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I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U     
===========================================================================
Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 10. 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− žádost p. Kryštofka, Oudoleň o prodej pozemku p. 
č. 728/2, ostatní plocha, o výměře 14 m2 a po-
zemku p. č. 728/3, ostatní plocha, o výměře 56 m2 
v k. ú. Oudoleň dle geometrického plánu č. 152-
600/94, za podmínky, že p. Kryštofek prodá obci 
pozemek pod zimním stadionem. Zaměření zim-
ního stadionu bude hradit obecní úřad. 

− žádost manželů Stehnových, Oudoleň, o příspě-
vek na opravu ohradní zdi. Jelikož nám zatím 
nejsou známy bližší podmínky a rozsah prací, 
obecní zastupitelstvo zatím neschválilo finanční 
výpomoc, ale schválilo výpomoc ve formě služby, 
např. výpomoc obecním traktorem apod. 

− zápis kontrolního a finančního výboru.  
− předat kopírku DEVELOP 1500 k dispozici zá-

kladní škole, v případě oprav vyšších než 3 tis. Kč 
bude tato kopírka vyřazena.  

− odpis nevymahatelných pohledávek. 
− žádost ing. Tomáše Zajíce, Oudoleň o povolení 

stavební úpravy  - výměna střešní krytiny, beze 
změny tvaru krovu a využití půdního prostoru. 

− oslovit majitele Likérky, Oudoleň se žádostí o 
zaplacení nezaplacených pohledávek, v případě, 
že toto nebude zaplaceno do konce roku 2006 
bude předáno právní firmě. 

− rozpočtové změny č. 4/2006. 
− požární hlídku na taneční zábavě dne 21. 10. 

2006 ve složení: p. Stránský Pavel a p. Janáček 
Milan. 

− prominutí nájmu Sboru dobrovolných hasičů Ou-
doleň z Posvícenské taneční zábavy. 

− žádost oddílu stolního tenisu o příspěvek ve výši 
3.500,- Kč na nákup jedné poloviny koberce do 
herny stolního tenisu. 

− umístění kontejneru na velkoobjemový odpad 
v naší obcI na jaře roku 2007.  

− požádat o dotaci z fondu Vysočiny: Webové 
stránky pro všechny, dotace by byla použita na 
rozšíření a zkvalitnění webových stránek obce. 

− žádost Krajského úřadu kraje Vysočina, Jihlava o 
projednání žádosti o udělení licence na zvláštní 
formu linkové dopravy pro kategorii cestujících 
PLEAS a.s. Havl. Brod. 

− výši stravného pro zaměstnance obce ve výši 65,- 
Kč dle vyhlášky č. 430/2001 o nákladech na zá-
vodní stravování a jejich úhradě v organizačních 
složkách státu a státních příspěvkových organiza-
cích. 

− zajistit na Městském úřadě v Přibyslavi, staveb-
ním odboru, potvrzení o provozu pohostinství 
v kulturním domě pro živnostenský úřad. Smlouva 
o pronájmu pohostinství je do konce roku 2006 
uzavřena s pí. Ledvinkovou. 

 
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− Obci Oudoleň byla schválena dotace ve výši 18 

tis. Kč na nákup počítače do místní knihovny, dále 
byla schválena žádost obce o připojení knihovny 
k bezplatnému internetu. Budou vyžádány ještě 
alespoň dvě nabídky na nákup počítače a poté 
bude rozhodnuto, která nabídka bude přijata.  

− s informacemi, týkající se naší žádosti o přijetí do 
společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.: správní rada 
o.p.s. na zasedání 10. 10. 2006 projednala žádost 
obce o přijetí do o.p.s., v této chvíli o.p.s. získala 
dotaci na rozjezd a v rámci tohoto "rozjezdu" do-
jde také k proškolení nových adeptů členství. Ná-
sledně bude správní rada rozhodovat o přijetí dal-
ších obcí. 

− s Kupní smlouvou s výhradou vlastnictví č. 
106/P/06 mezi Svazkem obcí – plynofikace obcí 
Borovsko, Havlíčkova Borová a Východočeskou 
plynárenskou a.s. Hradec Králové, předmětem 
smlouvy jsou středotlaké plynovody a plynovodní 
přípojky v členských obcích svazku – Oudoleň, 
Slavětín, Peršíkov a Havlíčkova Borová. 

− Obec získala dotaci na výstavbu tůní v k. ú. Oudo-
leň z důvodu výskytu chráněné střevle potoční. 

