
Pranostiky: 

� Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.  

� Na svatého Valentýna, zamrzne i kolo mlýna. 

� Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá. 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26. 1. 2012 

EVIDENCE OBYVATEL 
STATISTIKA K 1. 1. 2012 

(obyvatelé s trvalým pobytem) 

Pohyb obyvatel k roce 2011: 
           Narození 6 

 Zemřelí 9 
 Přistěhovalí 1 
 Odstěhovalí 4 
 Sňatek  2 
 Rozvod        2 

 

Počet obyvatel k 1. 1. 2012: 345 
   z toho: mužů                        187 
            žen              158 
 

   z toho: svobodný, svobodná        145 
            ženatý, vdaná              144 
            rozvedený, rozvedená      26 
            vdovec, vdova               30 

 

     

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje doplnění programu 
- schvaluje pronajmout rybník „U Slámů“ na dobu 3 let 

panu Jiřímu Slejškovi. Výše pronájmu činí 1,50 
Kč/m2/rok, pronájem bude placen vždy k 31. 3. 
příslušného roku 

- potvrzuje rozhodnutí zastupitelstva ze dne 18. 6. 
2009 o prodeji pozemku p. č. 648/190 o výměře 56 
m2 v k. ú. Oudoleň za cenu 20,- Kč/m2 s podmínkou, 
že kupující zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí 
veškeré náklady spojené s prodejem. Prodej části 
pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň bude 
zastupitelstvo řešit na místě samém na jaře 2012 při 
účasti majitelů sousedních nemovitostí 

- schvaluje připojení čp. 88 v Oudoleni na obecní 
vodovod za podmínky, že si majitelka čp. 88 zajistí 
připojení na vlastní náklady 

- bere na vědomí upozornění na malé množství vody 
ve studni na soukromém pozemku a nebude toto 
řešit, nejedná se o majetek obce 

- schvaluje uzavření Kupní smlouvy o prodeji 
nemovitostí, uzavřenou mezi Městem Chotěboř a 45 
podílovými obcemi Lesního družstva obcí Přibyslav, 
předmětem smlouvy je odkoupení jednoho 
spoluvlastnického    podílu     od   Města   Chotěboř 
u pozemků uvedených v příloze smlouvy 

- schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy 
venkova Vysočiny na projekt: Rekonstrukce prostor 
v čp. 123 – II. část – rekonstrukce obecního úřadu 

- bere na vědomí  Oznámení Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF) Brno o schválení platby 
– proplacení výdajů na projekt Hasičská zbrojnice 
Oudoleň – výměna vrat a oken 

- schvaluje   stavební   úpravy   -  srovnání podlahy - 
v pronajímané  budově  na pozemku p. č. st. 137 
v k. ú. Oudoleň 

- schvaluje příspěvek na nákup knih do výměnného 
fondu  Krajské  knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod 
ve výši 1 000,- Kč 

- schvaluje  požádat  o  dotaci   z   Kraje   Vysočina 
na zajištění oslav 110. výročí založení hasičského 
sboru  v Oudoleni  a  oslav  615 let od první zmínky 
o obci Oudoleň 

- schvaluje konání Obecního plesu dne 29. 12. 2012 
- bere na vědomí celkové výsledky soutěže obcí 

v třídění odpadů v Kraji Vysočina „My třídíme 

nejlépe“. Obec Oudoleň má horší umístění oproti 
průběžným  výsledkům,   ale   přesto   se   umístila 
na pěkném 73. místě z celkového počtu 515 obcí 

- bere na vědomí informace z valné hromady Svazku 
obcí Přibyslavska 

- bere na vědomí informace z valné hromady Svazku 
obcí Podoubraví 

- bere na vědomí informace z valné hromady Svazku 
obcí, plynofikace obcí Borovsko 

- schvaluje zalesnění pozemku p. č. 515 a pozemků 
PK 512, 513, 508/2, 542/3, 507, 503 v k. ú. Oudoleň 

- schvaluje výstavbu Základnové stanice veřejné 
komunikační sítě společnosti Telefónica Czech 
Republic a. s. Základnová stanice bude instalována 
na stávajícím stožáru spol. Vodafone na pozemku 
PK 536/1 v k. ú. Oudoleň  

- schvaluje požádat v rámci grantového řízení 
Oranžové hřiště pro rok 2012 o nadační příspěvek 
na výstavbu dětského hřiště  

- schvaluje požární hlídku na Mysliveckém plese dne 
3. 3. 2012 ve složení: Ivo Béna, Mgr. Blanka 
Zvolánková 

Závody na pytlích, sáňkách, bobech...  

