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ZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPIIIITELSTTELSTTELSTTELSTVA  OBCE  DNE   2VA  OBCE  DNE   2VA  OBCE  DNE   2VA  OBCE  DNE   28. 88. 88. 88. 8. 2008. 2008. 2008. 2008    

 

   Čím víc  přemítáme  
nad tím, co  nás  roz-
zlobilo, tím  jsme roz-
zlobenější.                    
   T.Jacobs-Stewartová 

DVD – SETKÁNÍ RODÁKŮ 
DVD   ze  „Setkání rodáků...“   je 
možné   zakoupit    na     obecním 
úřadě od 15. září 2008.  
Cena 100,- Kč/ks. 

PODOUBRAVSKÝ  VÍCEBOJ 2008 
     V sobotu 30. 8. 2008 od 13.00 hodin se koná 
v  Bezděkově  na hřišti  Podoubravský víceboj 2008, 
kterého  se  zúčastní  i  zástupci naší obce. Kdo máte 
zájem přijeďte se podívat.  
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- zapisovatele pro volby do zastupitelstva kraje ve 

dnech 17.-18.10.2008 pí. Zelenkovou Danu. 
- v důsledku končící platnosti 0,50 Kč zvýšení poplat-

ků a cen, kterých se to týká o 0,50 Kč. 
- rozpočtové změny č. 3/2008. 
- cenu za inzerci v Oudoleňských listech: stránka 

A4:  80,- Kč,  ½ A4:   40,- Kč,  ¼ A4:   20,- Kč, mi-
nimální cena za inzerci je je 20,- Kč. 

- nákup nové ledničky do kanceláře obecního úřadu. 
- nezbytnou údržbu komunikace k čp. 77 a čp. 121 do 

konce října 2008. 
- upozornit výbor TJ Sokol Oudoleň na nutnost 

provedení akce: Oprava zimního stadionu do kon-
ce roku 2008 z důvodu čerpání dotace.  

- odpovědnou osobu za provoz plynovodu a za provoz 
plynového topidla v hasičské klubovně starostu hasi-
čů p. Karla Kubáta. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s Protokolem o kontrole Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost, Hradec Králové. Předmětem kontroly 
bylo plnění povinností dodavatele vody do veřejného 
vodovodu, získání aktuálních informací o zdrojích 
vody a odběry vzorků vody ke kontrolnímu stanovení 
celkové objemové aktivity radonu. Zjištěné nedostat-
ky byly z velké části odstraněny přímo na místě. Ná-
prava ostatních nedostatků bude provedena ve spo-
lupráci s firmou  Ekomonitor,  s.r. o. Chrudim. 

- s Protokolem o kontrolním zjištění České inspekce 
životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův 
Brod, Oddělení ochrany vod. Z protokolu vyplývá 
povinnost obci namontovat vodoměry na hlavní ve-
dení vodovodu u rezervoárů. 

- s informacemi o volbách do zastupitelstva kraje 
Vysočina, které se budou konat ve dnech 17. – 18. 
10. 2008. 

- s Výzvou č. 1 k předkládání žádostí o dotaci 
z Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 
vyhlášenou MAS Havlíčkův kraj o.p.s. 

- se zamítavým stanoviskem hejtmana kraje Vysočina, 
týkající se žádosti o příspěvek na opravu požární 
nádrže. 

- se získáním dotace na akci: „Setkání rodáků u příle-
žitosti slavnostního předání akce: Obnova centra 
obce Oudoleň“ ve výši 33 900,- Kč. 

Zastupitelstvo obce projednalo : 
− nákup nové mechanizace na údržbu zeleně 
− účast na Podoubravském víceboji 2008 dne 30. 8. 

2008 v Bezděkově. 
 

 

 
 

 OZNÁMENÍ  O PŘERUŠENÍ  DODÁVKY  ELEKTŘINYOZNÁMENÍ  O PŘERUŠENÍ  DODÁVKY  ELEKTŘINYOZNÁMENÍ  O PŘERUŠENÍ  DODÁVKY  ELEKTŘINYOZNÁMENÍ  O PŘERUŠENÍ  DODÁVKY  ELEKTŘINY    
     Dne 12. září 2008  v  době  od  8.00  do  14.00 hodin  bude  přerušena   
       dodávka  elektřiny v úseku od Dvořáků,  čp. 130 k Plíhalům, čp. 110. 

