole ň dolní.  Jedná se o autobusy z Havl. Borové do Ždírce n/D., 
odjezd z Havl. Borové ve 12.15 a ve 14.40. Dále o autobus do Havl. Borové, odjezd ze Ždírce v 13.16 hod. Tyto 
autobusy pojedou pouze na zastávky Oudoleň horní a Oudoleň křižovatka. 
 UZAVÍRKA  SILNICE  UZAVÍRKA  SILNICE  UZAVÍRKA  SILNICE  UZAVÍRKA  SILNICE  ---- JITKOV JITKOV JITKOV JITKOV 

V termínu 12. kv ětna – 13. července 2008 bude uzav řena část silnice č. III/3508 v Jitkov ě z důvodu opravy 
mostu. Linky 600000 a 600300 budou vedeny po stanovené objízdné trase přes Oudoleň. Nebude obsluhována 
zastávka: Jitkov, náhradní zastávka: Jitkov, rozc.  

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELLLLSTVASTVASTVASTVA:::: 
Ve středu 14. kv ětna 2008  od 18.00 se na obecním úřadě uskuteční schůzka členů zastupitelstva se zástupci míst-
místních složek. Na programu bude organizace setkání rodáků. 

 PŘERUŠENÍ  DODÁVKY ELEKTŘINYPŘERUŠENÍ  DODÁVKY ELEKTŘINYPŘERUŠENÍ  DODÁVKY ELEKTŘINYPŘERUŠENÍ  DODÁVKY ELEKTŘINY    
− Dne 21. května 2008 v dob ě od 8.00 do 12.00 hodin  bude 

přerušena dodávka elektřiny v horní části obce po čp. 15  
Brabcovi a čp. 110 Plíhalovi. 

− Dne 21. května 2008 v dob ě od 12.00 do 14.00 hodin  
bude přerušena dodávka elektřiny v úseku od čp. 16 
Šotolovi po kulturní dům + prodejna + čp. 144, 145, 148 a 
150. 

− Dne 22. května 2008 v dob ě od 8.00 do 11.00 hodin  bude 
přerušena dodávka elektřiny v dolní části obce od čp. 93 
Holas Vítězslav a čp. 76 Drápalíkovi do konce obce směr 
Cibotín. 

− Dne 22. května 2008 v dob ě od 11.30 do 15.00 hodin  
bude přerušena dodávka elektřiny v úseku od čp. 110 
Plíhalovi po čp. 93 Holas Vítězslav + škola + mlýn, čp. 88 a 
72. 

 TERMÍN ZASEDÁNÍTERMÍN ZASEDÁNÍTERMÍN ZASEDÁNÍTERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITE ZASTUPITE ZASTUPITE ZASTUPITELLLLSTVASTVASTVASTVA 
Další  zasedání  Zastupitelstva  obce Oudoleň  se  bude  konat  
ve  čtvrtek 22. kv ětna  2008  od  18.00  hodin  v  kanceláři 
obecního úřadu. 

 VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADUVYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADUVYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADUVYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU    
Na obecním úřadě  je  do  19.  5.  2008  k nahlédnutí hromadný 
předpisný  seznam  o  vym ěření  daně  z  nemovitostí na rok 
2008.  V  tomto  seznamu  je  možné zjistit současnou výši daně 
z nemovitostí  – od roku 2008 došlo k navýšení koeficientu daně 
z  0,6   na   1,00  z tohoto  důvodu  dochází  k přepočítání  daně. 
Platba  daně  bude  probíhat  jako  každý rok složenkami,  které 
bude finanční úřad všem postupně rozesílat.    

 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň: 

      Augustin Václav 
                   starosta obce 
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N E B E Z P E Č N Ý    O D P A D 
Ve středu  21. kv ětna 2008  v dob ě od 15.55 do 16.15 hodin   

proběhne u montované haly v dolní části obce  sběr nebezpečného odpadu. 
V rámci mobilního sběru můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů: 

- Znečišt ěné obaly  od barev, ředitel, olejů, čisticích prostředků, hadry od oleje, olejové filtry  atd. 
- Upot řebené oleje : motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny, 
- Pesticidy, herbicidy : nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin, 
- Spot řební chemikálie : nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod. 
- Použitá elektroza řízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, dět-

ské hračky, varné konvice, mobily apod., 
- Baterie a mono články , akumulátory  z osobních aut a motocyklů, zářivky a výbojky , 
- Léky  – léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou. 

