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I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U     
===========================================================================
Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24. 8. 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
- navržený program zasedání. 
- žádost manželů Šnellyových, Havlíčkův Brod o povo-

lení  stavební úpravy: výměna krytiny na domě č. 
evid. 206. 

- žádost manželů Šnellyových Havlíčkův Brod o pro-
dloužení veřejného osvětlení k č. evid. 206. 

- prodloužení veřejného osvětlení k čp. 141.  
- účast a pomoc pí. Hájkové, Oudoleň  při vyřazování 

knih z místní knihovny. Seznamy vyřazených knih 
budou předloženy na obecní úřad. 

- zapisovatele okrskové volební komise pro volby do 
zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České re-
publiky ve dnech 20. - 21. 10. 2006: pí. Danu Zelen-
kovou.  

- podání inzerátu na prodej kopírky DEVELOP 1500 
v Oudoleňských listech a v Novinách Vysočiny. 

- žádost manželů Janáčkových, Praha, o stavební 
úpravu – výměna oken u domu čp. 127 za podmínky, 
že nedojde ke změně užívání půdního prostoru. Po-
kud  dojde ke změně užívání je nutné požádat o po-
volení Městský úřad v Přibyslavi.  

- navýšení úvazku pí. Zelenkové o 0,22 s účinností od 
1. 9. 2006.  

- žádost p. Benáka, Oudoleň o připojení na obecní 
vodovod z Hatí, voda bude používána jako užitková 
pro hospodářské účely za těchto podmínek: vodovod 
bude odpojen z obecního vodovodu, provedení pří-
pojky, osazení uzávěru a vodoměru bude provedeno 
na náklady p. Benáka, p. Benák bude udržovat rezer-
voár a bude stanoven roční paušál za odběr této vo-
dy. V případě havarijního stavu bude vodovod z Hatí 
opět napojen na obecní vodovod pro potřeby obce. 
V případě dalších nejasností je možno toto opět pro-
jednat za účasti p. Benáka na příštím zasedání obec-
ního zastupitelstva. 

- prodej kalendářů Podoubraví na rok 2007 za 55,- 
Kč/ks. 

- zaslat občanům, kteří si dosud nevyměnili vodoměr 
upozornění, že pokud vodoměr nevymění do konce 
roku 2006, bude toto zajištěno firmou na náklady ob-
čana. 

- provést nápravu pochybení firmy Chládek a Tintěra, 
Havlíčkův Brod, ke kterému došlo při realizaci opravy 
silnice u Zhřívalových, bude řešeno ze strany obecní-

ho úřadu nastavením trubky a tím zajištění odtoku 
dešťové vody.  

Obecní zastupitelstvo zamítlo: 
- žádost p. Blažka, Oudoleň o stavební úpravu – vý-

měna okna za dveře + dřevěné zádveří 2x1m. Na 
Městském úřadě v Přibyslavi bylo zjištěno, že není 
v pravomoci obecního úřadu tuto stavební úpravu 
schválit, bylo proto doporučeno  podat si žádost o po-
volení na Městský úřad Přibyslav. 

- inzerci naší obce v publikaci Cestujeme po Moravě a 
Čechách od firmy Aspida. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
- s informacemi z Valné hromady Svazku obcí, plynofi-

kace obcí Borovsko. 
- s informacemi k realizaci propusti o světlosti 80 cm, 

která má být realizována v rámci protipovodňových 
opatření na silnici č. III/3509. 

- s informacemi z místního šetření  ze dne 17. 8. 2006 
mezi manželi Stránskými, Oudoleň a manželi Slámo-
vými, Oudoleň. 

- s Obecní závaznou vyhláškou obce Oudoleň č. 
1/2006 o místních poplatcích. 

- s průběhem jednání týkající se Územního plánu obce. 
- s Oznámením o zahájení řízení o změně v užívání 

stavby, která je součástí rod. domu čp. 143 
v Oudoleni na kancelář pro podnikatelskou činnost – 
jednání proběhne na místě samém dne 5. 9. 2006.  