 
 

"V nouzi poznáš přítele,  
v blahobytu jsou jimi všichni."  Euripides 



Obecní zastupitelstvo projednalo nespln ěné 
úkoly za minulé volební období: 
− projednat s pí. Zvolánkovou L., Oudoleň, možnost 

odkoupení části pozemku u čp. 82 z důvodu rozší-
ření výjezdu – zajistí p. Augustin. 

− vést jednání, týkající se prodeje pozemku p. č. 
177/7 – vodovodní vrt – zajistí p. Stránský. 

− vykoupení pozemků pod plynovodními přípojkami 
– bude zasláno občanům, kterých se to týká, upo-
zornění, aby si nechali tyto pozemky do konce 
roku 2006 zaměřit a vykoupili si je od obce.  

− oprava dolního hřiště – zajistí p. Rosický Miloš. 
− umístění dopravního značení u Jatek – toto měla 

zajistit Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, bu-
de na toto upozorněna, s připomínkou, aby bylo 
v obou směrech (pod hřištěm a před Jatky) ukon-
čeno omezení rychlosti. 

− řešit stav průtoku povrchové vody v úseku od 
Benáků k silnici č. III/3509 – bude řešeno. 

− oprava plotu mezi základní školou a čp. 150 – 
bude řešeno. 

− položení obrubníků u čp. 141 – je domluveno s p. 
Antlem. 

− p. Kryštofek - náhradní výsadba 2 ks jehličnatých 
stromů za pokácené 3 olše – bude připomenuto p. 
Kryštofkovi. 

− vymílání břehu u čp. 113 – bude zajištěno 
s opravou místní komunikace. 

− rozšíření vjezdu z hlavní silnice – napsat Správě a 
údržbě silnic Havl. Brod, mělo to být hotovo již 15. 
9. 2006 – bude upozorněna. 

− odvod vody z vápenky u čp. 3 – je domluveno. 
− výstavba zídky u čp. 3 – bude řešeno s opravou 

místní komunikace. 
− prodloužení veřejného osvětlení k čp. 141 – je 
řešeno, zajistí p. Benc. 

− prodloužení veřejného osvětlení k čp. 98 – je ře-
šeno. 

− prodloužení veřejného osvětlení k čp. 103 – bude 
řešeno společně s ČEZ Havl. Brod. 

− výměna vodoměru u pí. Svobodové, Oudoleň – pí. 
Svobodová je upozorněna na povinnost provést 
výměnu vodoměru do konce roku 2006, jinak bu-
de provedena výměna firmou na náklady pí. Svo-
bodové.

Zápis z ustavujícího ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 2. 1 1. 2006: 
1. Proběhla volba mandátové komise ve složení: pí. 

Milichovská Irena, p. Ondráček Zdeněk, p. Strán-
ský Pavel. Pan Luboš Veselý z důvodu velkého 
pracovního vytížení odmítl mandát člena obecní-
ho zastupitelstva, na jeho místo nastoupil 1. ná-
hradník za volební stranu SNK – Za Oudoleň 
krásnější p. Josef  Křesťan. Mandátová komise 
potvrdila  správnost  voleb  do zastupitelstva ob-
ce.   

2. Členové obecního zastupitelstva složili slib, kte-
rým se ujímají svých práv a povinností. 

3. Obecní zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi 
pro volbu starosty a místostarosty obce Oudoleň 
ve složení: p. Janáček Milan, p. Benc Zdeněk, p. 
Křesťan Josef. 

4. Členové obecního zastupitelstva schválili volbu 
starosty a místostarosty tajnou volbou.  

5. Členové obecního zastupitelstva schválili volbu 
jednoho místostarosty.  

6. Dále členové obecního zastupitelstva schválili, že 
výkon funkce starosty a místostarosty bude pro-
váděn jako neuvolněné funkce. 

7. Předseda návrhové komise vyzval členy obecní-
ho zastupitelstva k provedení tajné volby staros-
ty. Počtem 9 hlasů byl starostou obce  zvolen  p. 
Augustin Václav .  

8. Dále předseda návrhové komise vyzval členy 
obecního zastupitelstva k provedení tajné  volby 
místostarosty:  
- p. Stránský Pavel získal 6 hlasů 
- p. Ondráček Zdeněk získal 3 hlasy. 
Místostarostou obce  byl zvolen p. Stránský 
Pavel.  

9. Obecní zastupitelstvo schválilo Jednací řád za-
stupitelstva obce Oudoleň. 

10. Obecní zastupitelstvo schválilo zřízení 7 výborů. 

11. Obecní zastupitelstvo schválilo předsedu výboru: 
- finančního pí. Milichovská Irena 
- kontrolního p. Béna Ivo. 
Předsedům byla předána náplň jejich činnosti. Do 
příštího zasedání oznámí předsedové výboru 
členy výboru.  