 

ZÁJEZD DO  ČESKÝCH  BUDĚJOVIC 
SDH Oudoleň pořádá v neděli 18. května 2008 

zájezd na výstavu HOBBY do Českých Budějovic. 
Členové + rodinní příslušníci 100,- Kč 
Nečlenové   150,- Kč 
Odjezd  autobusu od kulturního domu v 6.00 hodin. 
Přihlášky u pí. Jany Augustinové v areálu družstva 
na váze. 

HASIČIHASIČIHASIČIHASIČI    
    

KRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘAD    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ – DUBEN  2008 

V letošním roce bude stát do svých silnic na Vyso čině investovat více než obvykle 
 S velkým potěšením jsem si ve středu 16. dubna vyslechl slova generálního ředitele Ředitelství silnic a 
dálnic Alfreda Brunclíka, který při zahájení stavby obchvatu České Bělé řekl, že je nutné na Vysočině investovat do 
silnic první třídy mnohem více než tomu bylo doposud.  
 Na jaře letošního roku zahájíme totiž na Vysočině nejen stavbu obchvatu České Bělé (investice ve výši 
více než půl miliardy korun), na kterou jsme, jak řekl starosta České Bělé Václav Jaroš, čekali od roku 1975, ale i 
další důležité stavby. Mezi ty nejdůležitější určitě patří zahájení stavby obchvatu Moravských Budějovic (investice 
za více než jednu miliardu tři sta miliónů korun) a zahájení dokončení jižní části obchvatu Jihlavy za téměř půl mili-
ardy korun. K tomu můžeme připočítat ještě opravy silnice a mostu u Habrů za cca dvě stě miliónů korun a drob-
nější opravy mostu v Prostředkovicích nebo ve Žďáře nad Sázavou (již probíhá). Zapomenout bychom neměli ani 
na výstavbu přístupu k průmyslové zóně v Kamenici nad Lipou nebo na opravu křižovatky v Havlíčkově Brodě.  
 Zkrátka zahájení dopravních staveb za asi dva a půl miliardy korun v prvním pololetí tohoto roku na silni-
cích první třídy je dobrou a možná pro řidiče zároveň i trochu špatnou zprávou. Pokud totiž k tomu připočítáme i 
krajem v tomto roce naplánované opravy za více než miliardu korun, potom je zřejmé, že se na jaře, v létě i na 
podzim budeme na Vysočině setkávat poměrně často se značkami, která nás řidiče budou navádět na objízdné 
trasy. Všichni ale asi víme, že to jinak nejde. Začala sedmiletka evropských peněz a jednou z našich priorit jsou 
rekonstrukce a opravy silnic. Osobně jsem velmi rád, že se nám nakonec podařilo se s Ministerstvem dopravy a 
Ředitelstvím silnic a dálnic na zintenzivnění oprav státních silnic na Vysočině domluvit. 

         Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz

Hasiči – květen měsíc soutěží 
Blíží se květen a jako každý rok i tento bude pro dobrovolné hasiče soutěžní. Uskuteční se obvodové kolo 

dětské hry Plamen, pro úspěšné týmy bude pokračování v Havlíčkově Brodě. Pro dospělé hasiče bude okrsková 
soutěž ve Slavětíně.  
Mladí hasiči:   
 Základní  kolo  se bude konat  v  sobotu  3. kv ětna v Podmoklanech . 

Disciplíny: štafeta 4x60m, štafeta požárních dvojic, požární útok a doplňková disciplína, která bude v režii 
pořádajícího sboru. Z tohoto obvodového kola postupují 2 mladší družstva a 3 starší družstva do okresního kola do 
Havlíčkova Brodu, které se koná 24. 5.   

Disciplíny jsou stejné, pouze 
kategorie starší bude navíc běhat 
štafetu a požární útok CTIF. 

