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Vydává   Obec  Oudoleň,  582 24  Oudoleň  131.  I
Evidenční číslo:  MK  ČR  E 17544.   Adresa redakce: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. Hlasování: pro: 6, proti: 

0, zdržel se: 0. 
- záměr stavby hnojiště s jímkou na poze

362 v k. ú. Oudoleň. Hlasování: pro: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

- nepožádat o vrácení pojistného z prvního pololetí 
roku 2007. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

- příspěvek ve výši 500,- Kč pro Centrum pro 
zdravotně postižené kraje Vysočina. 
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

- žádost o pronájem nebytových 
naproti škole“ za účelem podnikání v
zámečnictví na dobu určitou, na 5 let, s
pronájmem ve výši 1 000,- Kč + navýšení o % 
inflace. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

- nákup sekačky na trávu, až to dovolí finan
obce. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

- žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 
Vysočiny v roce 2010 na opravu místní 
komunikace p. č. 685. Hlasování: pro: 6, proti: 1, 
zdržel se: 0.  

Zastupitelstvo obce ukládá:  
- v rámci výstavby odradoňovací stanice za

s majiteli pozemků v okolí vrtané studny v
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Hlasování: pro: 6, proti: 

jímkou na pozemku p. č. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, 

prvního pololetí 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

 pro Centrum pro 
čina. Hlasování: 

 prostor „kolna 
elem podnikání v oboru 
itou, na 5 let, s měsíčním 

 + navýšení o % 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

ky na trávu, až to dovolí finanční stav 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

Programu obnovy venkova 
roce 2010 na opravu místní 

Hlasování: pro: 6, proti: 1, 

ovací stanice začít jednat 
 v okolí vrtané studny v Březině. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Zastupitelstvo obce projednalo
- dotaz k možnosti získání stavebního pozemku. 

V současné době žádné stavební 
nejsou, výhledově, dle finan
do 2 let zřízeny. 

- připomínku k umístění kule
Zastupitelstvo obce bere tuto p
vědomí a zatím nebude 

- průběh obecního plesu a zastavuje veškeré aktivity 
v kulturním domě.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno
- s Rozpočtem na rok 2010 a 

výhledem 2010 - 2012 Svazku obcí, plynofikace 
obcí Borovsko.  

- s informacemi týkající se financí z
k podpoře zaměstnanosti. Informace budou 
zveřejněny v Oudoleňských listech. 

- se sdělením o principu odesílání zásilek obcím.
- s anketou Skutek roku 2009, kterou vyhlašuje kraj 

Vysočina. Anketa bude zve
v Oudoleňských listech. 

- s informacemi v souv
reformy.  

Člověk má mířit dál,  
než kam sahá vzpažená ruka. 
Od čeho by bylo nebe... 

(Robert Browning)
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AKTUÁLNÍ  ZPRÁVY 
 

- s ukončením posuzování dle § 23 zákona č. 
10/2001 Sb., záměru „Rekonstrukce komunikace 
II/351, II/350, III/3507 Polná – Slavětín, 1. stavba.  

- s článkem hejtmana kraje. 
- se žádostí Povodí Vltavy, Praha o ohlášení údajů 

pro vodní bilanci za rok 2009.  
- s oznámením o svolání úvodního jednání ke 

komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. 
Havlíčkova Borová, jednání se zúčastní p. 
Stránský Pavel.  

- s kupní smlouvou. 

- s Kolaudačním rozhodnutím stavby: doplňková 
stavba k rodinnému domu v Oudoleni (garáž a 
skladové prostory) a s Kolaudačním souhlasem 
k užívání stavby: novostavba kolny – jiné stavby u 
rodinného domu čp. 77 v Oudoleni. 

- s informací kraje Vysočina o vydání nové verze 
publikace „Vysočina bezpečný region“. Informace 
bude zveřejněna v Oudoleňských listech.  

- se žádostí EKO-KOM a. s., Praha o vyplnění a 
zaslání dotazníku.  

- s výkazy z knihovny za rok 2008 – 2009.  