12. Dále členové obecního zastupitelstva zvolili před-
sedu  výboru: 
- požárního  p. Janáček Milan 
- vodohospodářského p. Benc Zdeněk 
- kulturního a sportovního  p. Ondráček Zdeněk 
- stavebního  p. Křesťan Josef 
- školského          Mgr.Zvolánková Blanka. 
Předsedům byla předána náplň jejich činnosti. Do 
příštího zasedání oznámí předsedové výboru 
členy výboru.  

13. Obecní zastupitelstvo určilo člena školské rady 
při Základní škole a Mateřské škole v Oudoleni: 
Mgr. Zvolánková Blanka.  

14. Obecní zastupitelstvo určilo úřední hodiny staros-
ty a místostarosty obce. 

15. Obecní zastupitelstvo schválilo termíny zasedání 
obecního zastupitelstva: 

- 23. 11. 2006  v 18.00 hod. 
- 21. 12. 2006  v 18.00 hod. 
- 25.   1. 2007  v 18.00 hod. 
- 22.   2. 2007  v 18.00 hod. 
- 22.   3. 2007  v 18.00 hod. 

16. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno 
s nesplněnými akcemi za minulé volební období. 

17. Obecní zastupitelstvo schválilo instalaci bezdrá-
tového zvonku na obecní úřad v přízemí kulturní-
ho domu. Tento zvonek bude sloužit  pro starší 
občany naší obce. 

18. Obecní zastupitelstvo schválilo  měsíční  odměnu 
členům zastupitelstva.

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod 
11. - 12. 11. MUDr. Magda Vašíčková Šubrtova 2170, Havl. Brod tel. 569 421 329 
17. - 19. 11. MUDr. Alena Ryšavá Haberská 450, Ledeč n/S. tel. 569 721 509 
25. - 26. 11. MUDr. Tomáš Richter Jiráskova 669, Chotěboř tel. 569 626 481 
  2. –   3. 11. MUDr. Zdeňka Maštálková Haberská 450, Ledeč n/S. tel. 569 721 553 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin.  



=========================================================================== 
AKTUÁLNÍ  INFORMACE  

===========================================================================
� DOTAZNÍK 

Přílohou listopadových Oudoleňských listů je 
dotazník. Tento dotazník bude nápomocen 
při zpracování územního plánu naší obce. 
Prosíme Vás o vyplnění dotazníku a vrácení 

zpět do 16. 11. 2006 buď přímo na obecní 
úřad nebo do schránky obecního úřadu na 
dveřích. Dotazníky je možné také poslat na 
obecní úřad po pí. Benákové nebo pí. Mili-
chovské.  
Dále  vás žádáme o předkládání návrhů, při-
pomínek a podnětů týkajících  se územního 
plánu obce. Do územního plánu by měli být 
zahrnuty všechny plánované investiční akce, 
plánované jak obecním úřadem, tak občany 

obce, týká se to např. stavby rybníka, prodeje 
pozemků obci za účelem zřízení stavebních 
parcel, realizace stavební parcely na vlastním 
pozemku, zalesnění pozemků, obnova zruše-
ných polních cest, stavba průmyslového ob-
jektu, haly apod. Pokud tyto záměry nebudou 
zahrnuty v územním plánu, bude nutné před 
jejich realizací provést změnu územního plá-
nu, což je časově a finančně náročně.  

� PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTU-
PITELSTVA  
Příští zasedání obecního zastupitelstva se 
bude konat  ve čtvrtek 23. 11. 2006 od 
18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

 
 
 

      
 

 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úřední hodiny  na  Obecní ú řadě v Oudoleni  
 

Starosta obce: 
Augustin Václav    čtvrtek            18.00 - 20.00 hod. 
V případě potřeby na adrese: Oudoleň 117  nebo na č. tel: 603 536 721. 
 
Místostarosta: 
Stránský Pavel   úterý             17.30 – 18.30 hod. 
V případě potřeby na adrese: Oudoleň 83  nebo na č. tel.: 603 548 330. 
 
Hospodářka: 
Zelenková Dana       pondělí ,středa           7.30 – 17.00 hod. 
                                 úterý, čtvrtek, pátek    7.30 – 11.30 hod. 
 