 
Dospělí hasiči:  

Okrsková soutěž se bude 
konat 31. května 2008 ve Slav ětí-
ně. 
Disciplíny: běh jednotlivců na 100 m a 
požární útok. 

Bencová Eva
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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: 
S příchodem jara jsem s dětmi začala prodlužovat pobyt venku. Zaměřila jsem se na vytváření vztahu dětí 

k okolnímu světu. Pozorovali jsme úpravy okolo školy, zlepšení prostředí. Začali jsme pozorovat brouky, květiny 
v zahrádkách a vysvětlujeme si jak důležité je neničit přírodu.  
 Dárky působí radost. Využíváme každé příležitosti svátků a narozenin dětí. Děti se těší na malou oslavu, 
kdy jim popřejeme a ony rozdají kamarádům něco sladkého. Tím se naučí myslet na druhého, působit radost sobě i 
ostatním. I dárky maminkám k svátku mají velký emocionální přínos. Pro maminky připravujeme přáníčka vyrobená 
z čajových sáčků. 
 V měsíci květnu se zaměříme na uvedení poznatků ze seminářů do praxe – seznámíme děti s novými me-
todami projektování a zařadíme nové výtvarné techniky.                                              pí. Váňová Pavla, učitelka MŠ 
 
ZZZZÁÁÁÁKLADNÍ ŠKOLAKLADNÍ ŠKOLAKLADNÍ ŠKOLAKLADNÍ ŠKOLA:  
VÝLET DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY U KUNVÝLET DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY U KUNVÝLET DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY U KUNVÝLET DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY U KUNĚĚĚĚTICKÉ  HORY:TICKÉ  HORY:TICKÉ  HORY:TICKÉ  HORY:    
 Na neděli 1. června  jsme připravili pro rodiče, děti a další zájemce VÝLET DO  
PERNÍKOVÉ CHALOUPKY KE KUN ĚTICKÉ HOŘE. Odjezd od školy je v 8 hodin, 
předpokládaný návrat mezi 15. až 16. hodinou. Na 10.30 hod. máme objednanou spo-
lečnou návštěvu v chaloupce (vstupné 50 Kč), tento den bude v areálu Perníkového 
hejtmanství probíhat DĚTSKÝ DEN – MEDOBRANÍ   s ukázkami  práce včelařů, prode-
jem medu aj. Další informace lze získat na www.pernikova-chaloupka.cz. Individuálně 
lze navštívit blízký hrad. 
 
BESÍDKA  KE  DNI  MATEK:BESÍDKA  KE  DNI  MATEK:BESÍDKA  KE  DNI  MATEK:BESÍDKA  KE  DNI  MATEK:    
 Děti ze základní školy a mateřské školy Vás všechny srdečně zvou na besídku ke Dni matek , která se 
bude konat v kulturním dom ě  v neděli 11. kv ětna ve 14. 00 hodin . Těšíme se na Vaši návštěvu a přiklá-
dáme pozvání od našich dětí: 

 
Mgr. Losenická Dagmar, ředitelka školy 
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Kulturní d ům Přibyslav  – květen 08 
Sobota 3. 5. 2008 v 19.00 hodin 
Lovci poklad ů: Kniha tajemství 
Akční / Dobrodružný / USA / 2007 / 124 min 
Pátek 9. 5. 2008 v 19.00 hodin 
Asterix a Olympijské hry 
Dobrodružný / Komedie / Fantasy 
Francie, 2008, 117 min 
Sobota 10. 5. 2008 v 18.00 hodin  
Hradiš ťan & MŠ Přibyslav 
Pátek 16. 5. 2008 v 19.00 hodin 
O rodi čích a d ětech 
Poetický/Česko, 2007 / 110 min 
Sobota 17. 5. 2008 v 17.00 hodin 
Kronika rodu Spiderwick ů 
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA / 95 min 
Sobota 24. 5. 2008 v 19.00 hodin 
Filmový klub Přibyslav 
Nový sv ět                
Dobrodružný /USA / 2005 / 150 min 
&  Aguirre, hn ěv Boží  
Dobrodružný / Drama 100 min 
23. 5. 2008 v 18.00 hodin 
Tereza a VIII.C                           
DS Sluníčko 
Pátek 30. 5. 2008 v 17.00 hodin 
Nejkrásn ější hádanka 
Pohádka / Česko / 2007 / 98 min 
Sobota 31. 5. 2008 v 19.00 hodin 
Venkovský u čitel 
Drama   Česko / Francie / Německo / 2008 / 117 min 
 