- se žádostí firmy Zemědělská a ekologická recyklační 
společnost ZERS, spol. s.r.o. Kutná Hora o vyjádření 
k odprodeji a vybudování kompostárny pro biologické 
rozložitelné odpady (z těchto surovin bude následně 
vyrábět průmyslový kompost – organické hnojivo) na 
zpevněné ploše se záchytnou jímkou, která je sou-
časné době ve vlastnictví firmy Agroslužby a.s. 
Obecní zastupitelstvo žádá o bližší informace např. o 
zajištění vývozu  dešťové vody z jímek, zajištění ne-
propustnosti apod. 

- se zápisem se zasedání představenstva Svazku obcí 
Podoubraví dne 14. 8. 2006. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
- prověřit žádost p. Ondráčka o položení  nových tru-

bek a svodu vody do potoka z bývalé vápenky před 
čp. 3 -  za současného počasí nebylo možné zjistit 
skutečný stav na místě samém. 



- prověřit upozornění p. Ondráčka na porušení a vypa-
dání omítky ve sklepě za čp. 3 a dále popraskání zdí 
u domu – bude řešeno po prohlídce sklepa na místě 
samém. 

- zjistit dalších informací o programu Geografické in-
formační systémy obcí.

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

===========================================================================
� ZMĚNA TERMÍNU ZASEDÁNÍ 

OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  
Příští zasedání obecního zastupitelstva se 
bude konat  v pátek 15. září 2006 od 
18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu. 

� ZÁKAZ SYPÁNÍ ODPADU ZE ZA-
HRÁDEK   K   POTOKU 
Opětovně žádáme občany, aby nesypali od-
pad ze zahrádek k potoku. 

� KALENDÁŘ MIKROREGIONU PO-
DOUBRAVÍ  
Svazek obcí Podoubraví připravuje do tisku 
stolní kalendář s fotografiemi krajiny a obcí 
Podoubraví. Dodání kalendáře do prodeje je 

předpokládáno na začátek října, cena bude 
55,- Kč/ks. Kalendář bude možné si zakou-
pit na obecním úřadě a v prodejně Jednoty. 

� NABÍDKA KOPÍRKY  
      Obecní úřad nabízí k prodeji starší kopírku 

DEVELOP 1500 + toner za cenu 5.000,- Kč. 
� DOVOLENÁ Mudr. KREJČÍKA 

V HAVL. BOROVÉ 
Ordinace Mudr. Krejčíka v Havlíčkově Boro-
vé bude v době od 11. – 15. září 2006 uza-
vřena z důvodu dovolené. V případě akut-
ních potíží vyhledejte ordinaci Mudr. Nová-
kové ve Ždírci n/D. 

 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
         Druhy 
cestovních pasů  

    vydávaných  

   od 1. 9. 2006: 

 
1. se strojově čitelnými 

údaji a s biometrický- 
mi daty: 
a. občané nad 15 let, 

platnost 10 let, za  
     600,- Kč 
b. občané od 5 let do 

15 let, platnost 5 
let,  za 100,- Kč 

 
2. bez strojově čitelných 

údajů a bez biometric-
kých dat (tzv. 
„blesk“): 
a. občané nad 15 let, 

platnost 6 měsíců, 
za 1.500,- Kč 

b. občané od 5 let do 
15 let, platnost 6 
měsíců, 1.000,- Kč 

c. občané mladší 5 
let, platnost 1 rok, 
50,- Kč. 

 
     Od 1. 9. 2006 nebu-
dou moci být zapisovány 
do pasu rodičů děti do 15 
let, každé dítě musí mít 
svůj vlastní pas. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:              starosta obce                                                                                                             
                                       Augustin Václav                                              
=========================================================================== 

MÍSTNÍ  KNIHOVNA  
=========================================================================== 
JAMES PATTERSON: LÍBÁNKY 
     Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. 
     Nebo si do poslední chvíle nejsme zcela jisti, co platí a co je klam. 
     Je krásná a úspěšná bytová architektka Nora Sinclairová také oddaná partnerka  a manželka? Nebo je to ve 
skutečnosti „černá vdova“, která chladnokrevně vraždí bohaté muže? Je zábavný turista opravdu nájemný zabiják?  
Kdo ho platí a udílí mu rozkazy?    
     A co Craig Reynolds, pojišťovací agent pověřovaný vyšetřováním nečekaného úmrtí finančníka Connora Brow-
na, snoubence Nory Sinclairové? Není někým jiným, než za koho se vydává? A kdo je tajemný John O´Hara, jeho 
šéf? Velké peníze, láska, sex a politická hra nejvyšších míst, to jsou hlavní síly, jež uvádějí do pohybu události, 
které zásadně ovlivní životy všech zúčastněných. Napínavá zápletka přináší nová a nová překvapení až do samé-
ho rozuzlení spletitého děje.                                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ: 
     Místní knihovna v Oudoleni  bude od měsíce zá ří otevřena každou st ředu  od 17.00 do 19.00 hodin. 

Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod 
  9. - 10. 9. MUDr.  Ladislava Dufková Vilémov 168 tel. 569 449 130 
16. - 17. 9. MUDr. Věra Kotrbová Dobrovského 2023, Havl. Brod tel. 569 422 741 
23. - 24. 9. MUDr. Miroslava Skočovská Lipnice n S. 2 tel. 569 486 109 
28.– 30. 9.,1.10 MUDr. Nadežda Venosová  Humpolecká 244, Havl. Brod tel. 569 426 107 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin.  

                                    Životní  jubileaŽivotní  jubileaŽivotní  jubileaŽivotní  jubilea    
              V měsíci září oslaví  
                výročí narození: 

                Sláma Zdeněk, Oudoleň 144 
             Holasová Jaroslava, Oudoleň 119 

                   BLAHOPŘEJEME ! 
 

           VODNÉ 
               Ve dnech 6. – 13. září 2006 se bude na obecním úřadě    
          vybírat vodné. Cena  za 1 m3 je 12,- Kč. 

 

ÚPRAVA  VDOVSKÝCH  DŮCHODŮ 
     Úpravu vdovských důchodů umožňuje novela zákona č. 267/2006 Sb., o důchodovém pojištění. Účinná je od 
1. července 2006.  
     Nárok na úpravu vdovských důchodů mají podle novely zákona ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. led-
nem 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pev-
ně stanovené maximum. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec 
neměly nárok. Vůbec neměly nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný 
starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů. 
Další podmínkou, kterou je třeba splnit proto, aby ČSSZ mohla vdovský důchod přepočítat či nově začít vyplácet 
je, že k 1. červenci 2006 má žadatelka po manželovi, k jehož úmrtí došlo před 1. 1. 1996, na vdovský důchod 
stále nárok – neuzavřena nový sňatek. 
     Přepočítání neprovádí česká správa sociálního zařízení automaticky, vdovy samy si o něj musí požádat. Pří-
slušný formulář žádosti si mohou stáhnout z webových stránek ČSSZ na adrese  http://www.cssz.cz/ tiskopi-
sy/duchodove.asp nebo vyzvednout na obecním úřadě. V tom případě se žádost posílá přímo na adresu: ČSSZ, 
odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Tento tiskopis také samo-
zřejmě obdrží na každé pobočce ČCSZ. V našem případě na Okresní správě sociálního zabezpečení Havlíčkův 
Brod, důchodové oddělení (tel. 569 465 311), kde lze žádost přímo sepsat a podat. Je třeba pouze předložit 
občanský průkaz. 
 

Informace o registraci kandidátních listin 
     Pro volby do zastupitelstva obce Oudoleň ve dnech 20. 
a 21. října 2006 byly zaregistrovány kandidátní listiny těch-
to volebních stran: 
1. KDU-ČSL 
2. SNK - Nezávislí 
3. SNK – Za Oudoleň krásnější 
 



