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� Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9. 8 . 2007: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− dle záměru č. 1/2007 v k. ú. Oudoleň – odkoupení 

požární nádrže a okolních pozemků : 
− část pozemku p. č. 347:  

− díl „h“  o výměře      167 m2 
− části pozemku  p. č. 348: 

− díl „f“   o výměře      163 m2 
− díl „g“  o výměře      506 m2 
− díl „i“   o výměře  1379 m2 

− části pozemku  p. č. 349:  
− díl „e“  o výměře      811 m2  
− díl „c“  o výměře      687 m2 
− díl „d“  o výměře      103 m2. 

O celkové výměře 3 816 m2 za cenu 20,- Kč/m2 
od p. Zdražila, Oudoleň. 
− části pozemku p. č. 350: 

− díl „a“  o výměře         250 m2 
− díl „b“  o výměře         401 m2. 

− O  celkové  výměře  651 m2  za  cenu  20,- Kč/m2  
od  manželů Stehnových, Oudoleň. Manželé 
Stehnovi souhlasí s prodejem pozemků za 
podmínky, že v případě stavby vrtu na posílení 
zdroje vody do požární nádrže nedojde 
k odčerpání vody z jejich studně nebo bude toto 
jinak ošetřeno. Obec zajistí sepsání Smlouvy o 
smlouvě budoucí. Obec  bude  hradit  náklady  
spojené  se  sepsáním   smlouvy,  se   zápisem   
smlouvy   do  katastru   nemovitostí,   znalecký          
posudek   a   daň z převodu nemovitostí.   Dále  
obecní  zastupitelstvo  schválilo  případné  
doplnění  geometrického plánu dle skutečného 
umístění požární nádrže.  

− rozpočtové změny č. 3/2007. 
− záměr odkoupení pozemků č. 2/2007 v k. ú. 

Oudoleň, na kterých je umístěna studna vodovodu 
Olšiny, a to:  

− pozemek  p. č. 409/5  o výměře  35 m2 od p. 
Kubáta, Oudoleň za cenu 100,- Kč/m2.  

− pozemek  p. č. 388/8 o výměře  32 m2 a 
pozemek  p. č. 363/10 o výměře  17 m2 od pí. 
Ondráčkové, Havl. Brod za cenu 100,- Kč/m2.  

Obec  bude  hradit  náklady  spojené  se  
sepsáním  smlouvy  a se zápisem smlouvy do  
katastru nemovitostí. Dále  obecní  zastupitelstvo  
schválilo  zřízení věcného břemena, týkající se 
příchodu a příjezdu k této studni a dále zřízení 
věcného břemena na opravu a udržování 
vodovodního řádu, jak je uvedeno v návrhu kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Návrh smlouvy tvoří přílohu zápisu. 

− objednat u firmy Vodní zdroje  Ekomonitor spol. 
s.r.o. Chrudim vypracování majetkové a provozní 
evidence vodovodu. 

− sepsání  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na opravy a udržování 
vodovodního řádu s manželi Holasovými, Oudoleň 
na pozemek p. č. 60/9. 

− záměr prodeje majetku obce č. 2/2007 v k. ú. 
Oudoleň – část pozemku p.č. 648/56 o výměře asi 
250 m2 firmě  Jiří Papst, provozovna Jatka 
Oudoleň za účelem výstavby parkovací plochy pro 
zaměstnance a zákazníky firmy. Pozemek bude 
prodán za cenu 20,- Kč/m2, náklady spojené se 
sepsáním smlouvy a se zápisem smlouvy do 
katastru nemovitostí hradí kupující. 

− návrh Smlouvy o dodávce vody, která bude 
uzavírána s odběrateli pitné vody z veřejného 
vodovodu. Návrh smlouvy bude zveřejněn 
v příštích Oudoleňských listech spolu s termínem 
platby vodného. 

− návrh nové smlouvy firmy Miloslav Odvárka – 
ODAS, Žďár nad Sázavou na provádění mobilních 
svozů nebezpečných odpadů.  

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.                                         Auguste Rodin 

 



U P O Z O R N Ě N Í 
      Od 1. 9. 2007 je možnost pronájmu místního pohostinství v Kulturním domě v Oudoleni. Bližší informace je 
možné získat na č. tel.: 569 642 201. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Oudoleň upozorňuje rodiče, že z důvodu stavebních prací bude 
mateřská škola v Oudoleni otevřena až od 27. 8. 2007. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 27. 9. 2007 od 18.00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu. 
 