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další  zasedání  Zastupitelstva  obce  Oudoleň  se bude  konat  ve   čtvrtek  25. 2. 2010  od 18:00  hodin 
v zasedací místnosti  obecního úřadu. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 
Letos již podesáté putovaly naší obcí dvě skupinky koledníků, kteří u každého domu zazpívali koledu, požádali o 
finanční příspěvek a obdarovali drobnou pozorností. V naší obci a v obci Slavětín se  vybralo 14.868,- Kč. Vybrané 
finanční prostředky budou využity na přípravu a realizaci stavby nového Petrklíče v Ledči nad Sázavou – denního 
stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým a sociálně terapeutické dílny. 
Děkujeme všem občanům, kteří svým darem pomohli dobré věci, děkujeme také koledníkům, jejich doprovodu a 
organizátorům sbírky. 
 

NOVÁ PUBLIKACE „VYSOČINA BEZPEČNÝ REGION“ 
Krajský úřad kraje Vysočina vydal novou verzi publikace „Vysočina bezpečný region“ v českém a anglickém jazyce. 
V elektronické podobě si ji můžete stáhnout na stránkách kraje pod tímto odkazem: 
česká verze: http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008& 

id_dokumenty=4024865&p2=-1 
anglická verze: http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008& 

id_dokumenty=4024867&p2=-1 
 
SOUTĚŽ O SKUTEK ROKU 2009 
Kraj Vysočina vyhlašuje anketu SKUTEK roku 2009, jehož cílem je ocenění práce občanů nebo organizací za jejich 
dobrovolnou aktivitu na Vysočině v roce 2009.  
Nominace probíhají v těchto oblastech: 1 – sociální oblast, 2 – zdravotně postižení, 3 – kultura a umění, 4 – životní 
prostředí, 5 – volný čas dětí a mládeže, 6 – oblast zdraví, 7 – poradenství, osvěta, vzdělávání, 8 – propagace a 
realizace MA 21, 9 – společenská odpovědnost firem. 
Anketa je vyhlášena od 1. 1. 2010 do 28. 2. 2010. Všichni nominovaní se utkají ve veřejném hlasování. Nejlépe 
hodnocené skutky budou vyhlášeny na společenském večeru na jednom z hradů nebo zámků kraje Vysočina v květnu 
příštího roku. Bližší informace k anketě naleznete na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj  
 
OTEVŘENÍ KONTAKTNÍHO MÍSTA SSP VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU 
Od 4. ledna 2010  je na městském úřadě ve Ždírci nad Doubravou otevřeno kontaktní místo SSP při Úřadu práce 
v Havlíčkově Brodě. Kancelář je umístěna v 1. patře budovy MÚ, telefon: 569 694 163. 
Úřední doba pro veřejnost: 
Pondělí, středa:  8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 
Úterý, čtvrtek:  8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00  
 
FINANCE Z EVROPSKÉ UNIE K PODPOŘE ZAMĚSTNANOSTI 
V rámci Programu rozvoje venkova ČR z Evropského zemědělského fondu se nabízí jedinečná a do budoucna 
neopakovatelná možnost získání nevratných finančních prostředků fyzickým a právnickým osobám k vytváření 
nových pracovních míst i k podpoře malého a středního podnikání v obci v oblasti zemědělství, služeb a drobné 
výroby pro: 
Mladé zemědělce  - dotace na stroje, stavby a nákup půdy činí až 1,1 mil. Kč 
Farmáře a zemědělské firmy - dotace na technologie a stavby činí až 15 mil. Kč 
Chovatele ryb   - dotace na úpravy rybníků, na obchod a technologie činí až 18 mil. Kč 
Výrobce potravin  - dotace na investice technologií a produktů činí až 15 mil. Kč 
Malé podnikatele  - dotace na výrobní zařízení a stavby činí až 6 mil. Kč 



 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
 

SEMINÁŘ „VÝŽIVA PSŮ – ANEB VÍME JAK KRMIT NAŠE PEJSKY?“
Tento seminář se koná v sobotu 27. února 2010
Povede jej zkušený odborník MVDr. František Špruček. Více o programu semináře na: 
na tel: 777 155 591. 