Tři králové z MŠ 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

  90. narozeniny 

 
V lednu oslavil krásné  

   90. narozeniny  

  pan Josef Holas. 

 

 Přejeme hodně zdraví, 

 štěstí a životní pohody. 

 

ZÁPIS DĚTÍ  
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Zápis dětí do mateřské školy se bude 
konat v ZŠ a MŠ Oudoleň 

v pondělí 2. dubna 2012 
v době od 10:30 do 14:30 hod. 

- schvaluje provést humanitární sbírku 
- schvaluje požádat v rámci Podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova – dotační titul č. 4 – 
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
o dotaci na opravu stropu v kapličce 

- schvaluje příspěvek ve výši 1 000,- Kč a zajištění 
topení dne 18. 2. 2012 na Dětském karnevale. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat 
ve čtvrtek 23. února 2012 od 18:00 hodin  
v kanceláři obecního úřadu.  
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V sobotu 7. ledna 2012 se konala již tradiční Tříkrálová sbírka na pomoc lidem v nouzi. Naší obcí a Slavětínem 
procházely dvě skupinky tří králů s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Celkem se vybralo 16 169,- Kč.   
Získané    finanční    prostředky    budou   letos   využity na zakoupení nového auta pro Středisko rané péče 
Havlíčkův Brod. Další část výtěžku bude použita k dovybavení Mateřského  centra Zvoneček  v Havlíčkově  Brodě 
a k zajištění služeb tohoto projektu. Výtěžek bude také využit na zajištění služeb zdravotních a sociálních – 
sociálního poradenství, sociální péče a prevence a služeb pro rodinu, které poskytuje Oblastní charita Havlíčkův 
Brod. V neposlední řadě Váš dar umožní také případnou pomoc 
potřebným lidem v těžké životní situaci či lidem postiženým živelnou 
katastrofou.     
Obecní ú řad děkuje paní Ann ě Stránské, paní Marii Antlové, Ani čce 
Blažkové, Ivance Bencové, Elišce Ondrá čkové, Martinu Antlovi, 
Katce Antlové a Katce Kubátové za p ěknou organizaci a provedení 
Tříkrálové sbírky. 
 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
Humanitární sbírka ošacení se v naší obci uskuteční v sobotu 10. b řezna 
2012 v době od 9:00 do 11:00 hodin v hasičské klubovně. 
        

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 
S nástupem roku 2012 je čas na hodnocení loňského roku, který byl rokem získávání zkušeností v nových 
funkcích, ale přesto byl rokem úspěšným. 
Rok 2011 jsme začali budováním odradonovací stanice, kterou zastřešovala firma Ekomonitor,  s. r. o. Tato stavba 
je dotovaná 100%, a to ve výši 2 mil. Kč od Ministerstva financí ČR. K tomuto projektu se obec připojila 
vybudováním nových rezervoárů, které stály 400 tis. Kč. 
Další akcí, která se nám podařila zrealizovat, byla výměna vrat a oken v hasičské zbrojnici z dotace Programu 
rozvoje venkova v rámci MAS Havlíčkův kraj o. p. s. Celkové náklady na akci činily 251 tis. Kč, obec se podílela 
63 tis. Kč. 
Poslední větší akcí, na kterou jsme čerpali dotace, a to z Programu obnovy venkova Vysočiny od Kraje Vysočina 
ve výši 111 tis. Kč, je budování nového obecního úřadu a společenské místnosti v prostorách školy v bývalém bytě. 
Obec se podílela na tomto projektu částkou 169 tis. Kč. 
Projekt pokračuje i v letošním roce a opětovně jsme 
zažádali o dotaci Kraj Vysočina. 
Co se týká kulturních akcí, snažili jsme se dodržet již  
zaběhnuté,  dá se říci už i tradiční akce, které probíhaly 
během celého roku. Chtěl  bych  poděkovat  všem, kdo  se  
na realizaci  a  organizaci   těchto   akcí   podíleli  a  přišli 
s dobrými  nápady, které tyto akce udělaly úspěšnými. 
Doufám, že  i  příští  rok se nám podaří zrealizovat některé 
projekty  a  získat dotace, které  by nám pomohly vylepšit 
a obohatit život v naší Oudoleni.             Ivo Béna, starosta  