− požádat o zapůjčení triček z názvem obce pro 
soutěžící Podoubravského víceboje oddíl stolního 
tenisu. 

− barvu na fasádu základní školy: P201N a P205N.  
Obecní zastupitelstvo bere na v ědomí: 
− výpověď pí. Ledvinkové ze Smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor ke dni 3. 9. 2007, 
inventarizace a předání majetku bude provedeno 
3. 9. 2007 v 15.00 hodin. Předání se zúčastní p. 
Augustin, p. Stránský a Mgr. Zvolánková. Pí. 
Ledvinkové bude zaslána faktura na pronájem do 
3. 9. 2007, dále žádost o opravu dveří u WC ženy 
nebo úhradu ve výši 1.000,- Kč, smlouva o 
pronájmu kulturního domu na pořádání taneční 
zábavy dne 15. 9. 2007 a fakturu za pronájem KD. 

− žádost pí. Edity Zoubkové o pronájem nebytových 
prostor, tato žádost je evidována a bude 
rozhodnuto ke dni 3. 9. 2007 podle zájemců. 
V případě uzavření Smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor s pí. Zoubkovou obecní 
zastupitelstvo schválilo pronájem při nástupu 
pouze na 1 měsíc dopředu.  

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− zástupcem firmy GEONOVA s programem GIS - 

geografické informační systémy obce. 
− s pozvánkou na zasedání členů MAS Havlíčkův 

kraj dne 14. srpna 2007.  
− s mimořádným opatřením v souvislosti s výskytem 

ptačí chřipky. 
 

− s dopisem p. Hájka, Havl. Brod, týkající se 
místního poplatku za rekreační pobyt. Obecní 
zastupitelstvo žádá doložit informace o 
ubytovaných fotokopií ubytovací knihy, platby 
poplatku budou vždy provedeny k  10. dni měsíce 
následujícího po skončení příslušného pololetí, p. 
Hájkovi budou poskytnuty další informace, týkající 
se využívání služeb v naší obci.  

− p. Kubátem, starostou obce Jitkov, o průběhu 
jednáních o výstavbě větrných elektráren v k. ú. 
Jitkov. Obec Jitkov souhlasí se stavbou větrných 
elektráren a obdrželo cenovou nabídku zhruba ve 
výši 400 tis. Kč za jednu větrnou elektrárnu.  

− s podklady k žádosti o povolení k nakládání 
s povrchovými nebo podzemními vodami, 
vypracovanými firmou Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s.r o. Chrudim. 

− s První výzvou k předkládání žádostí o dotace 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

− se stavebními úpravami ve školní kuchyni, tyto 
úpravy budou provedeny do konce roku 2007. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
− řešit na příštím zasedání problém s kontejnery na 

plast v naší obci. 
Obecní zastupitelstvo zamítlo:  
− výstavbu větrných elektráren v našem katastru. 

Poměr hlasování: 6 proti výstavbě a 3 pro 
výstavbu.

Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                 
          Augustin Václav                                                                               
             starosta obce 

� ZÁKLADNÍ ŠKOLA - HISTORIE
            V Oudoleni byla založena škola roku 1784, 
jako škola filiální, tj. škola o jedné až dvou třídách, 
zřízená v obci, v níž nebyla fara. Před založením 
školy učila v Oudoleni asi v r.  1778 Kateřina 
Dymáková ve vlastní chalupě děti slabikovat a číst. 
       Roku 1798 byla vystavěna budova školní všecka 
dřevěná od základu, na kterou dříví, prkna, šindel, 
cihly a vápno daroval kníže Ditrichstein, majitel 
panství polenského. Ostatní potřeby drobnější, jakož i 
plat řemeslníkům, obstarali občané oudoleňští. O této 
budově napsal J. Novotný do pamětní knihy: 
„Školních lavic nebylo, jenom dva nehoblované 
dlouhé stoly a sedadla u nich. Ostatní školní nářadí: 
stůl, židle, skříň aj. úplně scházelo. Taktéž školních 
knih úředních tu nebylo. Podlahy nebylo, jen udupaná 
hlína a v ní plno jam. Dřevník, zahrada, sklep, ba ani 
záchod jak pro učitele tak pro dítky tu nebyl, až po 

