
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 10. 2011 
         Obec Oudoleň všechny 

          srdečně zve na 

          VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
      v sobotu 19. listopadu 2011  

od 14:00 hodin 
v I. patře kulturního domu. 

      Zastupitelstvo obce všechny srdečně zve na  
 

                      POSEZENÍ SE SENIORY 
  

      v sobotu 12. listopadu 2011 od 18:00 hodin  
                v pohostinství v kulturním domě.  

                K poslechu bude hrát harmonikář.   

                         Občerstvení zajištěno.  
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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje doplnění programu 
- bere na vědomí zadání provedení PF 2012 firmě 

s nejnižší cenovou nabídkou  
- schvaluje  na  základě  návrhu pozemkového úřadu 

a po dohodě s katastrálním úřadem a zástupci 
Městysu Havlíčkova Borová rozšíření k. ú. Oudoleň 
o navazující část k. ú. Havlíčkova Borová 

- bylo seznámeno se stížností na zatékání dešťové 
vody ze špatně umístěných svodů na hasičské 
klubovně na pozemek u domu čp. 72. Odstranění 
této závady bylo reklamováno. Závada nebyla 
v rámci reklamace odstraněna. Nápravu provedla 
obec na vlastní náklady 

- zamítá  žádost  o  osvobození  od  platby poplatku 
za zpracování  a  likvidaci   komunálního   odpadu 
za období 2006 – 2011 ve výši 2 526,- Kč. 
Zastupitelstvo žádá žadatele  o zpřístupnění objektu 
čp. 120, z důvodu kontroly obecního vodovodu 

- bere   na    vědomí   ukončení   nájemní   smlouvy 
na pronájem rybníka „U Slámů“ – část pozemku p. č. 
73 o výměře 777 m2 k 31. 10. 2011. Záměr 
pronájmu bude vyvěšen na úřední desce a bude 
projednán na příštím zasedání 

- bere na vědomí informace Havl. Borové zemědělské 
a. s. Havlíčkova Borová, týkající se výše nájemného 

- schvaluje Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Oudoleň za rok 2011. Při dílčím přezkoumání 
hospodaření    obce     nebyly       zjištěny      chyby 
a nedostatky 

- jmenuje na návrh starosty členy inventarizační 
komise a likvidační komise 

- požádalo předsedy kontrolního a finančního výboru 
o provedení kontroly dle zákona o obcích do příštího 
zasedání zastupitelstva 

- pověřuje  paní  Marii   Antlovou  provést na základě 

§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
kontrolu hospodaření Základní školy a Mateřské 
školy Oudoleň za období: od 1. 11. 2010 do 31. 10. 
2011 

- schvaluje požární hlídku dne: 
- 28. 10. 2011: Pavel Sláma, Marie Antlová 
- 17. 12. 2011: Pavel Sláma, Miloš Rosický 
- 26. 12. 2011: Pavel Stránský, Mgr.  Blanka    

                      Zvolánková 
- 30. 12. 2011: Ivo Béna, Zdeněk Benc 
(Taneční zábavy v měsíci listopadu byly zrušeny.) 

- bude na příštím zasedání projednávat rozpočet obce  
na  rok  2012,  místní   složky     budou    požádány 
o předložení požadavků na rok 2012 

- projednalo organizaci Obecního plesu, který se 
koná v pátek 30. 12. 2011, hudba Tandem 

- schvaluje předložit žádost o bezplatné ošetření lípy 
u školy v rámci Projektu Zdravé stromy pro zítřek 

- schvaluje provést na jaře 2012 ukončení starého 
vodovodního řádu před čp. 70, udělat sondu mezi 
čp. 153 a čp. 32 a provést novou přípojku k čp. 31 

- projednalo žádost o povolení pokácení stromů před 
domem   č.   p.   143,   z       důvodu       prosvětlení 
a bezpečnosti při výjezdu na silnici. Žádost projedná 
pan  Ivo  Béna  a   pan    Zdeněk   Benc s žadatelem 
na místě samém.  