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Děti z mateřské školy se 6. 1. převlékly za TŘI KRÁLE. Navštívily 
základní školu a společně s dětmi ze základní školy si zazpívaly 
koledu.  
Pravidelně navštěvujeme pásma pohádek v Krucemburku, spolu s námi 
také 1. a 2. ročník základní školy. V měsíci lednu jsme připravovali na 
zápis do 1. třídy naše předškoláčky. Ti samostatně pracují v sešitech 
„Pojďme si hrát“.                                                          Paní učitelky z MŠ 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ZDRAVÉ ZUBY 
Také naše škola se zapojila do preventivního výukového programu 
ZDRAVÉ ZUBY. Jedná se o největší a nejdéle realizovaný program 
v oblasti ochrany a podpory zdraví na školách, jehož cílem je zlepšit 
zubní zdraví dětí. Žáci dostali soutěžní otázky, které jsme společně 
vyplnili, a kartičky, které si při návštěvě svého stomatologa nechají 
orazítkovat. Poté se jako škola zúčastníme soutěže o hodnotné 
ceny. Všichni se těšíme, že něco vyhrajeme.              Hana Langová 
 

PŘIVÍTALI JSME BUDOUCÍ PRV ŇÁČKY 
V pondělí 30. 1. proběhl v naší škole zápis dětí do 1. třídy. K zápisu 
přišlo  pět  předškoláčků.  Nejdříve   se   představili   paní   učitelce 

a potom plnili zadané úkoly: přednesli básničku nebo zazpívali písničku, určovali barvy a základní geometrické 
tvary, dokreslovali obrázky, pojmenovávali zvířátka a poznávali pohádky podle obrázků. Budoucí školáčci se 
zhostili svých úkolů na výbornou. Na památku dostali pamětní list a drobné dárečky, které pro ně vyrobili školáci.  
Milí budoucí prvňáčci, v září nashledanou v základní škole! Těšíme se na vás!                                                                           
                                                                                                           Dagmar Losenická 
 
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 
Naše škola se zaměřuje na poznávání přírody. V přírodovědném kroužku se 
věnujeme rozmanitým aktivitám, na které nezbývá čas v průběhu vyučování. V lednu 
jsme opět vyráběli ze šišek jednoduchá krmítka pro ptáčky,  povídali  jsme  si  o  tom, 
jak ,,cestují semínka", vystřihovali jsme létalky z papíru, skládali mozaiky ze semínek. 
poznávali jsme pavouky - i když obstarat v této roční době živý exponát k pozorování 
nebylo pro naše školáky úplně jednoduché. Na závěr této části jsme si nakreslili 
pavoučí sítě a pavoučky. Odměnou bylo dětem poznání, že tito živočichové, kteří 
nepatří mezi nejoblíbenější, jsou velice užiteční a zajímaví.             Dagmar Losenická

 