Výsledky voleb do 
Senátu Parlamentu ČR 

 
I. kolo ve dnech  20.-21. 10. 2006: 
Počet voličů v obci  273 
Počet voličů, kteří volili 186  tj. 68% 
Počet platných hlasů                 157 
 
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty: 
Petr Pithart     77 
Jana Fischerová     36 
Jiří Šimek       21 
Jaroslav Trávníček    17 
Stanislav Pecka          5 
Karel Ledvinka       1  
 
II. kolo ve dnech 27.-28.10.2006 
Počet voličů v obci  273 
Počet voličů, kteří volili   71  tj. 26% 
Počet platných hlasů                     71 
 
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty: 

Petr Pithart    45 
Jana Fischerová    26 
 

Výsledky voleb do zastupitelstva 
obce Oudoleň dne 20.-21.10.2006 
Počet voličů v obci:            273 
Počet voličů, kteří volili:     203 tj.: 74% 
Počet platných hlasů:      1669 
 
SNK – Za Oudoleň krásnější   
celkem 502 hlasů                 3 mandáty 

1. Václav Augustin    98 hlasů 
2. Irena Milichovská   74 hlasů 
3. Luboš Veselý    67 hlasů 
 
KDÚ – ČSL 
celkem 567 hlasů                 3 mandáty 

1. Pavel Stránský  105 hlasů 
2. Milan Janáček  104 hlasů 
3. Blanka Zvolánková 100 hlasů 
 
SNK – Nezávislý 
celkem 600 hlasů                 3 mandáty 

1. Zdeněk Ondráček   78 hlasů 
2. Ivo Béna     77 hlasů 
3. Zdeněk Benc    77 hlasů 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                 
          Augustin Václav                                              
             starosta obce 
===========================================================================

KRAJSKÝ ÚŘAD 
=========================================================================== 
Co nového na Vysočině – říjen 2006 
Je po komunálních volbách 
     Z celkem 14 763 kandidátů, z toho z 3 582 žen 
a 11 181 mužů vybírali v komunálních volbách do 
obecních a městských zastupitelstev voliči na 
Vysočině. Do obecních a městských zastupitel-
stev potom bylo zvoleno celkem 6 115 kandidátů, 
z toho 1 189 žen a 4 917 mužů. 
     Účast voličů na Vysočině 54,08% byla nejvyšší 
ze všech krajů a převýšila průměr téměř o 8%. 
V Moraveckých Pavlovicích na Žďársku a ve 
Sloupně na Havlíčkobrodsku byla dokonce účast 
voličů 100%. 
      Jak dopadly volby ve Vaší obci samozřejmě 
předpokládám, že víte. Možná nebude od věci si 
ve světle výsledků voleb uvědomit i celkové tren-
dy, které se v komunálních volbách na Vysočině 
projevily.  
     Počet zastupitelů bez politické příslušnosti se 
téměř oproti výsledkům předchozích voleb ne-
změnil. Je zajímavé si uvědomit, že 5 408 zvole-
ných zastupitelů na Vysočině tj. 88,44% je bez 
politické příslušnosti. Nejvíce zastupitelů – 224, byť 
s mezivolebním poklesem 67 zastupitelů bylo 
zvoleno za KDU-ČSL, což je 3,66%. Za KSČM bylo 
v kraji Vysočina zvoleno 204 zastupitelů, což je o 
70 méně než před čtyřmi roky a odpovídá to 
3,34% z celkového počtu zastupitelů. Členů Ob-
čanské demokratické strany bylo zvoleno 164, 
což je o 23 více než před čtyřmi roky a odpovída-
jící procento je 2,68% ze všech zvolených zastupi-
telů. Členů České strany sociálně demokratické 

bylo na Vysočině zvoleno 94, tj. o 2 více než 
v roce 2002. Členů všech ostatních politických 
stran a hnutí již potom bylo zvoleno v celém kraji 
méně než 10.  
     Proto, abych předešel nedorozumění, ještě 
jednou upozorňuji, že výše uvedená čísla se týkají 
počtu členů politických stran a hnutí nikoliv počtu 
kandidátů na jejich kandidátkách. Kandidátů 
nestraníků se na kandidátkách politických stran a 
hnutí nacházelo mnohem více než jsou uváděné 
počty členů. 
     Co napsat na závěr? Během posledního měsí-
ce jsem měl možnost sledovat komunální kam-
paň v poměrně velkém počtu měst a obcí. Jsem 
velmi rád, že mohu s potěšením konstatovat, že 
v naprosté většině obcí a měst byla volební 
kampaň vedena velmi slušně a korektně. 
     Navíc mě první čtení výsledků voleb vybízí 
ještě k jedné obecné poznámce. Opět jsem se 
přesvědčil, že v naprosté většině případů dokáží 
občané velmi dobře odhadnout, jak kvalitně 
vedení obcí a měst pracovalo a že to následně 
voliči umí poměrně jednoznačně dát svým hlaso-
váním najevo.  
     Problémem nás politiků bývá, že někdy neu-
míme nebo nechceme zprávu voličů správně 
přečíst anebo ji umíme přečíst, ale máme po 
správném přečtení problém ji uposlechnout. 
Přejme si, aby při povolebních vyjednáváních 
případů, kdy se tak stane, bylo co možná nejmé-
ně.       