===========================================================================
KRAJSKÝ ÚŘAD 

=========================================================================== 
Co nového na Vyso čině – srpen 2006 
Srpen byl měsícem příprav  
     Máme za sebou i druhý prázdninový měsíc. Z hlediska fungování kraje se však o prázdniny příliš nejednalo. Zdá se 
totiž, že nás čeká poměrně náročný podzim a bylo nutné se důkladně připravit. 
První etapa rozsáhlejších oprav silnic může začít 
     Protože i denní tisk poměrně obšírně o záměrech kraje v oblasti oprav silnic informoval, jenom velmi stručně opakuji. 
Již nyní se rozbíhají opravy a během podzimních měsíců bude v našem kraji opraveno asi 300 kilometrů silnic investicí 
ve výši 300 miliónů korun. Je tedy zřejmé, že průměrná cena opravy jednoho kilometru krajských silnic bude asi jeden 
milión korun. Zkušenější v této oblasti již z této ceny dokáží vyvodit, že se spíše bude jednat o souvislé opravy povrchů 
nebo jinak řečeno souvislou údržbu.  
     Z charakteru oprav také plyne, že bychom první etapu měli během podzimu bez větších problémů stihnout. Zároveň je 
však také jasné, že bez alespoň krátkodobých uzavírek silnic se většina oprav neobejde. Zkusme být tedy jako řidiči 
trpěliví. Na druhé straně bojujme společně proti nesmyslným dlouhodobým uzavírkám, zbytečným omezením rychlosti a 
vůbec špatné organizaci oprav. Jsem přesvědčen, že Odbor dopravy a silničního hospodářství ( www.kr-vysocina.cz ) 
bude naslouchat připomínkám a prověřovat případná upozornění. 
Vyjednávání o Regionálním operačním programu (ROP) Jihovýchod vstoupí do závěrečné fáze 
     Již jsem několikrát psal o tom, že díky poměrně značné nesrozumitelnosti a velkému rozsahu zůstávají vyjednávání o 
evropských penězích pro kraje na okraji zájmu většiny médií a následně potom logicky i občanů. Proto si dovolím upo-
zornit, že na podzim tohoto roku svede Česká republika rozhodující „souboj“ o získání a směřování zhruba 100 miliard 
korun, které by nyní po dobu sedmi let měly každý rok přicházet ze společné evropské pokladny do České republiky.  
     V rámci tohoto velkého a komplikovaného vyjednávání se kraj Vysočina snaží uspět i se svými návrhy, které by za-
bezpečily po dobu sedmi let v rámci krajského rozvojového programu roční investice zhruba ve výši necelé jedné miliardy 
korun zejména do oprav silnic, dopravní obslužnosti, cestovního ruchu a rozvoje vzdělávání na Vysočině. Ostatní důleži-
té oblasti budeme i do budoucna hradit z vlastních zdrojů. Diskuse zejména o využití prostředků do oblasti zdravotní a 
sociální péče však ještě nejsou ani na úrovni krajů úplně uzavřené. 
     Zatím počítáme s tím, že od 28. listopadu 2006 budou naše nemocnice fungovat jako nestátní nezisková zdravotnická 
zařízení 
     Přes moji čilou korespondenci s náměstkem ministra zdravotnictví panem Drymlem, která obsahuje i několik urgencí, 
jsem dosud neobdržel jedinou odpověď, jediné vyjádření k našimi odborníky vydefinovaným dvaceti sedmi problémům, 
který nový zákon o neziskových nemocnicích do našeho zdravotnictví přináší. Ministerstvo zdravotnictví posílá alibistické 
odpovědi nebo hraje mrtvého brouka. Nezbývá nám tedy než postupovat samostatně v přípravě na fungování nezisko-
vých nemocnic bez existence jediného prováděcího předpisu, vyhlášky nebo alespoň centrální metodiky. 
     Jsem přesvědčen, že zejména v tak citlivé oblasti jako je zdravotnictví by se mělo postupovat z úrovně státu, tedy 
Ministerstva zdravotnictví podstatně koncepčněji a promyšleněji.      Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny
=========================================================================== 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
=========================================================================== 

     Nejen datum v kalendáři, ale i příroda  
připomíná, že dětem skončily prázdniny 
a  jejich hlasy už  rozezvučely ztichlé 
školní budovy.  
     Tak už jim to zase začíná -  říkáme si 
my, kteří máme svá školní léta dávno za 
sebou -  a mnohým z nás se jistě vybaví 
ten úplně první školní den... Ten  má už 
za sebou i šest našich prvňáčků, které 
jsme uvítali poprvé ve školních lavicích 
v pondělí  4. září.  
     V novém školním roce bude Základní 
školu v Oudoleni navštěvovat celkem 18 
žáků, což znamená, že bude škola opět 