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:  

 
 

Slovo hejtmana 
 
   Už víckrát jsem ve svých článcích př
vším oplývá naše krásná Vysočina a kolik šikovných 
schopných lidí v ní žije a pracuje. V pů
se o tom znovu přesvědčil na tradi
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu RegionTour 
v Brně. Města a instituce z našeho kraje zde 
představila nejen širokou paletu přírodních krás a 
památek, ale taky zajímavých konkrétních akcí, jimiž 
v tomto roce obohatí kulturně-společenský ruch ve 
všech koutech Vysočiny.    
   Opět se můžeme těšit na tradiční akce j
jemnický Barchan, humpolecká Zlatá podkova, 
třebíčské festivaly  komorních divadel nebo židovské 
kultury, pelhřimovský festival rekord
hasičských dechovek, telčské Prázdniny, ž
Modré dny nebo Bystřické léto. Doprovodný program 
na stánku Vysočiny zahrnoval také pozvání ve
na letošní velkolepé oslavy životních jubileí slavného 
regionálního rodáka a světoznámého hudebního 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

ANEB VÍME JAK KRMIT NAŠE PEJSKY?“  
sobotu 27. února 2010 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě 

Povede jej zkušený odborník MVDr. František Špruček. Více o programu semináře na: www.psi

   starosta  obce  
             Augustin Václav 

láncích připomínal, čím 
kolik šikovných 
půli ledna jsem 

il na tradičním 
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu RegionTour 

našeho kraje zde 
řírodních krás a 

památek, ale taky zajímavých konkrétních akcí, jimiž 
čenský ruch ve 

ní akce jako jsou 
jemnický Barchan, humpolecká Zlatá podkova, 

ské festivaly  komorních divadel nebo židovské 
imovský festival rekordů nebo 

ské Prázdniny, žďárské 
Doprovodný program 

iny zahrnoval také pozvání veřejnosti 
na letošní velkolepé oslavy životních jubileí slavného 

toznámého hudebního   

 
 
skladatele Gustava Mahlera. Kraj Vyso
spolupracuje s městem Jihlava na p
komponovaného dlouhodobého programu koncert
výstav a setkávání příznivc
nejen v Jihlavě, ale nap
Kalištích u Humpolce. 
     Využili jsme veletrh také pro ve
našeho nového prezentač
dlouhý propagační dokument pro kraj Vyso
natočil a režíroval Robert Sedlá
zhostil tohoto úkolu výtečně
zkratce kouzlo Vysočiny, p
našeho kraje a může být opravdovým lákadlem 
k návštěvě našeho regionu. Film b
DVD k dispozici na našem ú
střediscích měst. 
   Vysočina uspěla i v doprovodných programech 
veletrhu. V soutěži o nejlepší produkt cestovního 

Havlíčkově Brodě od 9:00 do 13:30 hodin. 
www.psi-seminare.ic.cz nebo 

skladatele Gustava Mahlera. Kraj Vysočina 
stem Jihlava na přípravě 

dlouhodobého programu koncertů, 
říznivců hudby tohoto génia 

, ale například i v jeho rodných 

Využili jsme veletrh také pro veřejnou premiéru 
našeho nového prezentačního filmu. Šestnáct minut 

ní dokument pro kraj Vysočina 
il a režíroval Robert Sedláček a myslím, že se 

zhostil tohoto úkolu výtečně. Film zachycuje v nutné 
činy, především atmosféru 

že být opravdovým lákadlem 
regionu. Film bude na jaře na 

dispozici na našem úřadě i na informačních 

doprovodných programech 
ži o nejlepší produkt cestovního 



 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU OUDOLEŇ
 

ruchu s akcentem na propagaci region
Město Telč od Ministerstva pro místní rozvoj 
jedno z nejvyšších ocenění - Grand prix 
cenu za nejlepší jednotnou kampaň
soutěžích soupeřili mladí adepti práce v
ruchu ve znalostech o svém regionu a schopnosti jej 
prezentovat. Potěšilo mě, že titul „Královna region
České republiky“ získala sympatická Lucka 
Zahálková z Horních Dubenek, studentka Školy 
ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě
     Letošní expozice Vysočiny na Regiontour se mi 
líbila i proto, že byla řešena jako otevřený prostor, do 
nějž mohli návštěvníci při jednotlivých prezentacích 
vstoupit a zažít přímý kontakt s účinkujícími. Nebo 
jen posedět u občerstvení při přátelské bes