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny,www.vystrcil.cz
===========================================================================

V pátek 17. listopadu 2006 v době  
od 10.00 do 12.00 hodin v hasičské klubovně  

proběhne  

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K A 
− Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské).  
− Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek. 
− Domácích potřeb  -nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční.  
− Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

VĚCI mohou být i poškozené, ale čisté a uložené do krabic a nebo pevných igelitových pytlů a pevně 
zavázané. 

 
VĚCI, které VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky. 
 
Vše, co shromáždíme, je určeno pro Diakonii Broumov. 
Příjem věcí jiný den je možné po dohodě na obecním úřadě. 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 



=========================================================================== 
ZÁKLADNÍ   ŠKOLA   A   MATE ŘSKÁ   ŠKOLA  OUDOLEŇ 

=========================================================================== 
MATEŘSKÁ ŠKOLA: 
     Měsíc říjen byl pro děti z mateřské školy obdobím podzimního tvoření. Do činnosti mateřské školy se zapojili 
všichni rodiče. Připravili společně se svými dětmi velké množství materiálu k vyrábění. 
     Chodbu mateřské školy zaplnili skřítci „Podzimníčci“. Dětem při práci nechyběla fantazie a tvořivost. Postavičky 
z ovoce a zeleniny a jiných přírodnin budou zdobit chodbu mateřské školy ještě na začátku měsíce listopadu, kdy 
s dětmi uspořádáme „Karneval skřítků“ společně se soutěžemi, říkankami a písničkami s pohybem. 
     V říjnu jsme také s dětmi navštívili divadelní představení: „Příhody veverky Zrzečky“, které proběhlo v základní 
škole. Zahráli jej herci z hradeckého divadla. Na představení rádi vzpomínáme. Hercům nechyběl humor a děti se 
celé představení smály.                                                                                             Pavla Váňová, učitelka MŠ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:   
Poděkování 
     Děkujeme za ochotnou pomoc rodičům, kteří položili ve třídách základní školy novou podlahovou krytinu.  
Divadlo 
     V úterý 10.10. přijelo do naší školy Divadélko bratří Čapků z Hradce Králové. Dva herci s loutkami zvířátek za-
hráli pohádku Nové příběhy veverky Zrzečky. Představení bylo určeno školákům i dětem z MŠ. Bylo veselé, ale 
zároveň i poučné – se zaměřením na ochranu přírody – a všem se líbilo. 
Oslava 15. výročí znovuotevření školy v Oudoleni 
     V letošním roce už je to 
patnáct let, co byla v Oudoleni 
opět otevřena základní škola po 
paSuze v letech osmdesátých. 
Chtěli jsme si toto výročí 
připomenout, a tak jsme 

uspořádali – tentokrát ve  škole, aby se všichni zájemci mohli podívat 
do míst, která jsou jim blízká z dětství – besídku a malou výstavu 
fotografií a žákovských prací. Vystoupení žáků bylo  sestaveno z toho, 

co dělají při vyučování a v kroužcích škol-
ní družiny – nechyběly písničky, a to i 
jazyce německém a anglickém, říkanky, 
pohybové hry, dramatizace básničky, 
pohádka: O zlaté rybce a hraní na zobco-
vé flétny. Kromě dětí, které byly nemoc-
né, vystupovali jako vždy všichni žáci. 
Celý program jsme za odpoledne zopako-
vali čtyřikrát. Naše pozvání přijala i paní 
ředitelka Hamerníková, která v Oudoleni vyučovala od roku 1991, pan ředitel Mergl  a pan ředitel Piskač s paní 
učitelkou Piskačovou. Doufáme, že jsme návštěv níkům školy udělali radost.  
     Těšíme se na další setkání s Vámi při vánoční besídce, která bude 16. 12. 2006 v kulturním domě.                                         

                                                Dagmar Losenická, ředitelka školy 
=========================================================================== 