ve výjimce, protože jí chybí do požadovaného počtu šest žáků. Do šestého ročníku ZŠ v Havlíčkově Borové odešli 
čtyři žáci, jedna žákyně pokračuje ve studiu na víceletém gymnáziu.  Do mateřské školy bude chodit 13 dětí. 
     Školáci budou mít možnost trávit odpoledne až do 15.30 ve školní družině, v jejímž rámci by mohly – podle 
zájmu dětí – pracovat kroužky: výtvarný, hra na zobcovou flétnu, němčina, angličtina. Jako nepovinný předmět se 
bude opět vyučovat náboženství. 
     A co nás v letošním školním roce čeká? Kromě výuky podle vzdělávacího programu Základní škola bychom 
chtěli  i letos znalosti získané při vyučovacích hodinách doplňovat poznatky z exkurzí a výletů. Už ve čtvrtek 7. září 
pojedeme do Chotěboře na loutkovou pohádku S loutkami ke hvězdám, která se hraje v Junioru  v rámci Chotěboř-
ského divadlení. V tomto školním roce se vydáme například  i do Horáckého divadla do Jihlavy.    
      Začátek školního roku bývá vždy spojen s očekáváním něčeho nového. Přejeme si, aby byl pro všechny nad-
cházející nový školní rok radostný a tvořivý, aby se děti pustily s chutí do práce a aby byly se svými výsledky spo-
kojeny ony samy i jejich rodiče.                                                          Dagmar Losenická, ředitelka ZŠ a MŠ Oudoleň  
===========================================================================



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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Městské muzeum Chotěboř 

Vážené dámy, pánové, vážení příznivci hudby, 
po ohlédnutí za uplynulou abonentní koncertní sezónou mohu dle ohlasů konstatovat, že jsme jako pořadatelé v žádném přípa-
dě nezklamali, naopak podařilo se nám navázat na tradici jak kvalitou, tak výběrem interpretů. A věřte, nebylo to v žádném 
případě lehké, protože náročná veřejnost nás, jako novou organizaci, nijak kritikou nešetřila. Museli jsme se vypořádat jak 
s určitou nervozitou, tvůrčí nezkušeností, tak i s omezeným počtem financí i vlastních zaměstnanců. To všechno již tedy máme 
za sebou a čeká nás všechny společně nová koncertní sezóna 2006 a 2007 s nabytými zkušenostmi a některými novinkami. 
     Především od roku 2007 přejdeme systémově na kalendářní sezónu /1.1. – 31.12./ s názvem TÓNY NAD KRÁLOVSKÝM 
MĚSTEM. Stávající sice  vyhovovala školnímu roku, ale  my potřebujeme využívat včas roční grantové programy, příspěvky 
z nadací a současně průběžně kontrolovat i vlastní roční rozpočet. Vlastně budeme uzavírat všechny smlouvy stejným ročním 
systémem bez ohledu o jaký charakter akce jde. 
     Další novinkou bude, že abonentní předplatitelé se budou automaticky stávat i členy „Kruhu přátel hudby při Městském mu-
zeu Chotěboř“ s některými dalšími výhodami. Nepůjde tedy jen o zlevněné vstupné na abonentní koncerty, ale také  i o zlevně-
né vstupné na některé další vybrané akce -(divadlo,kino,výstavu,zábavný pořad,přednášku…), o nichž budou včas informováni. 
Být abonentním předplatitelem se tedy bude skutečně vyplácet nejen co se týče financí, ale i co se týče různorodosti nabídky. 
Jaká bude následující koncertní sezóna ? 
A. Minisezóna koncertů KPH  2006 : 
 - 27.08.06 – Brněnští komorní sólisté a Jan Škrdlík. Komorně-orchestrální koncert na zámeckém nádvoří. 
 - 21.09.06 – Musica Graziella – flétna a kytara – ZUŠ, Tereza Večerková a Michaela Waldhauserová. 
 - 19.10.06 – Silvie Hessová a Daniel Wiesner – housle a klavír v tvorbě W.A.Mozarta - ZUŠ 
 - 09.11.06 – Laura Vlková a Roman Vojtíšek – klavír a saxofon - ZUŠ 
 - 07.12.06 – Dominika Hošková a Jiří Hošek – violoncellový „Adventní“ dvojkoncert - ZUŠ 
B. Sezóna  KPH  2007 : TÓNY NAD KRÁLOVSKÝM MĚSTEM. 
 - 18.01.07 – VČELLI – 3 violoncella – ZUŠ, Helena Velická,Kristina Poláková,Lucie Minaříková. 
 - 15.02.07 – GUITAR ARTE TRIO – kytarový koncert – ZUŠ, Jindřich Kaulfers,Ivan Šoltys,Stanislav Prokeš. 
 - 22.03.07 – ADAMUS TRIO – hoboj,angl.roh/housle/klavír – ZUŠ, Jan Adamu,Jitka Adamusová,Květa Novotná. 
 - 19.04.07 – Martina Schulmeisterová – klavírní recitál - ZUŠ 
 - 26.04.07 – Komorní filharmonie VYSOČINA – koncert - KINO 
 - 20.09.07 – Julie Hirzbergerová /Německo/ - akordeon- ZUŠ  
 - 25.10.07 – Pražské kytarové kvarteto – ZUŠ, Marek Velemínský-Václav Kučera-Jiří Mrhal-Martin Sauer 
 - 22.11.07 – Grand Tango – violoncello+jazzové klavírní trio-ZUŠ, M. Sedák – V. Strnad-T. A. Kämpfer-T. Konopka 
 - 13.12.07 – Smyčcové kvarteto-Graffe Quartet – Adventní koncert – ZUŠ, Š. Graffe-M. Hreňo-L. Cybulski-L. Bednařík 
Základní informace : 
- Vše potřebné pro abonentní předprodej obdržíte v kanceláři organizace (Tyršova 256 Chotěboř -1.patro) v pracovních dnech 
(tel.- 569 624104, nebo zjistíte na WEB stránkách www.muzeum-chotebor.org 
-  Držitelé předplatného mají svá místa reservována. 
-  Cena předplatného činí : 
 Minisezóna 2006 =  5 koncertů –  300,- Kč  Možnost zakoupení od 1. července 2006 
 Sezóna 2007     = 9 koncertů -  600,- Kč  Možnost zakoupení od 1. října 2006 
 Přenosnou abonentní vstupenku si budou moci koupit pro své zaměstnance i různé právnické subjekty, pro své žáky školy atd. 
     Cena vstupenek na jednotlivé koncerty se bude řídit náklady spojenými s příslušným koncertem, což činí předplatné opět 
daleko výhodnějším a atraktivnějším ! Věřím, že se koncerty stanou vítanou součástí kulturního života ve městě i okolí a obohatí 
osobní život nejen místních obyvatel, ale i návštěvníků města. 
    Těším se na setkání s Vámi nejen na koncertech, ale i na dalších akcích pořádaných naší organizací. 
                                                                                             Milan Stránský , ředitel organizace Městské muzeum Chotěboř 
 
