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Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na  
 

POUŤOVÉ POUŤOVÉ POUŤOVÉ POUŤOVÉ     POSEZENÍPOSEZENÍPOSEZENÍPOSEZENÍ     PŘED PŘED PŘED PŘED     KULTURNÍM  KULTURNÍM  KULTURNÍM  KULTURNÍM     DOMEMDOMEMDOMEMDOMEM    
 

v sobotu 13. června 2009 od 20:00 hodin 
 

Hudba p. Bílek  Aleš              Občerstvení zajištěno              Vstupné dobrovolné 
∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼  ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ 

a dále na 
 

PŘEHLPŘEHLPŘEHLPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKUÍDKU A OCHUTNÁVKUÍDKU A OCHUTNÁVKUÍDKU A OCHUTNÁVKU BÁBOVEK BÁBOVEK BÁBOVEK BÁBOVEK    
v sobotu 13. června 2009 od 19:30 hodin 

před kulturním domem. 
 

   Budeme velmi rádi, když se pochlubíte svou zaručeně nejlepší bábovkou, 
                         ale také se můžete zúčastnit pouhým ochutnáváním. 

 

                               Bábovky mohou být: sladké, slané, masové....   
             Bábovku, i s receptem, doneste v sobotu 13. 6. do kulturního domu  
                                           v době  od 18:30 do 19:00 hodin. 

 
V případě nepříznivého počasí se obě akce budou konat v kulturním domě. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- požádat Městys Havlíčkova Borová o doplnění 

smlouvy o bezúročné půjčce následovně: půjčka 
bude splacena formou 3. splátek ve výši 100 tis. 
Kč a to nejpozději do 31. 10. 2009.  

- žádost dopravce ICOM transport a.s. Jihlava o 
udělení licence k provozování veřejné linkové 
osobní dopravy na lince 760430 Jihlava – 
Havlíčkův Brod – Chrudim – Pardubice – Hradec 
Králové.  

- žádost ZŠ a MŠ Oudoleň o převod hospodářského 
výsledku za rok 2008 ve výši 169,60 Kč do fondu 
rezerv na úhradu pomůcek na vyučování. 

- zapisovatelku pro volby do Evropského parlamentu 
ve dnech 5. – 6. 6. 2009 pí Danu Zelenkovou. 

- žádost o sundání nástřešáku z čp. 89 a umístění 
sloupu el. vedení na obecní pozemek.  

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s informací o schválené dotaci z Programu obnovy 

venkova Vysočiny pro rok 2009 na opravu místní 

komunikace ve výši 134 tis. Kč. Tato akce bude 
realizována dle stavu finančních prostředků obce. 
Zastupitelstvo obce schválilo oslovení firmy 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. a Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Chotěboř 
o zaslání finanční kalkulace na tuto akci.  

- s informacemi o stavu na účtech obce. 
- s informacemi o dotacích z OPŽP (Operačního 

programu Životní prostředí) na udržitelné využívání 
zdrojů energie, s novými grantovými programy 
Fondu Vysočiny a s VIII. výzvou OPŽP. 

- s podmínkami soutěže Vesnice roku 2009. 
- s akcí Agentury Dobrý den Pelhřimov: Rekordní 

galerie znaků měst. 
- se Sdělením k podnětu na přezkoumání 

rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor 
životního prostředí, Jihlava a dále s nařízením 
ústního jednání k uplatnění práv účastníku řízení 
dne 29. 4. 2009 Oblastního inspektorátu ČIŽP 
Havlíčkův Brod. 

Člověk plánuje,        
Bůh se směje... 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   23. 4. 2009 
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 PODĚKOVÁNÍ 
 

Zastupitelstvo obce Oudoleň děkuje  
dětem a paní učitelkám  

Základní školy a Mateřské školy Oudoleň  
za nádhernou velikonoční výstavu a jarmark. 

Krásně vyzdobená škola, nadšené děti 
prodávající velikonoční výrobky, spousta dobrot, 

pletení košíků a vyrábění patchworkových vajíček 
přispělo návštěvníkům k příjemnému strávení 

sobotního odpoledne.  
∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ 

 

Zastupitelstvo obce Oudoleň dále děkuje Vám 
všem, kteří jste se připojili k akci Podoubravské 

kraslicové stromořadí. Na I. a II. kraslicovém 
dělání se nám podařilo ozdobit a navázat 
neuvěřitelných 1000 vyfouknutých vajíček. 