Pozdní štěstí je jako krásný podzim. 
Člověk se z něj těší dvojnásobně. 
                                    Lessing Gotthold Efram  

 Žáci základní školy při projektu zelenina. 



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE .... 

      Obec Oudoleň spolu ze Základní školou a Mateřskou školou v Oudoleni  

                                                všechny srdečně zve na  

      VÁNOČNÍ JARMARK A MIKULÁŠSKOU BESÍDKU 
   v neděli 4. prosince 2011 od 13:00 hodin v Kulturním domě v Oudoleni. 
Akce bude doplněna prezentací společnosti MAS Havlíčkův kraj, občerstvením a prodejní 
výstavou  keramiky, výrobků z pedigu, šperků, hraček BRUDER, výrobků ze dřeva……   

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat v úterý  15. 11. 2011 od 18:00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu.  

PRONÁJEM RYBNÍKA „U SLÁMŮ“ 
K 31. 10. 2011 byla ukončena nájemní smlouva na pronájem rybníka „U Slámů“. Zájemci o pronájem se 
mohou hlásit do příštího zasedání zastupitelstva na obecním úřadě.  

MÍSTO KNIHOVNICE 
Obec Oudoleň hledá knihovnici/knihovníka do místní knihovny v Oudoleni. Zájemci se mohou přihlásit 

na obecním úřadě do 15. 11. 2011.   

Slovo hejtmana  
Všichni      si      pamatujeme      obtížnou     situaci 
ve zdravotnictví na začátku letošního roku. Lékaři 
hrozili hromadným odchodem do zahraničí, 
nemocnicím chyběly peníze. Říká se – všechno zlé 
k něčemu dobré. K opatrnému optimismu mě vede 
skutečnost, že naše krajské nemocnice našly cesty 
k úsporám a výsledky jejich hospodaření zatím 
vypadají lépe než v minulých letech.  Pro  srovnání - 
v polovině roku 2009 vykazovalo hospodaření našich 
zdravotnických zařízení včetně nemocnic ztrátu 
téměř 27 milionů korun, loni ve stejný čas se 
propadlo jejich hospodaření až na téměř 80 milionů 
korun. Letošní souhrnné hospodaření je po dlouhé 
době v kladných číslech a vykazuje zisk ve výši více 
než tři miliony korun. Dobré výsledky hospodaření 
jsou způsobeny  i úsporou související se společnými 
nákupy léčiv,  materiálů  a  energií,   které organizuje 
i náš odbor zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že má 
vývoj hospodaření nemocnic podle našich sledování 
pravidelnou tendenci se s koncem roku vylepšovat, 
nebojím se vážných hospodářských propadů.  
Naše nemocnice jsou řízeny velice odpovědně a 
jejich rozpočty jsou nastaveny reálně. Na druhé 
straně je jasné, že rok 2012 nebude lehký. Stále je 
třeba počítat s tím, že lékaři budou chtít zvýšit platy, 
zatíží nás změna sazby DPH a nevyhneme se řešení 
havarijních  stavů.  Přitom ještě není jasný tok peněz 
z centra, stále čekáme marně například na znění 
úhradové    vyhlášky. Hledáme   také   nové   cesty 
ke zjednodušení organizace zdravotnictví, k jeho 
zefektivnění i ve prospěch pacientů. Jednou z nich je 
elektronické objednávání do specializovaných 
ordinací v našich krajských nemocnicích, systém 
nazvaný „e@mbulance“. Toto objednávání pacientů 
prostřednictvím  internetu  ke  konkrétním  lékařům 
do 33 odborných ambulancí již funguje v Nemocnici 
Jihlava. Tam je registrováno už 840 klientů, 
v současnosti       spouštíme       stejnou         službu 
v Pelhřimově.      Příští      rok   bude služba 
nabídnuta i v Nemocnici Havlíčkův Brod, Nové Město 