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELLLLSTVASTVASTVASTVA 
Příští    zasedání    Zastupitelstva   obce   Oudoleň   se    bude   konat       
ve čtvrtek  25.  zá ří   2008   od   19.00  hodin  v   zasedací  místnosti  
obecního úřadu. 
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Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                       Augustin Václav   
           starosta obce 

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU    



 - 2 - 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
Letošní ročník byl rekordní, co se počtu zúčastněných družstev týče. I přes absenci stálic, jako je 

družstvo z H. Borové a Cibotína, se totiž do turnaje zapsalo 12 týmů. Po asi hodinovém ranním přešlapování         
v dešti se počasí umoudřilo, jedno šedé mračno nad námi se začalo trhat, a proto pořadatelé zaveleli 
k zahájení turnaje.  

Prezentace, rozlosování do skupin, nástup, seznámení se s pravidly a systémem hry – to vše již patří 
k tradičnímu průběhu turnaje. První výměny byly občas oťukáváním se navzájem, postupem času však byla        
na všech vidět sehranost a bojový duch. Délka jednotlivých výměn se prodlužovala, hráči předváděli mnoho 
z volejbalového umění, takže celý turnaj byl kvalitní i na pohled. Počasí sice náhlým deštěm způsobilo několik 
neplánovaných přestávek, ty ale daly vyniknout občerstvovací jednotce, která se své role opět zhostila             
na jedničku. Samotní finalisté pak byli během bojů o vítězství skrápěni deštěm, nicméně ani to jim neubralo       
na síle a nadšení.  

Hra těch nejlepších byla opět v podvečer tohoto dne odměněna zajímavými a hodnotnými cenami.  
POŘADÍ: 

1. Dlouhá Ves 
2. „111“ (Jaroslav Poul)  
3. Hroši  
4. Chaloupka 
 
Poděkování patří jak pořadatelům, tak i sponzorům: Ferrino (outdoorové vybavení), Vilém (pekárna)         

a Hewlett-Packard (dodavatel IT technologií, výrobků a služeb). Tato akce opět ukázala, že v Oudoleni má 
volejbal svoji tradici, kterou je hodno dál udržovat a podporovat. O kvalitě turnaje svědčí nejen počet hrají-
cích družstev, ale i rostoucí zájem diváků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ  SOKOL  OUDOLEŇTJ  SOKOL  OUDOLEŇTJ  SOKOL  OUDOLEŇTJ  SOKOL  OUDOLEŇ    
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ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ    
    Mateřská škola Oudole ň: 

Loučení s předškoláky 
 Ve čtvrtek 26. června v 15 hodin proběhlo 
v zasedací místnosti obecního úřadu Slavnostní 
rozloučení s předškoláky. Rozloučení se kromě 
rodičů, příbuzných a kamarádů předškoláků 
zúčastnil i starosta obce p. Augustin Václav a 
členka zastupitelstva obce Mgr. Zvolánková 
Blanka. Děti všem přítomným předvedly program 
sestavený z písniček a říkadel z celoročního 
projektu: „Putování po světě“. Vystoupení bylo 
doplněno výtvarnými pracemi dětí.  

pí. Váňová Pavla, učitelka MŠ 
 
Základní škola Oudole ň: 
Prázdninové ohlédnutí za školními výlety 
 Cílem školního výletu, který se konal 17. 
6., byl hrad  Roštejn, který toho dne patřil dětem. Před hradem a na nádvoří na 
nás čekala loutková pohádka  o čertech, písničkový program Bobo divadla z 