V Sobíňově tak, i naší zásluhou, vznikl nový 
český rekord. Po celé velikonoční svátky si 
všichni mohli projít trasu dlouhou 1 669 m a 

prohlédnout si celkem 26 900 kraslic. Jsme rádi, 
že mezi nimi byly i ty naše, při jejichž výrobě 

jsme se sešli, popovídali si a pobavili se.  

- se zprávou o odborné prohlídce kotelny a 
plynového zařízení – bez závad, schopné provozu. 

- s informací Havlíčkovy Borové zemědělské a. s. 
k geo metrickému plánu pro doplnění pozemku ze 
ZE do KN ze dne 9. 2. 2009. 

- s informacemi o stavu místní komunikace za čp. 3, 
proběhne další jednání. 

- s Mandátní smlouvou uzavřenou s Městem 
Chotěboř. Touto smlouvou se Město Chotěboř 
zavazuje provést pro obec za úplatu zpracování 
žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného 
operačního programu na projekt: „E-Goverment 
v obcích – Czech Point“. 

- se Zápisem z jednání představenstva Lesního 
družstva obcí Přibyslav dne 27. března 2009. 

- Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Oudoleň za rok 2009. Při přezkoumání 
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu 
pí Zelenkové, která bude vyplacena v nejbližším 
možném termínu dle finančních možností obce.  

- se Závěrečným účtem Svazku obcí Podoubraví za 
rok 2008.  

- s Nařízením č. 7/2009 Krajské veterinární správy 
pro kraj Vysočina o ukončení mimořádných 
veterinárních opatření k zamezení šíření 
nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí. 

- s problematikou DPH pro obce. 
- se žádostí o zjištění vlastníka pozemku p. č. 297/5. 
- s informací o daru pro Obec Oudoleň od Krajského 

úřadu kraje Vysočina, Odbor školství, mládeže a 
sportu, Jihlava ve výši 1 715,- Kč na podporu 
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na 
školních sportovištích a s obsahem darovací 
smlouvy na tento dar.  

- s výsledky rozboru pitné vody ze dne 1. 4. 2009 
provedené firmou BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. 
Chrudim – pitná voda je vyhovující. 

- s termínem svozu nebezpečného odpadu a 
starých elektrospotřebičů. 

- průběhem a zadáním veřejně prospěšných prací. 
- s informacemi o volbách do Evropského 

parlamentu ve dnech 5. – 6. 6. 2009.   

- s informacemi Klubu českých turistů o vydání 
turistických karet.  

- s prosbou Města Přibyslav o spolupráci při 
vydávání Přibyslavského čtvrtletníku. 

- s informacemi ze semináře: „Jednací řády, 
usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva obce“. 

- s termínem konání Mysliveckého plesu dne 6. 3. 
2010.  

- s příspěvkem hejtmana kraje Vysočina do 
zpravodajů kraje.  

- s akcí „Čistá Vysočina“ – zapojení obyvatel kraje 
Vysočina do úklidu veřejného prostranství a 
přírody na Vysočině. 

Zastupitelstvo obce ukládá:  
- projednat organizaci Pouťového posezení před 

kulturním domem.  
- projednat umístění kontejneru na velkoobjemový 

odpad v naší obci.  
- projednat organizaci obecního plesu. 

 

 

ZÁKAZ 
Zastupitelstvo obce zakazuje vyvážení zeminy na obecní pozemky. Porušení tohoto zákazu bude řešeno 
přestupkovou komisí. 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další   zasedání   Zastupitelstva    obce  Oudoleň    se     bude    konat  ve   čtvrtek  21. května  2009 od 19:00  
hodin v zasedací místnosti  obecního úřadu.   

VYHLÁŠKA FINANČNÍHO  ÚŘADU 
Na obecním úřadě je do 22. 5. 2009 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitosti na 
rok 2009.  V tomto seznamu je možné zjistit současnou výši daně z nemovitosti – od roku 2009 došlo ke změně cen 
pozemků, z tohoto důvodu došlo k přepočítání daně. V seznamu jsou uvedeni pouze občané, u nichž došlo ke změně 
výše daně. Platba daně probíhá jako každý rok složenkami, které finanční úřad všem postupně rozesílá.  