na Moravě a v Třebíči. Myslíme přitom i na seniory 
nebo obecně občany, kteří nemají možnost připojení 
do počítačové sítě. Pro ty bude v systému fungovat 
telefonické centrum, kde na základě telefonické 
objednávky zapracují potřebné údaje do systému 
objednávání pracovníci nemocnice.      E@mbulance 
je pouze jedním z opatření vedoucích k elektronizaci 
zdravotnictví v našem regionu. V současné době je 
totiž paradoxem, že na jedné straně máme 
v nemocnicích složité moderní přístroje za milióny 
korun, na straně druhé pořád se ještě na mnoha 
místech ťuká do psacího stroje a zakládají stohy 
papírů.    Přitom      elektronické     propojení   údajů 
o pacientech šetří náklady, zjednodušuje a opět 
zrychluje a zefektivňuje práci zdravotníků. Mnozí 
konzervativci se ale nechtějí vzdát pohodlí 
zavedených návyků. Přestože jsme se nedočkali 
v této oblasti zásadní aktivity ze strany státu nebo 
zdravotních   pojišťoven,   pokračujeme     v     práci 
na využití možností informačních technologií sami. 
Pokud se chceme někam posunout a být špičkou, 
respektive těmi, kteří se stávají původci příkladů 
dobré praxe, musíme sáhnout do vlastního rozpočtu. 
Zatím se to vyplácí a tak se nám úspěšně daří 
testovat i vlastní celoregionální systém pro výměnu 
zdravotnické   dokumentace.      Naším     cílem        
je v dohledné době provozovat tzv. bezpapírové 
nemocnice. 
Složitý léta zakonzervovaný systém zdravotnictví 
nebude lehké proměnit v pružnou fungující organizaci 
využívající moderní techniku a nedovolující 
zneužívání nepřehledného financování dosavadního 
zdravotnictví. Otázkou pak je funkčnost nových 
zákonů a postoj státu k regionálnímu zdravotnictví, 
který zatím není vůbec vstřícný. Přesto chceme 
všechny ty nové postupy prosazovat a věřím, že se 
nám podaří prolomit pohodlnost některých 
zdravotníků i částečnou nedůvěru občanů. Opravdu 
jde o prospěch nás všech.     Jiří Běhounek, hejtman 
Kraje Vysočina 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 
EXKURZE DO SKANZENU NA VESELÉM KOPCI
     Slunečné  dny   v  konci  září   jsme    využili   k   vycházkám a k pozorování   podzimní přírody a také k exkurzi 
do skanzenu na Veselý kopec. Našim cílem bylo porovnat život 
našich předků se životem v současnosti. Exkurze se účastnili 
žáci  1. – 5.  ročníku. Starší žáci si před cestou zapsali otázky, 
na které měli najít v průběhu exkurze odpovědi. Vybaveni 
zápisníčky, tužkami a samozřejmě  svačinami  jsme  29.  9.  
vyjeli.  Počasí nám přálo a bylo na co se dívat. Děti pozorně 
sledovaly výklad paní průvodkyně.  
Po návratu do školy jsme srovnávali velikost domů, zařízení 
obytných místností, povídali jsme si o tom, jak a kde lidé 
pracovali, co jedli, jak se oblékali, s čím si děti hrály. Společně 
jsme došli k závěru, že naši předkové žili skromně, více 
v souladu s přírodou a že se od nich máme co učit.  
Postřehy žáků: 

� Ve čtvrtek 29. 9. 2011 jsme jeli na Veselý kopec. Když jsme 
přijeli na Veselý kopec, šli jsme se nasvačit a hladili jsme si kozla, kozu a kůzle. Pak přišla paní průvodkyně. Šli 
jsme se podívat na sýpku, zvoničku. Potom jsme šli kolem holubníku a obytného domu, který dřív překážel 
v cestě, a tak ho odtáhli za pomoci volů a vůbec se nezhroutil. Pak jsme šli k dráteníkovi a koukli jsme se i na 
vodní zařízení, jako třeba vodní mlýn, vodní olejnu, vodní pilu. Potom jsme šli na bělidlo, kde se bělilo prádlo. 
Pak jsme šli do modré budovy, kde byly stroje, např. čert, máselnice, starý traktor, parní stroj apod. A nakonec 
jsme šli znovu k dráteníkovi a tam jsme si mohli koupit výrobky z drátků. Já jsem koupil mamce prstýnek. A pak 
jsme šli do autobusu. Cestou do autobusu jsme potkali paní, která prodávala cukrovinky. Chtěla nás přemluvit, 
abychom si koupili nějaké sladkosti. Ale my jsme si nic nekoupili. Moc se mi to líbilo. T. B. 