roce 1810 přičiněním učitele vše do pořádku uvedeno 
bylo.“     
     V roce 1820 byla založena škola v Jitkově. 
     V roce 1843 bylo pro školy stanoveno toto: Aby 
zamezilo se libovolné prodlužování prázdnin a docílilo 
se jednoty v trvání školního roku, budiž zachováno 
toto ustanovení: Školní prázdniny začínají 10. a končí 
31. srpna, kdy žně v krajině zdejší jsou skončeny, 
druhé období prázdnin trvá od 1. do 15. října, na 
kterýžto čas připadá dobývání bramborů. 
     V roce 1863 vystavena byla nová budova zděná se 
všemi místnostmi klenutými. Dle paměti občanů byl 
nejdříve stavěn byt pro učitele. Místo podlahy byly 
v něm opukové dlaždice, které teprve roku 1864 byly 
vyměněny prkennou podlahou, dlaždice byly dány do 
nové třídy kolem zdí.  
     Roku 1875 rozšířena škola o druhou třídu, pro niž 
se přistavěla místnost k budově. 



     Roku 1885 rozšířena škola na trojtřídní. Obec 
oudoleňská a slavětínská zakoupila bývalou kovárnu 
č. 108 a zřídila v ní prozatímní třídu. Ale pro 
nedostatek učitelstva byl teprve 1. září 1886 
ustanoven definitivní podučitel pro novou třídu. Náklad 
1979 zl. 01 kr. uhradila obec oudoleňská 1484 zl. 40 
kr. a Slavětín 494 zl. 61 kr.      
      Po Václavu Musilovi, jenž byl do Oudoleně roku 
1784 ustanoven, vyučoval na škole oudoleňské 
František Římek do r. 1786, Josef  Provazník 1788, 
Václav Míček 1789, Jakub Novotný 1811 – 64, po čas 
jeho nemoci Antonín Vomela 1861 – 62, Fr. Jos. 
Hladký 1862 – 64. Od r. 1864 – 73 vyučovali tu 
Antonín Starý, pak Václav Chudoba 1873 – 84, Karel 
Havelka, výp. 1876 – 78, Prokop Donát výp. 1878 – 
80, Jan Urbánek, výp. 1880 – 82, František Beneš 
1882 – 86.    
      Na škole trojtřídní od  r. 1886 zřízené: Josef 
Bažant 1884 – 98 jako říd. učitel, Frant. Beneš, 1886 
– 91, Jan Petr 1891 – 92, Frant. Tonar 1892 – 93, Ant. 
Slanina 1893 – 94, Václav Vlk 1894, Josef Halada 
1894 – 1903 a 1898 – 99 zástup. říd. uč. Jan Dejmal, 
výp. 1898, Antonín Burian 1898 – 99, Václav Hladký 
1899, Theodor Brukner 1903 – 04, Antonín Kolář 
1904 – 07, Anežka Gottliebová 1907 – 08, František 
Janáček od r. 1908, Hynek Bukovský od r. 1899. 
     Na škole  t r o j t ř í d n í   od r. 1886: František 
Zelinka od r. 1886 – 90, Frant. Tilman 1890 – 91, 
Frant. Horšík 1891 – 92, Jaroslav Šimek 1892, Frant. 
Oploštil 1892 – 97, Václav Vlk 1897, Josef Polák 
1898, Václav Hladký 1898 – 99, Frant. Cihlář 1899, 
Petr Uchytil 1899 – 1900, Rudolf Halík 1900, Petr 
Uchytil 1901 – 03, Jos. Hőbelbauer 1903, Petr Uchytil 

1903, Jan Tesař 1903 – 04, Frant. Semrád 1904 – 05, 
Hubert Pacholík 1907 – 08, Jaroslav Roztočil 1908 – 
09, Albert Vyskočil  a K. Biskup. 
     Učitelkou ručních prací byla: Antonie Bažantová 
1884 – 1906, Milada Bažantová 1906 – 08, Marie 
Bednářová 1908 – 09, Ludmila Vítková 1909. 
     Příjmy dle fasse (= přiznávací list, jenž vypočítává 
všechny povinné dávky obce (občanů, patrona) 
v realitách, naturáliích a v penězích) z roku 1863: 

a) užitek ze 2 měr obec. pole .........   2 zl.  45 kr. 
užitek ze 1 ½ míry louky .............   3 zl.  15 kr. 

b) 8 měřic žita ................................. 11 zl.  20 kr. 
c) ze všeobecného školního fondu . 11 zl.  52 kr. 
d) z obecního důchodu oudol.......... 19 zl.  81 kr. 
e) z obecní kassy slavětínské .....   9 zl.  90 ½ kr. 
f) z fassí oudoleňské .....................    4 zl.  62 kr. 
g) z Oudoleně 15 bochníků chleba .   1 zl.  26 kr 
h) školní plat od 141 dětí po strážce 10% 

zákonitých ze 127 dítek průměrem 2 ½ kr. 
konví mléka týdně za 47 neděl ...261 zl. 02 kr. 
úhrnem                                    324 zl. 93 ½ kr. 