Jihlavy,  
souboje 

rytířů  a 
výtvarné 

dílny - tak-
že jsme si 
odnesli i 

drobné 
výrobky 

domů. A to 
nejlepší 

jsme viděli 
na hradě - 

výstavu 
strašidel - čarodějnice, bazilišky, hejkala, skřítky, vodníka od Dukovan a další už 
hned tak ve volné přírodě nepotkáte… 
Naše poslední předprázdninová cesta vedla do Havlíčkova Brodu, kde  si děti v 
galerii prohlédly ilustrace dětských knížek od Aleše Čumy.  
Plavba na závěr školního roku 
I závěr školního roku probíhal v naší školičce v duchu námořníků. Po zhodnocení 
chování a prospěchu každého žáčka se poslední školní den rozdávalo vysvědčení. Jakmile bylo vše rozdáno, děti si 
oblékly námořnická trika a hurá na vodu. Plavba se konala na místním rybníku pana Kryštofka. Kapitánem byl pan 
Bačkovský, který nám zapůjčil sebe, loď, záchranné vesty a pádla. A tak námořníci zahájili prázdniny s úsměvem a 
dobrou náladou. Nikdo se nám neutopil, snad jen jediný problém nastal. Jeden z námořníků po absolvování své 
plavby nemohl najít vysvědčení. Co teď? Po hodinovém pátrání, 
kdy se už i admirál chytal za hlavu, se situace vyřešila a 
vysvědčení se našlo. Huráááá!    
 Ani předškoláci se vody nebáli. Místo vysvědčení dostali 
na konci roku lodní deníky. 

Vl. Stehnová, učitelka ZŠ 
Miniprojekt: Žijeme olympiádou 
 I  když  jsou  ještě  prázdniny, v  naší  škole  už to žije. 
Slečna učitelka Lenka Kmošková si pro děti připravila minipro-
jekt Žijeme olympiádou: 
1. den  Seznámení s historií OH, výroba vlajky,  
   zahajovací ceremoniál  
2. den. Atletika - hod, běhy 
3. den  Gymnastika   –   znalost  a  provedení   

              poskoků, váhy, kotrmelce, kolébky,atd. 
4. den  Další disciplíny LOH - střelba na cíl 
5. den  Závěrečný ceremoniál, udělování medailí 
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Nový školní rok 2008/2009  
 Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok 2008/2009 už zanedlouho začíná. Na všechny školáky se 
těšíme 1. září v 8.00 hodin v naší škole . Vezměte si s sebou obuv na přezutí a psací potřeby. 
 Žáci první třídy dostanou ve škole základní vybavení (tužky, vodovky....), vezmou si proto hned první den 
aktovku. 
 Zahájení bude probíhat do 9.00 hodin. Provoz školní družiny bude zajištěn. 
 Těšíme na Vás.                 Vaše paní učitelky ze ZŠ v Oudoleni 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ředitel ZŠ a MŠ Havlí čkova Borová  oznamuje, že školní rok 2008/2009 bude zahájen v pondělí 1. září 
2008 v 7.15 hodin . Prvňáčci si sebou vezmou aktovky, přezůvky a přijdou v doprovodu rodičů. Ostatní žáci si při-
nesou psací potřeby a přezůvky. 
 

 

PYRO CAR 2008 
2. Setkání požárních automobil ů,jejich řidi čů, strojník ů a osádek, 

také za účasti našich hasi čů a naší „ka čenky “ 
 

PROGRAM: 
Pátek 29. 8. 2008 Po celý den příjezd požárních automobilů, registrace, parkování 
� 10:00   Otevření stanového městečka 
Hlavní pódium 
� 17:00 – 19:00 Cimbálová muzika Regál 
� 19:30 – 21:30 Country kapela Piráti 
� 22:00  - 24:00 Rocková skupina Šatlava 
Sobota 30.8.2008     Příjezd požárních automobilů, registrace, zaparkování (do 11:00) 
Letišní plocha 
� 11:00  Zahájení – tříminutové houkání všech sirén automobilů 
� 14:00 – 16:00 Ukázky činnosti integrovaného Záchranného sboru ČR, ukázka  