� Byli jsme na Veselém kopci. Toho dne byla zima. Když jsme tam přijeli, nasvačili jsme se. Potom jsme 
obcházeli  domky   a ke  každému  nám  paní průvodkyně něco řekla. Těch budov bylo 30. Měli jsme notýsky, 
do kterých jsme si zapisovali. Bylo to zajímavé. A. S.  

BESEDA S PRACOVNÍKY BESIPU  

Každoročně nás v říjnu navštěvují pracovníci Besipu – manželé 
Jelínkovi. Společně s nimi zahajujeme ve škole dopravní 
výchovu. Při úvodní besedě, která se konala 17. 10., si děti 
připomněly, jak mají mít vybavená kola, jak se mají bezpečně 
chovat na silnici jako chodci a jako cyklisté, řešily dopravní 
situace a opakovaly dopravní značky. Dopravní výchově se 
budeme věnovat v průběhu celého školního roku, a to v prvouce 
a v dalších předmětech, ale i ve školní družině. V dubnu se 
vydáme do Havlíčkova Brodu, kde teoretické znalosti prověříme 

v praxi na novém dopravním hřišti. Žáci čtvrtého ročníku po úspěšném složení zkoušek obdrží průkaz cyklisty. 
Čtveřice žáků ze 4. a 5. ročníku pak bude reprezentovat školu v květnu na dopravní soutěži. 

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁ ČE 

V tomto školním roce probíhá již třetí ročník projektu 
Semínka   environmentálního   vzdělávání   pro   Vysočinu. 
A protože jsme byli úspěšní ve dvou předchozích ročnících - 
Obklopeni přírodou a Příroda živá neživá – byli jsme pozváni 
na závěrečné konference - zúčastníme se i letošního, který 
má  název  Bez  práce nejsou koláče a je určen pro žáky 4. 
a 5. ročníku. 

Úvodní hodiny proběhly ve středu 5. 10. pod vedením paní 
Janové, která za námi přijela ze SEV Ostrůvek z  Velkého 
Meziříčí. Děti plnily různé úkoly, např. podle indicií určovaly 
názvy rostliny, které lidé využívají (banánovník, kakaovník, 
bavlník, pšenice, brambory), zjišťovaly zajímavosti o jejich původu a pěstování. A co je asi nejvíc překvapilo? Třeba 
to, že jejich vrstevníci, kteří pracují na kakaovníkových plantážích, ani neochutnají čokoládu. 

Nyní shromažďujeme informace o tom, ze kterých zemí se k nám dováží ovoce, zelenina, ale i další produkty, 
abychom mohli vše zakreslit do mapy světa. Na začátku prosince dostaneme pracovní listy. Na plnění všech úkolů 
budeme mít tři měsíce. Hotové práce odešleme v březnu na Ostrůvek. Uvidíme, jestli se nám podaří zopakovat 
úspěchy z minulých let.  