     Roku 1836 bylo tu školních dítek 108, roku 1848 již 
165, ale roku 1852 již jenom 143, roku 1868 zase 165, 
nyní 212. 
     Žákovská knihovna má 345 svazků. Pro dobrou 
paměť uvádíme, že knihovně žákovské přál Jan Musil, 
rolník ze Slavětína a Tomáš Halík z Oudoleně, kteří 
věnovali slušné částky na rozšíření knihovny. 
     Učitelská knihovna má 97 svazků. 
     Přehled školní docházky v r. 1909-1910: Počet 
vyučovacích půldnů: 69 980, nezmeškáno: 83,18%, 
omluveno: 15,9%, neomluveno:1,73% 
                          (Z knihy: Chotěbořsko.-I. Školství.1910)

=========================================================================== 
� TJ SOKOL 

 
   V sobotu 29. června vyrazili někteří odvážlivci na výlet do překrásného prostředí řeky Sázavy, a to na Stvořidla.  
   K cíli výletu jsme se dopravovali autobusem do Havlíčkova Brodu a odtud vláčkem až do stanice Stvořidla, kde 
jsme vystupovali a připravovali se na 
„procházku“. Samozřejmě už první zážitek 
byl z nově opraveného houpacího mostu. 
Po tomto příjemném naladění jsme ťapali do 
Sluneční zátoky a zase zpět na Stvořidla, 
kde jsme se občerstvili a ti statečnější z nás 
hopsali po balvanech v řece. Až na výjimky 
byli skokani na kamenech suší. Po nabytí sil 
jsme vyrazili ze Stvořidel podél řeky do 
Světlé nad Sázavou. Cesta nám pěkně 
ubíhala. Šli jsme cestou necestou, lesem, 
loukou, ale pořád po červené značce. A 
stále podél řeky. Před Světlou jsme si dali 
pauzičku, ve které jsme otestovali svoje 
vědomosti a dostali jsme malou pozornost.  
  Všichni, malí i velcí, jsme statečně 
doťapkali do  Světlé, kde na nás již čekal 
autobus, který nás dovezl domů.  
   Výlet se nám podařil. Počasí bylo 
příjemné, akorát na chození. Velká pochvala 
patří hlavně nejmenším dětem, které cestu 
zvládli úplně v pohodě.  
 
   
   



_______________________________________________________ 
 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 
 
 
 
 
 
 

 
Po loňské přestávce, způsobené nepřízní počasí, jsme letos opět navázali na tradici 

volejbalového turnaje a hřiště u Nečasů se tak v sobotu 4. srpna znovu stalo centrem 
sportovního dění.  
 

Letošního ročníku se zúčastnilo 8 družstev, která se po rozlosování do dvou skupin 
pustila do boje o hodnotné ceny. Postup z prvních dvou míst znamenal souboj o medailové 
pozice a vyvrcholením celého dne, rovněž i hry jako takové, se poté stalo samotné finále. 
Z přehlídky volejbalového umu nakonec jako bronzové vyšlo družstvo s názvem „111“ pod 
kapitánským vedením Jardy Pouly, druhé místo patřilo „Hrochům“ s většinovým zastoupením 
hráčů z Havlíčkovy Borové a ze zaslouženého vítězství se radovalo místní družstvo 
Chaloupkářů.  
 

Poděkování patří již tradičně občerstvovací jednotce za skvělý servis a vytvoření 
výborného zázemí. Rovněž díky Z. Ondráčkovi resp. pekárně Vilém za sponzorský dar a 
firmě Ferrino (outdoorové vybavení) za poskytnutí cen  pro vítěze. Pochvala na závěr patří 
družstvu s názvem Kindoši jakožto nejmladším účastníkům a dalším nástupcům naší 
volejbalové generace. 
 