   Hašení a záchranné práce z letadla a vrtulníku,   
� 21:00  Zapálení vatry 
� 22:00  Ohňostroj 
Hlavní pódium: 
� 10:00 – 11:00 Hasičská dechovka ze Skutče 
� 11:00  Slavnostní zahájení, projevy a pozdravy představitelů vlády ČR, kraje Vysočina,  

   Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičského Záchranného sboru ČR 
� 11:30 – 13:00 Hasičská dechovka ze Skutče 
� 16:00 – 19:00 Cimbálová muzika Regál 
� 19:00 – 22:00 Country kapela Piráti 
� 22:00 – 01:00 Rocková kapela Šatlava 

Za příznivého počasí vyhlídkové lety nad Vysočinou v malých letadlech Aeroklubu Přibyslav. 
Pro všechny otevřeno ústřední hasičské muzeum na zámku v Přibyslavi. Atrakce pro děti. Vstupné zdarma. 

Po všechny dny bohaté občerstvení z polních kuchyní sborů dobrovolných hasičů. 
Oficiální pivo: Velkopopovický Kozel. Limitovaná série odznaků a upomínkových předmětů. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

HASIČIHASIČIHASIČIHASIČI    
    

ČAS  RYTÍŘŮČAS  RYTÍŘŮČAS  RYTÍŘŮČAS  RYTÍŘŮ    ----    6. září 6. září 6. září 6. září 2008200820082008    ---- PŘIBYSLAV PŘIBYSLAV PŘIBYSLAV PŘIBYSLAV    
Park p řed Starým špitálem : 
13.00 - 17.00  středověký jarmark, ukázky starých řemesel, prodej výrobků, kejklíři (Navaro), dobový   
                         hudebníci (Weytora, La Via), středověký tanec (Sedt Ignigena) 
Starý špitál - st ředov ěká krčma 
Louka na b řehu řeky Sázavy  (u štoly)        13.00 - 18.30           středověký vojenský tábor 
13.00, 15.00  Šermířské vystoupení   Bludní rytíři (Slovensko)  
13.30, 16.30     Šermířské vystoupení   Zoufalci z Nevdieku (Přibyslav)  
14.00               Hudebníci    Weytora (Brno)     
14.30, 16.30    Šermířské vystoupení   Taurus Ater (Slovensko)   
15.30             Hudebníci   La Via (Přibyslav)    
17.00              Tanečnice    Sedt Ingnigena (Praha)    
17.30              Bitva 
18.30               Ohnivý tanec 
 
Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti (6-15 let), děti do 6 let zdarma 
 



 - 5 - 

KRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘAD    
    

FARNOST  HAVLÍČKOVA  BOROVÁFARNOST  HAVLÍČKOVA  BOROVÁFARNOST  HAVLÍČKOVA  BOROVÁFARNOST  HAVLÍČKOVA  BOROVÁ    
    

Co nového na Vyso čině – srpen 2008   
Turisté a dovolené 
 Ve druhé polovině měsíce srpna mi volal je-
den z rozhlasových reportérů a říkal mi, že u nás na 
Vysočině došlo k poklesu návštěvnosti cizinců oproti 
předchozí sezóně asi o 8%. Zároveň se mě zeptal, 
jestli netuším, co by mohlo být příčinou. Odpověděl 
jsem, že kromě dlouhodobě sílící koruny mě žádné 
jiné důvody nenapadají. Samozřejmě si uvědomuji, že 
nám na Vysočině pořád ještě chybějí alespoň jeden, 
dva, tři vícehvězdičkové hotely pro náročnější kliente-
lu a určitě bychom uživili vzhledem k poloze Vysočiny 
i minimálně jedno, možná i dvě dobře vybavená kon-
gresová centra. Ale v těchto případech tomu není tak, 
že by tato situace byla významně jiná oproti předcho-
zím letům a pokud je jiná – změnila se, tak podle mé-
ho názoru spíše k lepšímu.  
 Z této otázky respektive spíše z následného 
přemýšlení o důvodech jsem si odnesl dva poznatky. 
Tím prvním je, že je nutné a správné prosadit v rámci 
využití peněz z evropských fondů v rámci oblasti pod-
pory cestovního ruchu vyhlášení výzvy na předkládání 
velkých strategických projektů, které pomohou zaplnit 
na Vysočině existující díru v oblasti vybavení turistic-