PROJEKT ZELENINA   
V září jsme se věnovali PROJEKTU ZELENINA. Práci jsme si rozdělili do skupin. Podívali jsme se, jaké druhy 
pěstujeme na zahrádkách, připomněli jsme si, proč je zelenina zdravá, na chodbě jsme si udělali výstavu zeleniny. 
A to nejlepší přišlo na konec. Nebyla to jen prezentace prací jednotlivých skupin, ale i společná příprava 
zeleninových pomazánek a salátů a jejich ochutnávka.                                                                            D. Losenická 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – MLADÍ HASIČI 
                                                                                 
Sout ěž mladých hasi čů Pohled     
V sobotu 8. 10. 2011  se v Pohledu 
uskutečnila soutěž kolektivů Mladých hasičů – 
ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANOSTI 
(ZPV). 
SDH Oudoleň do této soutěže vyslala jedno 
družstvo mladších a jedno družstvo 
starších žák ů. Mladší družstvo 
reprezentovali Ivana Bencová, Anna 
Stehnová,  Anna   Blažková,    Martin   Antl 
a Kate řina Kubátová . Starší družstvo - 
Kateřina Antlová, Jana Kohoutová, Jakub 
Ondráček, Matěj Běhounek a Michael 
Smutný z Uhelné P říbrami  (náhradník), 
neboť nám náhle jeden člen onemocněl. 
Soutěž probíhala v terénu za každého počasí 
a každá kategorie měla vyznačenou svoji trať 
barevnými fáborky. Pro mladší byl úsek dlouhý 
cca 2 km, pro starší cca 3 km. Soutěžily pěti 
členné hlídky složené z mladších nebo 
starších žáků či z dorostu. Na trati bylo 
rozmístěno 6 stanovišť (střelba ze vzduchovky, 
základy topografie + zorientování mapy 
pomocí busoly, vázání uzlů, požární ochrana, 
překonání překážky po vodorovném laně, první 
pomoc). Za nesplněný úkol byly k 
naměřenému času na stanovištích 
připočítávány tzv. trestné minuty.  
Tato soutěž byla ukázkou nejen dobré fyzické 
zdatnosti soutěžících dětí, ale také jejich 
teoretických znalostí. I přes deštivé a studené 
počasí si naši mladí hasiči vedli opravdu 
skvěle.  
V kategorii mladších se družstvo z Oudoleně 
umístilo na 10. míst ě ze 43 družstev.  
V kategorii starších se naše družstvo umístil o 
na 24. míst ě ze 40 družstev.   Vlasta Bencová 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 

 

 
    

 
                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci listopadu oslaví výročí narození: 

 

          Růžena Slámová, Oudoleň 129 
          Marie Benáková, Oudoleň 28 

 

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

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ OUDOLEŇ – VÝLOV RYBNÍKA KAŠPARÁK – 22. 10. 2011 

KULTURA A INZERCE 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

OZNÁMENÍ 
Pneuservis MARCO Vladimír K řesťan 
Havlíčkova Borová zahajuje zimní sezónu. 
V pracovní dny, pond ělí – pátek od 7:00 do 
16:00 hodin,  m ůžete osobn ě nebo na mobil – 
603 157 505 – Starý Petr, dojednat p řezutí na 
zimní pneu. Zav čas objednejte nové zimní 
pneu za stávající ceny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JABLKOVÁNÍ – RECEPTY:  
 
Koláč s jablky  
50 dkg polohrubé mouky, 15 dkg cukru, 25 dkg Hery (tuku), 5 vajec, 1 prášek do pečiva 
Z mouky, cukru, Hery, 5 žloutků a prášku do pečiva uděláme těsto. Rozdělíme je na třetiny. 
Jednu třetinu dáme do mrazáku a zbylé dvě třetiny dáme na vymazaný plech. Na těsto 
nastrouháme jablka, přidáme ořechy nebo kokos. Uděláme sníh z 5 bílků a 4 lžic cukru a dáme jej na těsto a 
navrch nastrouháme zbývající třetinu těsta z mrazáku a upečeme. 
 

Jablkový kolá č  
35 dkg  jablek strouhaných  na hrubším struhadle,    35 dkg hrubé mouky,   25 dkg cukru, 
2 celá vejce, 1 sklenka oleje, 1 sklenka mléka, 1 prášek do pečiva, 1 lžíce kakaa, 1 lžíce 
rumu.  
Vše v míse promícháme a nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný 
plech. Po upečení polijeme či jen "pocákáme" čokoládovou polevou. 