===========================================================================
HASIČI  

=========================================================================== 
Soutěž mladých hasičů 
     V sobotu 7. října 2006 se mladí hasiči z Oudoleně zúčastnili branného závodu - podzimního kola hry Plamen.  
   Sportovně naladění jsme vyrazili do Perknova u Havlíčkova Brodu, kde se branný závod konal. Po příjezdu na 
místo, jsme se zaregistrovali a doplnili jsme družstvo mladších B, kde nám dva členové scházeli. „Půjčili“ jsme si 

dvě děvčata z Údav. Když jsme doladili tento drobný 
problém, uskutečnil se nástup, kde bylo 18 hlídek 
mladších, 38 hlídek starších a 4 hlídky dorostenců. Po 
úvodu, informacích ohledně trati a popřání štěstí všem, 
začal závod (1 hlídka = 5 členů).  
   Běželo se zhruba 1,5-2,5 km a cestou jsme plnily úkoly 
– poznávání 

topogra-
fických 
značek, 
střelba, 

zdravotka, 
uzlování, 
ručkování 

po laně, 
hasební 

prostředky. 
To, že jsme doma nacvičovali se vyplatilo, protože nám to šlo. Po 
odběhnutí našich dvou hlídek mladších a dvou hlídek starších jsme se 
nabaštili, tedy někteří z nás, a pak jsem se rozprchli po place. Někteří 
hráli fotbal, někdo si házel s kroužky ringo, sdělovali jsme si  zážitky 
z tratě s našimi spolužáky ze školy (Havlíčkova Borová, Jitkov) a 
samozřejmě jsme jim fandili.  
   Když konečně doběhla poslední hlídka dorostu, bylo tolik očekávané 
vyhlášení výsledků.  A moooooc nás potěšilo!!!  

Starší (z 38 hlídek)        Mladší (z 18 hlídek) 
Oudoleň A  1. místo    Oudoleň A   3. místo 
(Antl Josef, Pavliš Josef, Křesťan Josef,     (Bencová Monika, Bencová Adéla, 
Kryštofek Jiří, Ondráčková Lucie)      Ondráček Jan, Béna Ondřej, Slámová Lucie) 

                       

Oudoleň B  9. místo        Oudoleň B  18. místo         
(Ondráčková Tereza, Kubátová Tereza,     (Ondráček Jaroslav, Hamerníková Jana, 
Paušíma Jan, Benc Jan, Vencová Kristýna)         Antlová Kateřina + 2 holčiny z Údav)  
 
   V konkurenci mnoha družstev dopadli oudoleňští hasiči moooooc dobře. Určitě to bylo i tím, že celý den bylo 
pěkné podzimní počasí, které nám jen pomohlo. Doufejme, že se nám i dále bude tak, a nebo alespoň podobně 
dařit.  
---------------------------------------------------------------- 
Mladí hasiči 
     Po velice úspěšné soutěži ( MLADŠÍ 3. místo, STAR-
ŠÍ 1. místo ) jsme se opět sešli 21. října, ale tentokrát 
v hasičské klubovně. Tato schůzka byla pod názvem 
„Oslava soutěže“. Sešlo se nás tu dost a program byl také 
pestrý. Abychom se nenudili a hlavně abychom si něco 
zopakovali, dostal každý kartičku, na které byly vypsané 
názvy stromů, které jsme měli v limitu 20 minut najít a 
donést. Většina neměla problém poznat daný strom, je-
nom někteří z nás si spletli javor s dubem a borovici 
s modřínem, ale jinak to dopadlo na výbornou.  
    Protože bylo pěkně a potřebujeme se pořád hýbat, šli 
jsme hrát na stadion fotbal. Dalo trochu víc práce dát se 
do družstev, ale nakonec i to vyšlo a zakopali jsme si. 
Vrcholem odpoledne byla „Hranolková párty“. Každý dostal hranolky samozřejmě kečup a colu. Když už nebylo co 
jíst, propuklo hromadné focení před kulturákem. Potom jsme odnesli odpadky do kontejnerů a slíbili jsme si, že na 
jaře musíme být alespoň na podobném místě v soutěži PLAMEN.                  Bencová Eva, vedoucí mladých hasičů 
=========================================================================== 



=========================================================================== 
MÍSTNÍ  KNIHOVNA  

=========================================================================== 
Marie Kubátová: JAK ROZTANCOVAT BABI ČKY 
     Kniha je plná povídkových příběhů nejen pro babičky 
Povídka s názvem: TATÍNKOVA TURISTICKÁ HŮL: 
     Na dveře v prvním patře řadového domku zazvonil kominík. Chvíli poslouchal šouravé kroky bačkor, než stará 
paní otevřela. „Jéje, kominíček po ránu. Budu mít pěknej a šťastnej den“. Tváří staré paní se rozlévalo úsměvné 
„dobrýtro“ i když natáčkami v šedinách a sepraným županem zdála se být něčím mezi domovnicí a ježibabou. 
     Vstřícný úsměv na kominíka neúčinkoval. „Potřebuji klíč od půdy“, řekl věcně, stroze. Málem jako by přikázal 
psovi: „Alíku, klíč, aport“. 
    Babka zacouvala o krok: „Vy, ale nejste ten náš.“ Kominík pochopil. Babka myslí, že se za kominíka může pře-
vléct ledaskdo. Případů starých žen jsou plné noviny. „Převzal jsem živnost po otci“. 

Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň
===========================================================================

KULTURA   A   INZERCE  
===========================================================================
� HLINSKO 
25.11. od 14.00 hodin     Michal Nesvadba v pořadu pro děti :         MICHAL  JE  PAJDULÁK  
30.11. od 18.00 hodin     JAKUB  SMOLÍK  se skupinou Fr. Kasl BAND  
Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel. č.: 469 312 349. 
� VESELÝ  KOPEC       25. 11. až 3. 12.  
VÁNOCE  NA VESELÉM  KOPCI  Výstava ve všech roubených domech přibližující lidové zvyky. Každý den ukázky 
výroby předmětů provázející vánoční svátky,  v  sobotu  a neděli  
kulturní program. Mimo konání vánoční výstavy je Veselý kopec  
uzavřen.  Otevírací  doba  po  dobu  výstavy: otevřeno denně od  
9 do 16 hodin. 
� CHOTĚBOŘ  

17.11. od 19.00 hodin KAREL  KRYL  ROCK  BAND,  koncert 
Vstupné 110,- Kč, předprodej 90,- (IC Chotěboř, tel.: 569 626 634)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznámení praktického lékaře  v  Havlíčkově Borové 
     Během podzimu 2006 se bude průběžně v ordinačních hodinách provádět očkování proti chřip-
ce. Dle legislativy, rozhodnutí MZ ČR a zdravotních pojišťoven byla stanovena úhrada očkovací 
látky proti chřipce a její aplikaci z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro vybrané skupi-
ny osob za splnění alespoň jedné z následujícíh podmínek: věk nad 65 let, pacienti s cukrovkou, 
kteří jsou léčeni insulinem, pacienti s onemocněním ledvin, dýchacích cest, srdce a cév, taktéž 
pacienti po transplantaci krvetvorných buněk nebo po odejmutí sleziny. Doplatek za vakcínu (při-
bližně ve výši cca 50-100,- Kč, dle konečné ceny z lékárny) zaplatí pacient hotově v ordinaci před 
aplikací. Ostatní zájemci zaplatí plnou úhradu za vakcínu a aplikaci. Nejlépe se předem telefonic-
ky informovat v ordinaci. 
      Dále si dovolujeme oznámit, že dne 10. 11. 2006 bude ordinace uzavřena z důvodu školení 
(bude přítomna pouze sestra od 7.00 do 8.00 hodin). Dne 8. 11. 2006 bude ordinace zkrácena 
do 14.30 hodin z důvodu odjezdu na školení.                                                         MUDr. Jiří Krejčík 

               ŽIVOTNÍ  JUBILEAŽIVOTNÍ  JUBILEAŽIVOTNÍ  JUBILEAŽIVOTNÍ  JUBILEA    
V měsíci listopadu oslaví výročí narození: 

               Slámová Růžena, Oudoleň 129 
                Benáková Marie, Oudoleň 28 
               Janáčková Božena, Oudoleň 40 

          BLAHOPŘEJEME ! 

 

CVIČENÍ  TJ  SOKOL  OUDOLEŇ 
AEROBIC  PRO  ŽENY: 
Středa                  19.30 – 20.30 hodin 
Sobota                 16.30 – 17.30 hodin 
Cvičení dívek a chlapců do 13 let: 
Pátek                   18.00 – 19.00 hodin 
Florball pro chlapce: 
Pátek                   19.00 – 20.00 hodin.    