 
Podle prosincového průzkumu podmínek života pod 
názvem „Místo pro život“ je Kraj Vysočina šestým 
nejlepším místem pro život ze všech krajů v České 
republice. Statistici porovnali 54 kritérií, které údajně 
obsáhly vše, co člověk potřebuje. Za zmínku stojí, že 
mezi čtrnácti „porotci“ byly známé osobnosti, jako 
třeba kardiochirurg Jan Pirk, zakladatelka sítě 
mateřských center Rut Kolínská, desetibojař Tomáš 
Dvořák či duchovní Zbigniew Czendlik. 
Lichotivý  vysočinský úspěch mě pochopitelně potěšil, 
i když jsem si vědom ošidnosti obdobných průzkumů 
a nepřeceňuji ho. Ale přece jen výsledky o něčem 
vypovídají. Pozitivní je, že jsme se dobře umístili 
v oblastech, kde rozhoduje aktivita lidí a jejich vztah 
ke svým městům, obcím, ke svým spoluobčanům. 
Spolupráce s dobrovolnými organizacemi jako jsou 
hasiči, podprůměrná kriminalita, vzájemná tolerance 
občanů, ochota zaměstnávat zdravotně postižené, ale 
také množství dětských hřišť nebo bezbariérových 
spojů městské hromadné dopravy. 

 
Bohužel    mne     nepřekvapuje,   že   pokulháváme 
ve vzdělanosti, na Vysočině je méně vysokých škol, to 
je dáno už tím, že máme obyvatelstvo roztroušené 
v mnoha menších sídlech a mladí logicky odcházejí 
za vzděláním do velkých měst.  Těm nemůžeme kvůli 
menší koncentraci populace konkurovat ani 
podmínkami ke kulturnímu vyžití. Statistici Vysočinu 
chválí také za čisté ovzduší, ale kupodivu hůře jsme 
dopadli v pohledu na ekologii a životní prostředí, což 
podle mne spíše ukazuje na sporný výběr některých 
ukazatelů.  
Je jasné, že nejsme v centru dění jako mnohé 
metropole. Přesto jsem přesvědčen o tom, že se lidé 
na  Vysočině  cítí  jako  ve  své   příjemné  domovině. 
I proto    mě    těší    především    výborný    výsledek 
v hodnocení občanské společnosti, neboť tady žijí 
lidé, kteří tu žít chtějí a mají přátelské vztahy mezi 
sebou i ke svému kraji.  
                       Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

                                                                                
 
KREATIVNÍ MAMINKY – KERAMIKA 
Dne 28. 1. 2012 jsem absolvovala akci „KREATIVNÍ MAMINKA – 
KERAMIKA“. Přestože jsem již dávno babička a ve společnosti 
zúčastněných maminek jsem byla nejstarší, cítila jsem se velice 
příjemně. Bylo to pro mne moc pěkně strávené odpoledne a jsem 
přesvědčena, že nejen pro mne. I legrace byla nad našimi výtvory. 
Nakonec dobrý čaj. 
Přijďte i vy ho příště ochutnat a pobýt v příjemné společnosti.    J.B.  
 
 
 

 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
V sobotu 25. února 2012  pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
v Oudoleni již tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD s kapelou.  
 
 



KULTURA A INZERCE 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci únoru oslaví výročí narození: 

 

Miroslava Janáčková, Oudoleň 113 
 

                BLAHOPŘEJEME !BLAHOPŘEJEME !BLAHOPŘEJEME !BLAHOPŘEJEME !!!!! 

 
ZÁJEZD NA HORY 
 Po loňských velmi příjemných 
zážitcích ze zimní lyžovačky v Peci pod 
Sněžkou jsme se rozhodli, že i letos 
vyrazíme užít si zimních radovánek. 
Výchozím místem se stalo horské 
městečko v Krkonoších, Rokytnice nad 
Jizerou, s kouzelnou dominantou Lysé 
hory. 
 Letos se přihlásilo pouze 19 
účastníků, ale ani tak nás to neodradilo 
a vyrazili jsme užívat si svahy se dvěma 
čtyřsedačkovými lanovkami a deseti 
lyžařskými vleky. Kromě sjezdovek jsme 
se mohli těšit i na bílou stopu, procházky 
zasněženou krajinou a jiná zimní 
pokušení, protože počasí bylo opravdu 
zimní a rozmanité. Kromě nepříjemné 
mlhy jsme si užili i sluníčka a hlavně 
spoustu čerstvých sněhových vloček. 
 Pro ubytování nám sloužila horská chata Skácelka, která leží přímo uprostřed lyžařského areálu Spartak 
Rokytnice nad Jizerou. Poloha chaty v nadmořské výšce asi 900 m nám umožnila pohodlně využívat již zmíněné 
sjezdové  a  běžecké  tratě, ale  i  turistické  trasy. Chata  nám  kromě  příjemného  ubytování  nabídla i  kvalitní kuchyni 
a zázemí ve stylové hospůdce, kde jsme trávili společné večery u stolních her a také při hře na klavír. 
 Určitě každý má  ze  zájezdu  nějaké  vzpomínky  a  věříme, že  vždy  převládají  ty  kladné, které  nás  motivují 
k organizování  dalších akcí. Doufáme, že na tento zájezd budeme všichni rádi vzpomínat.                 Za TJ Sokol Janečci 
 