 
 
 
 
 
 

KINO  KRUCEMBURK  ZÁ ŘÍ  2006 
15.9. pátek v 19.30 hod.     23.9. sobota v 19.30 hod. 
SUPERMAN  SE  VRACÍ          Dobrodružný film USA.   HORY  MAJÍ  OČI               Filmový horor USA.           
Titulky, 155 min., přístupný od 12 let, 55,- Kč    Titulky, 107 min.,přístupný od 15 let, 50,- Kč 
17.9. neděle v 17.00 hod.     30.9. sobota v 17.00 hod. 
PIRÁTI  Z KARIBIKU: TRUHLA  MRTVÉHO  MUŽE  DIVO ČINA              Animovaný rodinný film USA 
Titulky, 151 min., přístupný, 60,- Kč    82 min., přístupný, 45,- Kč             

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
srdečně všechny zve na 

POSVÍCENSKOU  TANEČNÍ  ZPOSVÍCENSKOU  TANEČNÍ  ZPOSVÍCENSKOU  TANEČNÍ  ZPOSVÍCENSKOU  TANEČNÍ  ZÁÁÁÁBAVUBAVUBAVUBAVU    
    Dne: 30. září 2006                                       Hudba: AMIX 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

OSTATNÍ   -   INZERCE 
===========================================================================
 UPOZORNĚNÍ 
 Po obcích České republiky jezdí pan Radomil Janíček, který má trvalý pobyt v obci Nivnice – Hoštáky 276 (na 
kterém se ovšem vůbec nezdržuje) a údajně provádí kamenické práce (opravy pomníků apod.)  
     Pokud dorazí i do Vaší obce (je možné, že už se tak stalo – v tomto případě se obraťte na Policii ČR) a bude 
požadovat vyhlášení místním rozhlasem, že bude provádět kamenické práce, neposkytujte mu tuto službu, popř. si 
zkontrolujte jeho živnostenské oprávnění. To sice má, ale na úplně jinou činnost než jsou kamenické práce.  
     Vybere od lidí peněžní zálohy za práci, kterou nevykoná většinou vůbec nebo neprofesionálně a zpravidla  se 
už v obci neukáže. Nezapomeňte proto na naše upozornění.  
 