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA OŠACENÍ 
V měsíci červnu bude provedena humanitární sbírka ošacení. Přesný termín bude zveřejněn v příštím vydání 
Oudoleňských listů. 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE 
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KRAJSKÝ ÚŘAD 
 

PŘIBYSLAVSKÝ ČTVRTLETNÍK 
Redakční rada Přibyslavského čtvrtletníku se na Vás obrací s prosbou o spolupráci s vydáváním tohoto 
vlastivědného periodika. Spolupráce by spočívala v zasílání příspěvků, které mají nadčasový charakter, souvisí 
s naším regionem a zapadají do odvětví kultury, historie nebo přírody. Lze použít i články, které už jste v minulosti 
publikovali.

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                     
Václav Augustin                         

                                                                                                           starosta obce  
                                                             

Slovo hejtmana - kv ěten 
Zajímavou a podnětnou akcí byla jarní výprava 
podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských radních do 
Bruselu. Připravili jsme tuto podnikatelskou misi s cílem 
navázat kontakty s tamními hospodářskými komorami, 
státními a regionálními agenturami pro podporu podnikání 
a zástupci českých podnikatelských komor v Belgii a při 
Evropské unii. Během dvoudenního programu se naši 
podnikatelé seznámili s různými aktivitami pro podporu 
podnikání, investic a mezinárodního obchodu například 
České podnikatelské reprezentace při EU, Evropské 
hospodářské komory, agentury CzechTrade pro Belgii, 
Velvyslanectví České republiky v Belgii nebo 
hospodářské komory v Limburgu a Liege. Podnikatelská 
mise do Bruselu se uskutečnila v takovém rozsahu vůbec 
poprvé a byla naším konkrétním příspěvkem k tomu, 
jak  pomoci podnikatelům z Vysočiny zprostředkovat nové 
kontakty a seznámit se s příklady dobré praxe v odlišném 
podnikatelském prostředí. 
Při odborných referátech připraveného semináře jsme se 
dozvěděli mnohé zajímavé možnosti, jak využít finanční 
zdroje Evropské unie v malém a středním průmyslu nebo 
taky o finančních nástrojích EU. Podnikatelé z Vysočiny 
debatovali i s představiteli hospodářské komory v Liege 
ležící ve valonské části Belgie. Pro mne osobně bylo 
užitečné setkání s ministryní hospodářství vlámské vlády 
paní Patricií Ceysens, s níž jsme hovořili o současné 
ekonomické krizi v Evropě i jejích konkrétních dopadech 
do obou regionů. Chceme i v budoucnosti v podobných 
cestách pokračovat. Už nyní intenzivně připravujeme 
cestu vysočinských podnikatelů do Zakarpatské oblasti 
Ukrajiny, se kterou má kraj uzavřenu smlouvu o 
spolupráci. 
Nejvýznamnějším dnem uplynulého měsíce byl 17. 
duben, kdy jsme slavnostně otevřeli Dolnorakouskou 

zemskou výstavu. V rakouských městech Hornu a 
Raabsu a v naší Telči jsme svědky opravdu ojedinělé 
události. Výstava představuje v rakouských městech 
oblast společných dějin našich národů včetně 
napravování falešných představ o nich, v Telči máme 
zase možnost vidět, jak se navzájem ovlivňovaly a 
prolínaly naše kulturní dějiny a umění vůbec.  
Jen vzájemné poznání bez dobových, často politikou 
ovlivněných, předsudků vede k pochopení podobných 
osudů lidí ve společném životním prostoru. A v tom vidím 
možný velký přínos výstavy. Mladí by mohli pochopit 
souvislosti dějin našich zemí, ti starší se mohou dostat na 
výstavě k novým někdy i překvapivým informacím o 
česko-rakouské historii. 
 Výstava je opravdu zajímavá svým obsahem i 
zpracováním – můžete vidět mnoho historických 
dokumentů, ale i konkrétních věcí – svědků událostí. Od 
původní taktovky Gustava Mahlera až po kuriozity, jakou 
je např. svetr Václava Havla, v němž absolvoval větší část 
„sametové revoluce“. Což sice trochu zavání fetišismem, 
ale budiž – připomíná to něco symptomatického pro ty 
dějinné chvíle. Na jiném místě výstavy si můžete „zvolit“ 
svůj osud – stát se Rakušanem nebo Čechem nebo 
Židem, mužem nebo ženou. Dostanete „rodný list“ své 
role a po projití výstavy obdržíte originální soubor 
dokumentů, které by vás v té osobě provázely dvacátým 
stoletím.   
 Výstava je jednou z hlavních akcí souvisejících s českým 
předsednictvím v Evropské unii a je spojena i s řadou 
kulturních akcí na obou stranách hranice. Věřím, že si 
občané Vysočiny nenechají ujít tento unikátní zážitek a 
najdou si na vychutnání výstavy čas i s celou rodinou. 
Anebo můžete nabídnout nevšední prožitek svým 
přátelům z jiných koutů Česka. Šanci máte až do konce 
října a jsem přesvědčen, že nebudete zklamáni. 
                                   Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