Ke zdaru celého turnaje přispělo nemalou měrou počasí, přáním pořadatelů proto 
zůstává, aby tomu tak bylo i při dalších ročnících. Rovněž naším přáním je, aby se v Oudoleni 
pro tuto hru našlo více nadšenců a volejbal nebyl pouze synonymem turnaje, ale náplní celé 
sportovní sezóny. 
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� CO   NOVÉHO   NA   VYSOČINĚ   ČERVENEC  2007  -  Zakarpatská oblast 

Je tomu více než 10 let, kdy jsem byl ještě jako 
radní města Telče svědkem toho, že partnerské 
město Belp zaplatilo v Telči stavbu dnes již 
všeobecně známé a občany hojně používané Belpské 
lávky. Pro ty, kteří to v Telči neznají, tak dodávám, že 
se jedná o 2 metry široký a asi 100 metrů dlouhý most 
přes Uličský rybník v hodnotě více než 2 miliónů 
korun. 

Švýcarská obec Belp obdobně jako jiné obce a 
města ze západu pomáhala po listopadu 1989 naší 
mladé demokracii rychle se postavit na vlastní nohy. 
Jednalo se o pomoc v oblasti investic, v oblasti 
vzdělávání, v oblasti kultury, sportu apod. 
Předpokládám, že alespoň někteří znáte obdobné 
případy z Vašich měst a obcí. 

Vzpomínku na Belpskou lávku zmiňuji proto, že 
se domnívám, že jsme přes všechny naše problémy a 
starosti takzvaně na řadě. Myslím, že je naší 
povinností se pomalu přestat dívat prosebnýma očima 

směrem na západ a že je správné a odpovědné 
obrátit svoji pozornost směrem k východu.  

Dle mého názoru je na místě, abychom začali 
více než doposud přemýšlet o tom, jak můžeme 
pomoci těm, kteří se dnes nacházejí v obdobné 
situaci, ve které jsme byli my před patnácti dvaceti 
lety.  

Jsem proto velmi rád, že Rada kraje Vysočina 
souhlasila s pracovní cestou skupiny zástupců 
Vysočiny na Ukrajinu do Zakarpatské oblasti. Myslím, 
že se jedná o oblast, která si zaslouží náš zájem a 
naši podporu. Jestli se nakonec dostaneme i ke 
konkrétní spolupráci a podpoře, o jakou se bude 
jednat oblast a jakým způsobem bude podpora 
realizována, dnes nelze ještě říci. Přesto za sebe 
říkám, že jsem po prvních jednáních, která proběhla 
napříč politickým spektrem našeho krajského 
zastupitelstva, umírněným optimistou. 
       Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 

==========================================================================
� KULTURA 
 
Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod
 
11.-  12. 8.  Dr. Drbohlavová, Lipnice nad Sázavou 66  569 478 322  

18. - 19. 8.  Dr. Horáková, Havlíčkův Brod, Kalinovo nábř. 605  569 434 445  

25. - 26. 8.  Dr. Richter, Chotěboř, Jiráskova 669  569 626 481  

  1. -   2. 9.  Dr. Vašíčková, Havlíčkův Brod, Šubrtova 2170  569 421 329  

  8. -   9. 9.  Dr. Palánová, Havlíčkův Brod, Humpolecká 244  569 426 103  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

KINO KRUCEMBURK 
LETNÍ  KINO 
SRPEN  2007 

15.8.středa 21.00 hodin 
TAJNOSTI          Česká smutná komedie. 
97 min.,přístupný od 12 let, vstupné 70,- Kč 
17.8. pátek 21.00 hodin 
SMRTONOSNÁ PAST 4.0  
Film USA. 
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 70,- Kč 
18.8. sobota 21.00 hodin 
HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL 
Hudební romantická komedie USA. 
105 min., přístupný od 12 let, titulky, vstupné 70,-  
22.8. středa 20.30 hodin 
MAHARAL-TAJEMSTVÍ TALISMANU 
Český rodinný dobrodružný film s prvky fantasy. 
106 min., přístupný, vstupné 70,- Kč 
23.8. čtvrtek 20.30 hodin 
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD 
131 min., přístupný, vstupné 70,- Kč 
24.8. pátek 20.30 hodin 
...  A BUDE HŮŘ                                    
Český film. 
86 min., přístupný od 15 let, vstupné 70,- Kč 
25.8. sobota 20.30 hodin 
PUSINKY 
90 min., přístupný od 15 let, vstupné 70,- Kč 
29.8. středa 20.30 hodin 
DANNYHO  PARŤÁCI 3 
122 min., přístupný od 12 let, vstupné 70,- Kč 
 