ZÁVODY NA PYTLÍCH, SANÍCH, BOBECH….. 
   Napadl sníh, přimrzlo, a tak byla uspořádána „rychloakce“ v podobě 
dovádění na sněhu. V sobotu 21. ledna se konaly na kopci u likérky 
závody na čemkoliv. Protože  počasí  nám opravdu přálo, tak jsme si to 
i náležitě užili.  
   O půl druhé byl již plný kopec soutěžících, každý dostal startovní 
číslo a mohl začít sjezd  v kategoriích  školka (10 dětí), škola  (19 dětí) 
a dospělí muži (9 ks) a ženy (9 ks).  
Menší děti měly připravenou trať těsně u likérky, jela se dvě kola. Starší 
děti jely rychlostní jízdu po zasněžené cestě, také na dvě kola a poté 
„časovku“ na trati, kde jezdili školkáčci. „Časovka“ spočívala ve sjezdu 
k cestě, vyběhnutí nahoru a zase rychle sjet. Každá disciplína byla 
hodnocena samostatně, takže nikdo nebyl poslední, protože v každé 
disciplíně bylo umístění jiné. Dospělí jeli sjezd po cestě. 
   Po celé soutěžní odpoledne byl připraven čaj a po náročných jízdách 
bylo překvapení v podobě opékání buřtů na sněhu. Při závěrečném 
vyhlašování dostal každý Fidorkovou medaili.                     Eva Rosická 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
Výroční členská schůze TJ Sokol Oudoleň se koná v pátek 17. února 2012 v 19:00 hodin  v hasičské klubovně. 
Zároveň se budou vybírat členské příspěvky ve výši 50,- Kč. 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

CITÁTCITÁTCITÁTCITÁT    
Koupit si psa je jediný způsob, jak za 
peníze získat lásku.  

George Bernard Shaw  

    



Místní ak ční skupina Havlí čkův kraj, o.p.s.  
Registrační číslo MAS: 07/002/41100/561/000097  

 

Vyhlašuje, v souladu se  
Strategickým plánem LEADER  

„Havlí čkův kraj –  
region spokojeného života pro všechny,“ 

Výzvu č. 8 k předkládání žádostí  
o dotace na projekty  

(15. kolo p říjmu žádostí SZIF) 
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA,  

opat ření IV. 1.2 pro následující opat ření 
(fiche) 

 

Sídlo MAS: Havlíčkův kraj o.p.s., Školní 500,   
                    582 63 Ždírec nad Doubravou. 
 

Příjem žádostí:od 14. 2. do 15. 2. 2012  
                          od 8:00 do 15:30 hodin  
na kontaktní adrese:   
Havlíčkův kraj o.p.s., Havlí čkova ul. 67  
(kancelá ř MAS), 582 23 Havlíčkova Borová 
 

Projekt musí být realizován na katastrálním 
území obcí, které jsou začleněny do územní 

působnosti MAS Havlíčkův kraj. 
 

V rámci Výzvy č. 8 pro příjem žádostí budou 
přijímány projekty pro následující fiche:  
 

Fiche č. 1:  
Podpora rozvoje zem ědělských podnik ů 
Hlavní opatření: 
 I.1.1.1. Modernizace zem ědělských podnik ů 
 

Fiche č. 4:  
Zlepšení kvality života v regionu Havlí čkův 
kraj 
Hlavní opatření:  
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby  
 

Fiche č. 6:  
Kulturní a historické d ědictví – bohatství 
regionu Havlí čkův kraj 
Hlavní opatření:  
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního d ědictví 
venkova 
 

Celková alokace na výzvu:      3.804.692,- K č 
Fiche č. 1:    900.000,- Kč 
Fiche č. 4: 2.444.692,- Kč 
Fiche č. 6:            460.000,- Kč 
      

Úplné zn ění Fichí a podrobné informace o 
podání žádostí naleznete na stránkách: 

www.havlickuvkraj.cz  v sekci LEADER 2007 
-02013, podsekce Výzva č. 8 – NOVÁ!!! 