 
 

 

MLADÍ HASIČI 
Hra „Plamen“ se chýlí do své druhé části, a sice jarního kola. Termín obvodního kola je  
stanoven  na  sobotu  9. května 2009  na hasičském cvičišti v Havl. Borové .  
Pilně jsme nacvičovali všechny disciplíny. V tomto 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.  Okrsková hasičská soutěž je součástí 
oslav 110. výročí založení hasičského sboru v Jitkově. Sraz účastníků je v 11:00 hodin. Soutěžní odpoledne začne 
slavnostním průvodem soutěžních sborů s kapelou, dále proběhne vlastní soutěž a vyhodnocení. Účastníci soutěže i 
diváci budou moci shlédnout ukázku zásahu profesionálních hasičů. Po celé odpoledne bude zajištěno občerstvení.  
 

HASIČI 
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 

                    
MATEŘSKÁ  ŠKOLA: 
V mateřské škole byl 30. 4. Čarod ějnický den . 
Vyšly jsme si na vycházku v kostýmech a pak na 
nás čekaly na zahradě a ve třídě zajímavé 
soutěže: čarodějnický tanec, hod košťátkem do 
obruče a jízda na koštěti mezi překážkami. 
Odměnou nám byly čarodějnické medaile. 
Nakonec nás čekalo hádání budoucnosti 
z bylinného lektvaru a pití nápoje z hadích ocásků 
a pavučin proti zlobení.  
Dne 5. 5. shlédly maminky a babičky v mateřské 
škole ukázku práce s dětmi v tématu: 
„Začarované království“  a na závěr si zatančily 
s princi a princeznami.                  pí Pavla Váňová 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA: 
Velikono ční výstava a jarmark  
Přestože krásné počasí lákalo děti k běhání po venku, 
většina jich přišla v sobotu 4. dubna  odpoledne do školy. 
Konala se tu totiž velikonoční výstava. Letos jsme ji doplnili 
jarmarkem a nechyběla ani dílna, takže si návštěvníci mohli 
odnést kromě velikonočních drobností nakoupených na 
jarmarku i své vlastní výrobky. Pod odborným vedením paní 
učitelky Svobodové ze ZUŠ v Krucemburku vykouzlily jejich 

šikovné ruce košíčky z papírových ruliček 
a  ozdobily polystyrénová vajíčka  technikou 
pachworku.                   Mgr. Dagmar Losenická                                                                                               

Kraslicové stromo řadí v Sobi ňově 
V úterý 7. 4. jsme se jeli podívat do Sobíňova 
na kraslice. Jeli jsme autobusem, přijeli jsme 
tam dříve, a tak jsme se ještě šli podívat na 
statek na koně, býky a pštrosy a pak jsme šli 
podél rozvěšených vajíček, až jsme došli ke 

kostelu, tam měl proslov pan starosta.  A až domluvil, šli 
jsme se podívat do kostela na varhany, u kostela jsme se 
vyfotili. Potom jsme šli do chatky, kde měli občerstvení. A 
šli jsme zpátky, nastoupili do autobusu a hurá do školy. 
Docela se mi to líbilo.                                                 Jana K. 
V úterý 7. 4. kraslice v Sobíňově. Když jsme přijeli, neměli 
pověšená vajíčka, tak jsme šli na statek. A tam byli pštrosi 
a koně. Měli tam i kočky, jedna kočka měla obojek. A pak 
jsme šli na vajíčka. Nejdřív tam byla velká papírová vejce, 
dvě byla naše, jedno obce a to druhé bylo školy. Ta vajíčka 
byla pověšená, tak jsme šli podél nich, nejdřív jsme došli ke 
kostelu a pak ke skautské chatě a pak jsme šli už k 
autobusu. Bylo to moc hezké. A taky tam byli býci.  Matěj B. 
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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 představení hryVás srdečně zvou na divadelní představení hryVás srdečně zvou na divadelní představení hryVás srdečně zvou na divadelní představení 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    

KulturnKulturnKulturnKulturní dům Oudoleňí dům Oudoleňí dům Oudoleňí dům Oudoleň    
 

V hlavních rolích uvidíte: 

NáNáNáNáčelník Karel Němec................................................čelník Karel Němec................................................čelník Karel Němec................................................čelník Karel Němec................................................Hana PůžováHana PůžováHana PůžováHana 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 Jiří Beran.......................................................učík Jiří Beran.......................................................učík Jiří Beran.......................................................učík Jiří 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.    
 