Dobrovolní hasiči  v Oudoleni uspořádali v sobotu 30. 
od hasičské klubovny a postupně prošel celou obcí. Po
občerstvení (i tekuté), které již tradičně p

ŠACHY 
Celé pololetí jsme se zdokonalovali v 
hrálo 14 žáků proti sobě. Každý si tedy zahrál 13x s
protože první čtyři místa byla vyrovnaná do poslední chvíle. Nakonec se poda
Bačkovskému, který získal 20,5 bodů
Neoblíbené 4. místo připadlo Anně Stehnové, která uhrála 19 bod
dvouměsíčního turnaje a všech 14 zúč
se do našeho kroužku přihlásili další 4 zájemci. Snad se n
Kateřina Sobotková 

ZÁPIS DO 1. TŘ
Ve čtvrtek 28. ledna 2010 se konal zápis 
budoucích prvň
děvčata – Ani
Všechny úkoly splnila
na nové školač
 

LOUTKOVÉ DIVADLO
V úterý 2. února 2010 p
loutkové divadlo ze Ž
Představení s
pohádky“ potě
školáky. 
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ŠKOLA A MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 
     

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU OUDOLEŇ 

ruchu s akcentem na propagaci regionů obdrželo 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Grand prix – speciální 
cenu za nejlepší jednotnou kampaň. V dalších 

ili mladí adepti práce v cestovním 
ruchu ve znalostech o svém regionu a schopnosti jej 

, že titul „Královna regionů 
eské republiky“ získala sympatická Lucka 

Horních Dubenek, studentka Školy 
Jihlavě. 

iny na Regiontour se mi 
řený prostor, do 

i jednotlivých prezentacích 
činkujícími. Nebo 

átelské besedě. Po 

obvodu byl tento prostor obklopen stánky jednotlivých 
měst s bohatou nabídkou propaga
Znovu jsem se přesvědč
nabídnout a i znalci našeho kraje mají po
objevovat. Znáte například krásu okolí Vírské 
přehrady na Bystřicku? Nebo stále kouzelného 
Posázaví? Vychutnali jste si místní pivo v
ve starém pivovaru, kde se natá
Postřižiny? Jeli jste už lodí po tamní p
mne napadlo – nadcházející rok ješt
z ekonomického hlediska stále nebude snadný. Tak 
co se věnovat místo drahých zahrani
dovolených objevování zapomenutých p
koutů Vysočiny?        

Jiří Bě

řádali v sobotu 30. ledna již tradiční masopustní průvod s
 prošel celou obcí. Počasí naštěstí docela přálo, ale i tak p
č ě připravili naši občané.  

 této královské hře. V lednu vyvrcholila naše příprava na
. Každý si tedy zahrál 13x s bílými a 13x s černými figurami. Záv

i místa byla vyrovnaná do poslední chvíle. Nakonec se podařilo obhájit 1. místo Tomášovi 
kovskému, který získal 20,5 bodů. Těsně za ním s 20 body skončila Eliška Ondrá

 Stehnové, která uhrála 19 bodů. V rámci tělesné výchovy jsme vyhlásili výsledky 
ního turnaje a všech 14 zúčastněných získalo drobné dárky. Začalo nám druhé pololetí a mám radost, že 

ihlásili další 4 zájemci. Snad se nám na jaře podaří změřit síly s

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
tvrtek 28. ledna 2010 se konal zápis 

budoucích prvňáčků. Zapsána byla tři 
Anička, Natálka a Nelinka. 