KINO CHOTĚBOŘ 
SRPEN  2007 

10.8. pátek 20.00 hodin 
DANNYHO PARŤÁCI 3 
122 min., přístupný od 12 let, vstupné 65,- Kč 
14.8. úterý 17.30 a 20.00 hodin 
ROMING                                   Česká komedie. 
105 min., přístupný, vstupné 70,- Kč 
17.8. pátek 20.00 hodin 
BAREVNÝ ZÁVOJ               Romantické drama. 
125 min., titulky, přístupný od 12 let, 70,- Kč 
18. 8. sobota 20.00 hodin 
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ 
Britská komedie s titulky, 
121 min., přístupný od 15 let, vstupné 55,- Kč 
21. 8. úterý 20.00 hodin 
KLETBA ZLATÉHO KV ĚTU 
Čínský historický širokoúhlý film s titulky. 
114 min., přístupný od 15 let, vstupné 65,- Kč 
24.8. pátek 20.00 hodin 
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK 
Americký hororový snímek. 
87 min., přístupný od 15 let, vstupné 65,- Kč 
25.8. sobota 17.30 a 20.00 hodin 
VRATNÉ LÁHVE                    Česká komedie. 
95 min., mládeži přístupno, vstupné 65,- Kč 
28.8. úterý 20.00 hodin 
WARHOLKA                               Americký film. 
90 min., přístupný od 15 let, titulky, vstupné 65,-  
31.8. pátek 20.00 hodin 
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD 
142 min., přístupný, vstupné 75,- Kč. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - KINO 
SRPEN  2007 

31.8. pátek v 19,30 hodin 
ROMING                                    Česká komedie. 
105 min., přístupný, 54,- +1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks –ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks.  
Telefon 569 695 907.   Děkujeme za návštěvu. 

    

                                        ŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUM    

                  V měsíci srpnu oslaví  výročí narození:    

                                                Zhřívalová Vlasta, Oudoleň 53Zhřívalová Vlasta, Oudoleň 53Zhřívalová Vlasta, Oudoleň 53Zhřívalová Vlasta, Oudoleň 53                                                    

                                BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!    

 

 
 24  HODIN  S  HASIČI 

od soboty 8. září  
od  13 hodin  

do neděle 9. září  
do 13 hodin.  

                 
 Na PYCO CAR 07 bude  

SDH Oudole ň 
zastupovat naše 

„ka čenka“, tj. 
                  TATRA 805, r. v. 1956 
Sobota 8. září  

� od 10.00 po celou dobu  - prezentace výrobců požárních automobilů a firem vyrábějících hasičskou 
techniku a zboží, volná prohlídka vystavených vozů  

� 13.00 - slavnostní zahájení, půlminutové houkání sirén všech automobilů, státní hymna a vztyčení na 
hasičské plošině vlajek České republiky, Evropské unie, kraje Vysočina, praporů Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska a města Přibyslav      

� 14.00 - soutěž požárním útoku "O pohár města Přibyslavi"                                    
� 16.00 - hašení požáru z vrtulníků  
� 17.00 - příjezd motorkářů v rámci akce 2. přibyslavské motodění  
� 17.30 - hašení přesně 100 let starou parní stříkačkou SDH Roztoky u Jilemnice, výroba Smekal 

Praha  
� 18.00 - koncert Hasičské dechovky ze Skutče  
� 19.30 - zapálení vatry  
� 20.00 - vystoupení rockové skupiny Šatlava  
� 21.00 - ohňostroj na počest 750 let první písemné zmínky o Přibyslavi 
� 21.20 - pokračování vystoupení Šatlavy   
� 22.00 - vystoupení country skupiny Zády k ohni 
� 24.00 - půlnoční večerka: Il silencio - odtroubí hasičská polnice  

Neděle 9. září 
� 03.00 - uhašení vatry  
� 10.00 - dixilend Tendr  
� 13.00 - ukončení Pyro Caru '07 půlminutovým houkáním sirén a přehlídkovou jízdou všech požárních 

automobilů městem   
� 14.00 - ukázka hašení 100 let starou parní stříkačkou SDH Roztoky u Jilemnice na Bechyňově 

náměstí 
� 14.15 - koncert Hasičské dechovky ze Skutče na pódiu před radnicí  

Po celou dobu akce je zajištěno bohaté občerstvení,  
na čepu Velkopopovický Kozel. 

 

V týdnu od 13. do 17. srpna 2007 bude ordinace MUDr. Pu čalíka v  Havlíčkov ě Borové  
z důvodu dovolené uzav řena. 