  
Jablíčka v t ěstíčku  
Omytá, jádřinců zbavená jablíčka nakrájíme na půlměsíčky. Posypeme cukrem smíchaným se 
skořicí   (skořicovým cukrem).  Namáčíme  do  hustšího  těstíčka, které   jsme   předem  
udělali ze 2 vajec, mléka a hladké mouky.  Ihned  smažíme  v rozpáleném oleji a odkládáme 
na talíř s ubrouskem, abychom odstranili přebytečný olej. 
 

Jablkový závin  
1 sklenice hladké mouky, 1 sklenice polohrubé mouky, ½ Hery, 2 vejce, 2 lžíce octa, ½ 
prášku do pečiva, trochu vlažného mléka. 
Zaděláme těsto a necháme ho ½ hodiny odpočinout pod mísou. Pak ho rozdělíme na čtyři 
díly, vyválíme placky, potřeme rozpuštěnou herou, poklademe nastrouhanými jablky, 
posypeme cukrem se skořicí a trochou strouhanky. Zabalíme a upečeme. 
 

Jablečné řezy 
Piškotové těsto:  4 vejce, 150 g cukru, 200 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva 
Jablečná náplň: Svaříme:  500 g nastrouhaných jablek, 1 vanilkový cukr, cukr dle chuti, 
200 ml jablečného džusu, trochu skořice. Přidáme 2 vanilkové pudinky rozmíchané 
v jablečném džusu. 
Šlehačková vrstva: Ušleháme  1  šlehačku,  přidáme  2 zakysané smetany, cukr dle chuti 
a 1 želatinový ztužovač. 
Na piškot dáme jablečnou náplň, šlehačkovou vrstvu a posypeme skořicí. 
 

Buchty s jablkovým povidlím  
Těsto:  500 g  hladké  mouky, 4  žloutky, 200 g  majonézy,  6 lžic oleje, 10 lžiček cukru, 
250 ml mléka, 21 g kvasnic nebo jeden sáček sušených, sůl, citronová kůra, lžíce rumu 
Náplň:  Nakrájená jablka rozvaříme s troškou vody, přidáme cukr, skořici a rum 
Na potření: Směs 200 g rozpuštěného másla a 2 dcl rumu 
Vypracujeme těsto a necháme ho kynout asi hodinu na teplém místě. Z těsta odkrajujeme 
malé kousky, plníme jablečnými povidly. Zabalíme do buchtičky. Dáme péct do střední 

trouby. Po upečení potíráme směsí másla a rumu. 
 
Hraběnčiny řezy 
Utřeme 4 žloutky, 15 dkg cukru a 25 dkg másla, přidáme 45 dkg polohrubé mouky a 1 prášek 
do pečiva a vypracujeme těsto. Asi 1/3 těsta dáme do mrazáku, ostatní těsto dáme na 
vymazaný a vysypaný plech. Na těsto dáme tvaroh a nastrouháme asi 6 – 8 jablek, posypeme 
vanilkovým cukrem. Našleháme 4 bílky a 20 dkg cukru, pěnu nalijeme na jablka a nahoru 
nastrouháme ztuhlé těsto a upečeme. 

 
Jablkový kolá č 
40 dkg polohrubé mouky, 1 Hera (nebo máslo), 1 vejce, 4 lžice mléka, ½ prášku do pečiva. 
Vyválíme 2 placky. Dále v míse zamícháme 1 ½ kg nastrouhaných jablek, 14 lžic cukru 
krystal, 3 vanilkové pudinkové prášky a 1 vanilkový cukr  a dáme péct mezi placky.  
 

 
Štrůdl  
2 ¼ hrnku hladké mouky, 1 máslo, 
½ hrnku vody, špetka soli. 
Uděláme     listové    těsto,      vyválíme a 
posypeme strouhankou, jablky, skořicovým 
cukrem, cukrem moučka, ořechy – podle 
chuti. Zabalíme a upečeme. 