Všechny úkoly splnila na jedničku. Už se 
na nové školačky těšíme!  

LOUTKOVÉ DIVADLO  
V úterý 2. února 2010 přijelo do naší školy 

divadlo ze Žďáru nad Sázavou. 
edstavení s názvem „Z pohádky do 

pohádky“ potěšilo jak děti ze školky, tak i 

obvodu byl tento prostor obklopen stánky jednotlivých 
bohatou nabídkou propagačních materiálů.  

ědčil, že opravdu máme co 
nabídnout a i znalci našeho kraje mají pořád co 

říklad krásu okolí Vírské 
icku? Nebo stále kouzelného 

Posázaví? Vychutnali jste si místní pivo v Dalešicích 
ve starém pivovaru, kde se natáčely filmové 

ižiny? Jeli jste už lodí po tamní přehradě? Tak 
nadcházející rok ještě zřejmě 

a stále nebude snadný. Tak 
novat místo drahých zahraničních 

dovolených objevování zapomenutých půvabných 

ří Běhounek, hejtman Vysočiny

ní masopustní průvod s hudbou. Průvod vykročil 
álo, ale i tak přišlo vhod nějaké to 

lednu vyvrcholila naše příprava na šachový turnaj, kde 
ernými figurami. Závěr byl velice napínavý, 

řilo obhájit 1. místo Tomášovi 
ila Eliška Ondráčková a Matěj Běhounek. 

lesné výchovy jsme vyhlásili výsledky 
alo nám druhé pololetí a mám radost, že 

it síly s nějakým soupeřem „zvenčí“.                                                                      



 

STOLNÍ TENIS 
 

HAVLÍČKUV KRAJ O. P. S. 
 

BRUSLENÍ 
Zima s velkým množstvím sněhu a mrazy našim školák
Užíváme si zimních radovánek. 
� Bruslit mě baví, protože je to sranda. Na stadion chodím skoro každý den. 

Někdy chodíme se školou bruslit i o tě
 

� V hodinách TV jsme chodili ven. V
ledě. Dostal jsem diplom! Stavěli jsme sn
 

� Chodíme bruslit a trénujeme každý den. 
sněhu, Kuby děda vyhrnuje. Učíme se jezdit pop
učíme jezdit slalom a učíme se střílet na branku. 
učíme přešlapy vzadu a popředu a jezdíme i jízdu na rychlost.
 

� V hodinách TV jsme chodili ven. Nejvíc se mn
bruslích.                                               

výchovy bruslit. Jsme jedna z mála škol, která plní školní osnovy i v

� V úterý 23. února 2010  se z technických d
� V úterý 2. března 2010 v 9:30 hodin prob

výcviku a další zajímavosti. Této besedy se m
 

Novoro ční turnaj ve stolním tenisu v
Na novoročním turnaji ve stolním tenisu, kde nešlo o body do mistrovských 
tabulek a ani o procentuální úspěšnost, zvít
přátelská atmosféra. 
V samém závěru vánočních prázdnin se v hern
uskutečnil novoroční turnaj, kterého se zú
tenistů z brodského okresu. Turnaj byl koncipován jako handicapový, kdy hrá
nižších tříd vstupují do každého setu zvýhodn
podle výkonnosti. Tento systém bývá velice oblíbený na r
turnajích, neboť umožňuje rovnocenné m
a o překvapení nebývá nouze. 
To se potvrdilo i na tomto turnaji. Nejvě
Martina Jonáše  (Jiskra Havlíčkův Brod) hrá
Milanem Paušímou  (Sokol Oudoleň) mezi šestnácti nejlepšími hrá
pětibodový náskok soupeře na začátku každého setu. Podobnému osudu neunikl ani další domácí hrá
Stryhal , který se nedokázal vyrovnat s náskokem a antitopspinovým potahem na pálce 
dalšího hráče regionálního přeboru první t