kou infrastrukturou pro náročné klienty a kongresovou 
turistiku. 
 Tím druhým poznatkem potom bylo poznání, 
že jsme s manželkou udělali dobře, když jsme dovo-
lenou strávili na Vysočině, ponejvíce v místě našeho 
bydliště v Telči a blízkém okolí. Peníze jsme utratili 
tam, kde je vyděláváme a byli jsme navíc moc spoko-
jeni. 
Uznání záchraná řům  
 Na posledním jednání zastupitelstva 16. září 
bude krajské zastupitelstvo na základě nominací nej-
vyšších představitelů krajských hasičů, policistů a 
rychlé zdravotní záchranné služby schvalovat udělení 
prvních záslužných medailí. Udělením záslužné me-
daile se kraj rozhodl každoročně oceňovat ty, kteří se 
významně zasloužili o ochranu životů, zdraví a majet-
ku občanů Vysočiny. První udělování záslužných me-
dailí proběhne v listopadu a osobně bych velmi uvítal, 
kdyby v následujících letech přicházely ředitelům slo-
žek IZS (hasiči, policisté, zdravotní záchranná služba) 
i návrhy z obcí a měst.                                                        
        Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 

 

 

Farnosti Havlíčkova Borová  a Velká Losenice pořádají 
 

VII. Farní shromážděníVII. Farní shromážděníVII. Farní shromážděníVII. Farní shromáždění 
 

Kdy?  Neděle 7. září 2008Neděle 7. září 2008Neděle 7. září 2008Neděle 7. září 2008    
Kde?  Havlíčkova BorováHavlíčkova BorováHavlíčkova BorováHavlíčkova Borová 

PROGRAM 
       9.25        Úvodní slovo předsedy Pastorační a ekonomické rady farního svazu  

                       Velká Losenice 
  9.30 Eucharistická oběť – slavnost Výro čí posv ěcení kostela   
 10.30 Modlitba a oficiální zahájení 
  Slovo místopředsedy Pastorační a ekonomické rady za Havlíčkovu Borovou a Vepřovou 
  Prohlídka fary 
 12.00 Modlitba Anděl Páně – požehnání 
 12.15 Oběd na faře v H. Borové 
 13.00 Začátek zábavného odpoledne 

• šachový turnaj se starostou 
• sportovní a společenské hry, tanečky, zpívání 
• vědomostní soutěž Riskuj! 
• naučná stezka – šipkovaná se stanovišti 
• maňáskové divadlo 

15.30 Odjezd autobusu 
 

Na farní shromážd ění bude vypraven autobus, který vyjede z Oudolen ě přes Havlíčkovu Borovou.  Z Velké 
Losenice vyjede od kostela v 9.00 hod, dále pak p řes Malou Losenici  a Vep řovou do Havlí čkovy Borové. 
 

Občerstvení zajištěno! Na prodej pivo, limo, klobásy! Odměny pro soutěžící! 
Na Vaši účast se těší pořadatelé. 

Tento projekt finančně podpořil Fond Vysočiny a Městys Havlíčkova Borová 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KULTURA  A  INZERCEKULTURA  A  INZERCEKULTURA  A  INZERCEKULTURA  A  INZERCE    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů Havlíčkův Brod 
  30. – 31.  8. MUDr. Pumprová Romana Hrnčířská 2925, Havlíčkův Brod 569 428 238 
   6. –    7.  9.  MUDr. Venosová Naděžda Humpolecká 244, Havlíčkův Brod 569 426 107 
  13. – 14.  9.  MUDr. Ryšavá Alena Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou 569 721 509 
  20. – 21.  9.  MUDr. Mottl Vladimír Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 424 211 
  27. – 28.  9.  MUDr. Swaczyna Kazimír Okrouhlice 186 569 489 174 
    4. –  5. 10. MUDr. Římanová Lenka Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 426 105 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin 