 

 

PRODÁM tašky pálené jedno falcové, Jan Kopiska 
Třetice, 70 m2, použité, velmi dobré, vlastní odvoz, 
cena dohodou, laciné. 
te.: 602 412 770                                Oudoleň čp. 86 

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU 
Program kina - září 2006 
1.9. pátek v 18,30 hod. 
16 BLOKŮ                        Policejní thriller SRN a USA. 
Titulky, 102 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
8.9. pátek v 18,30 hod. 
SATAN PŘICHÁZÍ 
Horor USA. 
Titulky, 110 min., přístupný od 15 let, 52,- + 1,- Kč 
15.9. pátek v 18,30 hod. 
LEMRA LÍNÁ                      Komedie USA. 
Titulky, 97 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
22.9. pátek v 18,30 hod. 
POSEIDON                         Katastrofický thriller USA. 
Titulky, 100 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč 
27.9. středa v 16,00 hod.              Animovaný film USA. 
DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA  
91 min., přístupný, 28,- + 1,- Kč 
29.9. pátek v 18,30 hod. 
BESTIE KARLA                              Kriminální film USA. 
Titulky, 102 min., přístupný od 18 let, 54,- + 1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - ÚSCHOVNA 
KOL 4,- Kč/ ks.  Telefon kina 569 695 907. 

PRODÁM přilbu, integrální, starší, bílou, 

značka: BOERI, velikost: 57-58. Cena 300,- 

Kč. K doptání na obecním úřadě. 

MYSLIVECKÉ  SLAVNOSTI  VYSOČINY 
 

DNE 10. 9. 2006  V CHOTĚBOŘI 
Program 
10:00 hod. troubená Svatohubertská mše,   
                 lovecké trio Renaty Jeřábkové 
11:00 hod.  zvěřinové menu v restauraci "U  
                 Zámku" 
14:00 hod.  slavnostní zahájení a nástup v  
                 zámeckém parku (rytíři Řádu sv.  
                 Huberta) 
14:15 hod.  start Hubertovy jízdy-hon na lišku 
14:30 hod.  ukázky sokolníků 
15:15 hod.  ukázky kynologů 
15:45 hod.  závěr Hubertovy jízdy-příjezd koní 
16:00 hod.  vyhlášení vítězů a ukončení slav 
                  nosti 
V průběhu celého odpoledne: soutěže pro děti, 
soutěž O pohár lukostřelce Vysočiny a další 
soutěže o ceny věnované sponzory slavnosti 

MĚSTYS  LIBICE  NAD DOUBRAVOU 
Vás srdečně zve 

v sobotu 16. 9. 2006 od 10 hodin na oslavy 
860 let 

od první písemné zmínky a navrácení statutu městys 
OSLAVY JSOU SPOJENÉ SE SETKÁNÍM RODÁKŮ 

BOHATY PROGRAM BUDE ZAHÁJEN V DOBOVÉM STYLU 
SLAVNOSTNÍM PŘÍJEZDEM  

CÍSAŘE FRANTIŠKA II. 
ZA DOPROVODU HISTORICKÉHO KVARTERA 

OCHUTNÁTE STAROČESKÁ JÍDLA, UVIDÍTE UKÁZKY TRA-
DIČNÍCH LIDOVÝCH ŘEMESEL,STARÉ FILMY Z LIBICE A 
OKOLÍ, VÝSTAVU OBRAZŮ, FOTOGRAFIÍ, LISTIN A DOKU-
MENTŮ, V KRÁTKÉM PROGRAMU SE PŘEDSTAVÍ ŽÁCI ZŠ 
MILOVNÍKY HUDBY URČITĚ POTĚŠÍ HRADECKÁ SKUPINA 

LOKÁLKA 
 

V NEDĚLI 17.9.2006 OD 13.00 HODIN DĚTSKÉ ODPOLEDNE 
OD 13.00 HODIN FOTBALOVÝ ZÁPAS STARÉ GARDY 