Výstava „ Havlíčkův kraj se Vám p ř
Výstava „Havlíčkův kraj se Vám představuje“, spojená se sout
Borové ukončena na Tři krále.  
Čtrnáct obcí připravilo společně prezentaci Obecn
návštěvníků. A jak dopadlo hlasování? 56 hlas
Borová a třetí místo obsadila Velká Losenice. Fantazii se meze nekladly. K
– sláma, kukuřičné šustí, sušené plody, papír, zbytky látek, keramika, v
nezbytné mašličky.  
Opravdu bylo na co se dívat. Kromě klasických strome
vyrobily děti z kroužku mladých hasičů SDH Dlouhá Ves, nebo obdivovat pe
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hu a mrazy našim školákům nevadí.  

sranda. Na stadion chodím skoro každý den. 
kdy chodíme se školou bruslit i o tělesné výchově.         Jana K. 4. tř.         

V zimě se mi líbilo, jak jsme jezdili na 
li jsme sněhuláky.            Michal B. 2. tř. 

bruslit a trénujeme každý den. Když je na stadionu hodně 
íme se jezdit popředu i pozadu. A ještě se 

íme se střílet na branku. Pomáháme klukům vyhrnovat stadion a 
edu a jezdíme i jízdu na rychlost.                     Ondřej B. 5. t

hodinách TV jsme chodili ven. Nejvíc se mně líbily závody na bruslích. Získal jsem 1. místo v
                                                                                                                                

� Bruslení mě baví. A moc děkuji panu Ba
co stříkali led. Chodíme tam se školou a ně
také někdy s tátou. Bruslení mě baví, protože umím bruslit a umím 
přešlapovat. Když jsme se školou šli bruslit, tak jsem vyhrála 4. místo 
v bruslení.                                                                

� V hodinách TV jsme chodili ven. Bavilo m
jezdit na běžkách a bavilo mě i bruslit. Na b
Všechny zimní sporty mě baví.                                
 

Děkujeme všem, kte ří se zasloužili o to, že m
mála škol, která plní školní osnovy i v  tomto sm ěru.

technických důvodů nebude va řit  ve školní kuchyni.  
9:30 hodin proběhnou v KD ukázky výcviku dravc ů a sov

výcviku a další zajímavosti. Této besedy se může zúčastnit i široká veřejnost.  

stolním tenisu v  Havlíčkově Brod ě 
ním turnaji ve stolním tenisu, kde nešlo o body do mistrovských 

šnost, zvítězila především dobrá nálada a 

ních prázdnin se v herně Jiskry Havlíčkův Brod 
ní turnaj, kterého se zúčastnilo více než dvacet stolních 

Turnaj byl koncipován jako handicapový, kdy hráči 
íd vstupují do každého setu zvýhodněni náskokem několika míčků 

ti. Tento systém bývá velice oblíbený na různých neoficiálních 
uje rovnocenné měření sil hráčů na rozdílných úrovních 

To se potvrdilo i na tomto turnaji. Největší senzací dne bylo vyřazení divizního 
ův Brod) hráčem regionálního přeboru 
ň) mezi šestnácti nejlepšími hráči, když se mu ani jednou nepoda
čátku každého setu. Podobnému osudu neunikl ani další domácí hrá

, který se nedokázal vyrovnat s náskokem a antitopspinovým potahem na pálce 
eboru první třídy.                                                   (www.vysocina

v kraj se Vám p ředstavuje “, zná své vít ěze 
ředstavuje“, spojená se soutěží o nejhezčí vánoční strome

 prezentaci Obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj. Výstavu zhlédlo celkem 350 
. A jak dopadlo hlasování? 56 hlasů získal stromeček z Modlíkova, o jeden hlas mén

etí místo obsadila Velká Losenice. Fantazii se meze nekladly. K výrobě ozdob byly použity r
né šustí, sušené plody, papír, zbytky látek, keramika, včelí vosk, perníky, chleba, vizovické pe

ě klasických stromečků si mohli diváci prohlédnout strome
čů SDH Dlouhá Ves, nebo obdivovat pečlivě nazdobený papírový strome

m vyhrnovat stadion a vyhazovat sníh. Pak se 
ej B. 5. tř. & Jakub B. 4. tř.   

 líbily závody na bruslích. Získal jsem 1. místo v závodech na 
         Tomáš H. 2 .tř. 