Kino Ždírec nad Doubravou  
září 2008 
12.9. pátek v 18,30 hodin 
KOPAČKY 
Neskutečně katastrofická  
romantická komedie USA. 
102 min., přístupný od 15 let, 54,- + 1,- Kč 
16.9. úterý v 9,35 hodin 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
Pásmo českých pohádek pro nejmenší. 
73 min., přístupný, 16,- + 1,- Kč 
19.9. pátek v 18,30 hodin 
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE 
Dobrodružný film USA. Česká verze. 
111 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
3.10. pátek v 18,30 hodin 
BATHORY             Český film. 
24.10. pátek v 7,35 hodin 
KUNG FU PANDA 
Film USA. 
24.10. pátek v 9,35 a v 17,00 hodin 
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN 
Dobrodružný film V. Británie a USA. 
Předprodej vstupenek je půl hodiny  
před začátkem představení.  
ŠATNA 3,- Kč/ ks   OBČERSTVENÍ  
ÚSCHOVNA KOL 5,- Kč/ ks.  
Telefon kina 569 695 907. 
 

            

PŘEDSTAVUJEME  VÁM  HAVLÍČKŮV  KRAJ  o. p. s.  
 Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) byla založena 8. 3. 
2006 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž 
cílem je rozvoj regionu Havlíčkův kraj. 
• Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech. 
• Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu. 
• Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického 

využití krajiny. 
• Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného zá-

kladního prostředku pro rozvoj turistického ruchu. 
• Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního pro-

středí. 
• Služby při financování projektů k rozvoji regionu. 
• Posouzení projektů k rozvoji regionu. 
• Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu. 
• Tvorba informační databanky ke shromáždění informací pro-

spěšných k rozvoji regionu. 
• Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu. 
• Příprava informačních a metodických materiálů a školních po-

můcek. 
• Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže. 
• Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů. 
• Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje. 
• Provoz IC – koordinace a rozvoj. 
• Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci 

na rozvoji regionu. 
• Poradenská činnost. 
• Činnosti spojené se spoluprácí s orgány Evropské unie v rámci 

rozvoje regionu. 
 Na základě hodnocení strategických plánů LEADER, které 
předkládaly Místní akční skupiny  (MAS),  bylo vybráno v prvním kole 
48 MAS  k financování v rámci  Programu rozvoje venkova ČR. 
Havlíčkův kraj o.p.s. byla vybrána k realizaci Strategického plánu 
Leader na roky 2007 - 2013. Co to pro náš region znamená? 
Z evropských fondů budou na rozvoj Havlíčkova kraje o. p. s. uvol-
něny finanční dotace. Dotace budou rozdělovány podle pravidel, 
která začátkem července naleznete na stránkách 
www.havlickuvkraj.cz                      Jaroslava Hájková, manažer MAS 
 

Nová ordinace  praktického dětského lékaře 
     Od 1. září 2008 začne ve Ždírci fungovat nová pediatrická ordinace. Plný provoz včetně smluv se všemi pojišťovnami se 
předpokládá od konce září resp. 1. října 2008. Více informací je možné získat na webu ordinace www.pediatrie.unas.cz , 
telefonu 721 023 450 nebo při osobní návštěvě na adrese ordinace Žďárská 32, Ždírec nad Doubravou (budova hasičské 
zbrojnice). 
     V sobotu 6. září 2008 od 08:30 do 11:00 hodin bude v nově otevřené dětské ordinaci den otevřených dveří. 

OPRAVA  SEKAČEK 
Oprava sekaček VARI byla přemístěna z Dobkova do Střížova.                                   Petr Lébl, č. tel.: 724951621. 

VÝVOZ  ŽUMP  A  J ÍMEK    
MOTL & DONDA 

Přistavení         150,- Kč 
Sání a vysátí 400,- Kč 
1 km                25,- Kč 
1 m3                60,- Kč 
 (ceny jsou bez 9% DPH) 

Jsou možné množstevní ceny. 
Václav Motl, tel.: 607 243 032 

Zdeněk Donda: tel.: 728 145 235 
 