KULTURA  A  INZERCEKULTURA  A  INZERCEKULTURA  A  INZERCEKULTURA  A  INZERCE    
    

 KINO  ŽDÍREC N/D. – KVĚTEN 2008        
7. 5. středa v 9.35 hodin          přístupný, 16 + 1 Kč 
KYTICE POHÁDEK II. 
Pásmo českých filmů pro nejmenší. 68 min.,  
9. 5. pátek v 16.30 a v 18.30 hodin 
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 
Nejnovější česká pohádka.98 min.,přístupný, 50+1 
13. 5. úterý v 15.00 hodin 
15. 5. čtvrtek v 15.00 a v 17.30 hodin 
ŠKOLNÍ AKADEMIE  
Téma akademie – PŘÍSLOVÍ. Vystoupení žáků 
MŠ a ZŠ Ždírec n.D. Vstupné dobrovolné. 
23. 5. pátek v 18.30 hodin 
RAMBO: DO PEKLA A ZP ĚT     titulky, 54 +1 Kč 
Nesmrtelný Rambo opět na scéně! Akční thriller 
USA.91 min., přístupný od 15 let, 
6. 6. pátek v 19.30 hodin 
BOBULE                                     Nový český film. 
18. 6. středa 17.00 hodin 
KONCERT 
Poslední zpívání sboru ZŠ ve školním roce 07/08. 
20. 6. pátek v 19.30 hodin 
VENKOVSKÝ UČITEL                       Český film. 
 

 

 
 

Sezona  2007-2008 již skončila a tak předkládáme výsledky: 

Regionální p řebor 1. Regionální p řebor 2. 
Pořadí Mužstvo Utkání Body Pořadí Mužstvo Utkání Body 
1. Přibyslav C 16 45 1. Kámen A 16 41 
2. ZŠ Nusle – Dvořák C 16 40 2. Chotěboř E 16 40 
3. SB Světlá C 16 35 3. Havl. Brod C 16 37 
4. Jitkov B 16 34 4. SB Světlá B 16 35 
5. Havl. Brod E 16 33 5. Havl. Brod D 16 33 
6. Chotěboř F 16 31 6. Ledeč B 16 31 
7. Mírovka  A 16 26 7. Jitkov A 16 24 
8. SB Světlá D 16 23 8. ZŠ Nusle-Dvořák B 16 24 
9. Oudole ň B 16 21 9. Oudole ň A 16 23 

    
   
 
 

  
  
 

 

 

 

ROZPIS  POHOTOVOSTNÍCH  SLUŽEB  STOMATOLOG Ů – HAVLÍ ČKŮV  BROD 
   1. -    4. 5.    MUDr. Molíková, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod 569 424 211 
   9. -  11. 5.  MUDr. Brázda Pavel, Krále Jana 538, Chotěboř 569 623 790 
 17.  - 18. 5. MUDr. Maštálková Zdeňka, Habrecká 450, Ledeč n/S. 569 721 553 
 24. -  25. 5. MUDr. Hanusek Milan, Štoky 112 569 459 280 
31.5. -  1. 6. MUDr. Richter Tomáš, Jiráskova 669, Chotěboř 569 626 481 

STOLNÍ  TENISSTOLNÍ  TENISSTOLNÍ  TENISSTOLNÍ  TENIS    
    

                                                        ŽIVOTNÍ   JUBilŽIVOTNÍ   JUBilŽIVOTNÍ   JUBilŽIVOTNÍ   JUBilEEEEUMUMUMUM    
             VVVV    měsíci květnu  oslaví  výročí narozměsíci květnu  oslaví  výročí narozměsíci květnu  oslaví  výročí narozměsíci květnu  oslaví  výročí narozeeeeníníníní    
                Janáček Zdeněk, Oudoleň 113 
 

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