 

kuji panu Bačkovskému a i jiným lidem, 
někdy tam chodím s bráchou a 

 baví, protože umím bruslit a umím 
ešlapovat. Když jsme se školou šli bruslit, tak jsem vyhrála 4. místo 

                      Jana H. 4. tř. 
 

hodinách TV jsme chodili ven. Bavilo mě bobovat. Bavilo mě 
 i bruslit. Na běžkách jsme sjížděli kopec. 

                                 Eliška O. 2 .tř. 

asloužili o to, že m ůžeme v  hodinách t ělesné 
ěru.  

                 
 

ů a sov , ukázky jejich letu, jejich 

i, když se mu ani jednou nepodařilo eliminovat 
átku každého setu. Podobnému osudu neunikl ani další domácí hráč Václav 

, který se nedokázal vyrovnat s náskokem a antitopspinovým potahem na pálce Zdeňka Slámy  z Oudoleně, 
(www.vysocina-news.cz) 

ční stromeček byla v Havlíčkově 

v kraj. Výstavu zhlédlo celkem 350 
Modlíkova, o jeden hlas méně měla Havlíčkova 

 ozdob byly použity různé materiály 
elí vosk, perníky, chleba, vizovické pečivo a 

 si mohli diváci prohlédnout stromeček ze sena, který 
 nazdobený papírový stromeček od 
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V měsíci únoru oslaví výročí narození:
 

    Zdražilová Jiřina, Oudoleň 142
                B L A H O P Ř E J E M E ! !B L A H O P Ř E J E M E ! !B L A H O P Ř E J E M E ! !B L A H O P Ř E J E M E ! ! 

KULTURA  A  INZERCE 
 

seniorů z Domu s pečovatelskou službou ze
akci třeba v jiné obci Havlíčkova kraje.                         

 

Pohár Havlí čkova kraje“ - turnaj ve zrychleném
V sobotu 16. ledna 2010 se konal v krucemburské sokolovn
30 hráčů a skoro stejný počet diváků. Šachové klání zahájil p
Martinec a starosta Krucemburku Mgr. Ji
Krucemburk, kteří zvládli organizaci turnaje v
Naši obec reprezentoval Tomáš Bačkovský, který si po celou dobu vedl velmi zdatn
Jeho snahu ocenili pořadatelé pohárem pro 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Arabela a Rumburak v Jihlav ě 
Můžete shlédnout na pět desítek kostým
první i druhé řady seriálu Arabela. N
kostýmů si budou moci návštěvníci podle 
informací pořadatelů i vyzkoušet.  
 

Expozice v Bráně Matky Boží v Jihlav
přístupná až do 28. března, otevřeno
den od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00.

www.vystava-arabela.cz
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výročí narození: 

Zdražilová Jiřina, Oudoleň 142 

ovatelskou službou ze Slavíkova. Věřím, že se nám podaří i v letošním roce p
kova kraje.                                                     Jaroslava Hájková

turnaj ve zrychleném  šachu v Krucemburku 
V sobotu 16. ledna 2010 se konal v krucemburské sokolovně šachový turnaj. Sešlo se 

ů. Šachové klání zahájil předseda správní rady Jan 
Martinec a starosta Krucemburku Mgr. Jiří Havlíček. Poděkování patří členům TJ Sokol 

í zvládli organizaci turnaje včetně občerstvení na jedničku.   
čkovský, který si po celou dobu vedl velmi zdatně

adatelé pohárem pro nejmladšího účastníka. 

t desítek kostýmů z 
seriálu Arabela. Několik 

ěvníci podle 

 Matky Boží v Jihlavě bude 
řeno je každý 

den od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00. 
arabela.cz 

letošním roce připravit obdobnou 
Jaroslava Hájková (Havlíčkobrodský deník) 

 šachový turnaj. Sešlo se 
edseda správní rady Jan 

m TJ Sokol 

kovský, který si po celou dobu vedl velmi zdatně. 