Kontakt: 774 420 913 nebo 561 116 138,  
e-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz  

 

 
Evropský zemědělský fond  

pro rozvoj venkova:  
Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

Havlíčkův kraj, o. p. s. 
Školní 500, Ždírec nad Doubravou 

 

VYHLAŠUJE  
 

výb ěrové řízení na obsazení pracovního místa 
 

 

ADMINISTRÁTOR  
PROGRAMU LEADER  

 

Bližší informace na http://www.havlickuvkraj.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ……HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ……HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ……HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ……    
    

Možná, hned po přečtení tohoto nadpisu, si mnohý čtenář poklepe na hlavu: „Oni už se vážně zbláznili“. Nebojte se. Zatím 
ne. Ale protože v našich obcích je řada šikovných lidí, řekli jsme si, že je škoda, když o nich nikdo neví. Proto jsme se 
rozhodli, spolu s pracovní skupinou ŽENY  MAS  Havlíčkův  kraj  uspořádat  putovní  jarní výstavu spojenou se soutěží 

„O nejkrásn ější velikono ční vajíčko“ . 
Hodnocení bude probíhat jako u vánočních stromečků. Své výtvory nám můžete dodávat od 1. b řezna do 21. b řezna 
2012 buď přímo do ICMM v Přibyslavi – do Kurfürstova domu a nebo do kanceláře MAS Havlíčkův kraj v Havlíčkově 
Borové paní J. Hájkové, která je  do Přibyslavi  doručí. Přesné datum slavnostního zahájení jarní výstavy bude oznámeno 
v místním tisku v průběhu měsíce března a na www.havlickuvkraj.cz.  
 
Pravidla sout ěže:  
1. Obec, organizace nebo jednotlivec má právo obeslat výstavu minimálně třemi vajíčky, maximálně však 20 kusy. 
2. Věk soutěžících ani technika provedení nejsou nijak omezeny. 
3. Vajíčka mohou být přírodní nebo vyrobena z libovolného materiálu (sklo, keramika, perník, sláma,vlna, apod.). 
4. Každý návštěvník má právo ocenit při každé své návštěvě výstavy vždy pouze jednu kolekci vajíček, která se mu 

nejvíce líbila. (Přijde-li např. třikrát, může i třikrát hodnotit.) 
5. Každá kolekce vajíček a příslušná kasička, do kterých se vhazují žetonky, jsou označeny čísly, aby soutěž probíhala 

co nejregulérněji, tj. anonymně. 
6. Jestliže soutěž z jedné obce obešle více subjektů (např. ZŠ, MŠ, sportovci apod.), body získané za jednotlivé kolekce 

vajíček se dané obci nesčítají.   
7. Vítěz soutěže má právo následující rok výstavu uspořádat ve své domovské obci. 
8. V případě, že vítěz nebude moci z nějakých důvodů výstavu pořádat, může se s hlavním pořadatelem, tj. MAS 

Havlíčkův kraj, dohodnout jinak.  
9. Po ukončení výstavy je pořadatel povinen do jednoho měsíce vrátil vystavovatelům celou kolekci (pokud to jeho stav 

dovoluje), popřípadě se s ním domluvit o uložení v některém z muzeí MAS Havlíčkův kraj.  
10. S výsledky budou účastníci seznámeni v tisku, na internetu, popřípadě osobně.    
 
Těšíme se na vaše tradiční i netradiční velikonoční dekorace a zároveň i na slavnostním otevření výstavy. Výstava potrvá 
do13. dubna 2012 v Kurfürstově domě v Přibyslavi .                                                       Anna Šauerová, ICMM Přibyslav   
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