Žáci Základní školy a Mateřské školy OudoleňŽáci Základní školy a Mateřské školy OudoleňŽáci Základní školy a Mateřské školy OudoleňŽáci Základní školy a Mateřské školy Oudoleň    

Vás srdečně zvou naVás srdečně zvou naVás srdečně zvou naVás srdečně zvou na    
    

MÁJOVOU  BESÍDKU 
 

vvvv    neděli neděli neděli neděli 17. května 2009 ve 14:00 hodin17. května 2009 ve 14:00 hodin17. května 2009 ve 14:00 hodin17. května 2009 ve 14:00 hodin v v v v    Kulturním domě vKulturním domě vKulturním domě vKulturním domě v    Oudoleni.Oudoleni.Oudoleni.Oudoleni.    
 

    

Šachový turnaj 
V úterý 7. dubna se v Havlíčkově Borové konal šachový turnaj. Přestože se tuto hru učíme a trénujeme teprve 
necelé 3 měsíce, nezalekli jsme se velké 
konkurence a už den předem jsme vyrazili do 
Havlíčkovy Borové.  
Soutěžící byli rozděleni na pokročilé a začátečníky. 
Začátečníků bylo přihlášeno celkem 18, z toho bylo 
5 dětí z Oudoleně. Naši školu reprezentovali: Kuba 
a Tomík Bačkovský, Anička Stehnová, Eliška 
Ondráčková a Káťa Kubátová. Hrálo se celkem na 7 
kol, takže do oběda jsme to všechno krásně stihli. 
Poděkování patří všem zúčastněným dětem, 
bojovaly statečně! Každý si odnesl nějakou cenu. 
Nejlépe se umístil Tomáš Bačkovský, který obsadil 
krásné 6. místo! Z děvčat dopadla nejlépe Eliška 
Ondráčková, která skončila 9. Doufám, že děti 
budou v šachách nadále pokračovat a příští rok jich 
na turnaj vyrazí určitě víc. Děkuji dětem za pěknou 
reprezentaci naší základní školy.                                                                                            Kateřina Sobotková, DiS. 
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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 květnu oslaví výročí narození: 
 

                                   Tomek Stanislav, Oudoleň 114            Stránský Antonín, Oudoleň 83 
                                    Plíhalová Jana, Oudoleň 140           Kohoutová Zdeňka, Oudoleň 183 
                               

                                                                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 ! !    

 
 

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 
 

   NABÍDNABÍDNABÍDNABÍDKA SLUŽEBKA SLUŽEBKA SLUŽEBKA 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 7tel.:602 7tel.:602 7tel.:602 767676767    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 

KINO ŽDÍREC N/D. -  KVĚTEN  2009 
 
8.5. pátek v 18,30 hodin 
STRÁŽCI 
Kdo bude strážit strážce? Akční sci-fi film V. Británie, USA a 
Kanady. 163 min., titulky, nevhodný do 12 let, 54,- + 1,- Kč 
12.5. úterý v 15,00 hodin 
14. 5 čtvrtek v 15,00 a v 17,30 hod. 
ŠKOLNÍ AKADEMIE  
Vystoupí žáci Mateřské školy a Základní školy ve Ždírci n/D. 
Téma akademie: KOUZLA A ČÁRY 
15.5. pátek v 18,30 hodin 
NENAROZENÍ 
Horor USA. 87 min., nevhodný do 12 let, 54,- + 1,- 
5.6. pátek v 18,30 hodin 
NORMÁL                                                    Nový český film. 
10.6. středa v 17,00 hodin 
KONCERT NA ROZLOUČENOU 
Závěrečný koncert pěveckých sborů roku 2008-2009. 
12.6. pátek v 18,30 hodin 
VÉVODKYNĚ 
Historický film Velké Británie. 
29.6. pátek v 7,35 v 9,35 a v 16,00  
MONSTRA VERSUS VETŘELCI 
Animovaný film USA. 
 

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. 
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