PRODÁVÁM       v č e l í   m e d  
– květový, pastovaný, tmavý. 
Balení ve sklenici  po 1 kg =   70,- Kč/ks 
Balení ve sklenici  po 5 kg = 320,- Kč/ks 
                                   Jaromír Kohout 

AKUSERVIS CAKL,s.r.o.  
Pávovská 14a,Jihlava 

EKOLOGICKY A ZDARMA VÁS 
ZBAVÍME AUTOVRAKU  

- kompletní autovrak převezmeme bezplatně 
- po dohodě můžeme autovrak  ZADARMO  odvézt 
- po dohodě odhlásíme z registru motorových vozidel 

cena 200,-Kč 
- správní poplatek za převzetí autovraku 100,-Kč 
- vystavíme doklad o ekologické likvidaci vozidla dle 

zákona 185/2005Sb. 
- příjem autovraků v pracovní době   

Po – Pá         7 – 11     12 – 16  
                          So                8 – 10.30 
Kontakt:  Veronika Šindelářová, č. tel.: 567 564 464   
nebo 604 848 111 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU 
Program kina - LISTOPAD 2006 

3.11. pátek v 18,30 hod. 
SUPERMAN SE VRACÍ 
Dobrodružný fantastický film USA.          
Titulky, 155 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
10.11. pátek v 18,30 hod. 
SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH  
Akční film Francie.                                   
Titulky, 102 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
16.11. čtvrtek v 9,40 hod. 
BROUČKOVA RODINA  ii. 
Pásmo českých filmů pro nejmenší.                      
70 min., přístupný, 16,- + 1,- Kč 
17.11. pátek v 18,30 hod. 
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU  
Repríza komedie podle knihy Michala Viewegha. 
113 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
24.11. pátek v 18,30 hod. 
SUPER NÁHRADNÍK  
Americká sportovní komedie.                  
Titulky, 106 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
1.12. pátek v 16,00 hod. 
KRÁSKA V NESNÁZÍCH     Nový český film. 
OD ZAČÁTKU LEDNA 2007 JE HLAVNÍ HRA-
CÍ DEN STŘEDA!!! Předprodej vstupenek je půl 
hodiny před začátkem představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - 
ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks.  

Milé děti a maminky, zveme vás mezi sebe do Harmonie.  

     Scházíme se každé pondělí a středu od 9:00 do 11:00 ve skautské klubovně v Přibyslavi. Čeká vás klub, 
kde si můžete pohrát a popovídat s ostatními dětmi a maminkami. Pondělní schůzky jsou každý týden jinak 
zaměřené. 

     První pondělí v měsíci je na programu divadlo, druhé pondělí zpívání, třetí pondělí v měsíci je na progra-
mu malování a čtvrté pondělí tancování. Každá první středa v měsíci je TVOŘIVÁ, společně si pod vedením 
některé maminky zkusíme vyrobit něco hezkého. 

     Další program bez účasti dětí jsme pro maminky i jiné zájemce připravily i na některá sobotní odpoled-
ne od 14:00. Tyto akce jsou nadstavbou naší činnosti a účast na nich je tedy placená. 

     Pokud se rozhodnete přijít, nezapomeňte si s sebou vzít botky na přezutí.  

     Těšíme se na vás!                                                        Maminky a děti z KVC Harmonie Přibyslav 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Všechny zájemce zvou maminky z KVC Harmonie na 

Martinskou jízdu pro děti 
Sraz je 10. 11. 2006 v 15:30 hodin na Dlouhé louce (pod farou). 

Můžete přijít svézt se na koníkovi a zasoutěžit si s ostatními dětmi. Následuje lampiónový průvod!!! 
Vstupné: chléb a jablíčko pro koníčka 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přijďte si vyrobit adventní věnec a ozdobit vánoční perníčky!!! 

Adventní věnce a zdobení perníčků 
Dne 25. 11. 2006 od 14:00  KVC Harmonie (skautská klubovna) Přibyslav 

S sebou: - na adventní věnce – slaměný nebo polystyrenový korpus, zelený vázací  
     drát, adventní svíčky (4 ks na jeden věnec), kleštičky, případně tavnou  
     pistoli, větvičky, suché přírodniny, stuhy a další potřeby na zdobení 

              -  na perníčky – mikrotenové nebo igelitové sáčky 
Vede Petra Holubová.  Cena kurzu: 120,- Kč. Pokud chcete na po dobu kurzu  
zajistit hlídání dětí na místě,  přihlaste se prosím do 15.11. na telefonu 604 137 196. 
 

Generali Pojišťovna a.s. 
 

Bydlíte v obci do 30 000 obyvatel?         
Povinné ručení velmi výhodně. 

Roční sazby pojistného v K č: 
vozidla                   zákl. cena          Maximální  bonus 
s motorem             bez   bonusu      (převádíme také od 
                                                         jiných pojišťoven) 
do 1000 cm3   2160                  1512  
1001 – 1350 cm3    2880    2016 
1351 – 1850 cm3 4240    2968 
1851 – 2500 cm3  6720    4704 
nad 2500 cm3                9920                   6944 

Žhavá novinka : Minikasko 
Pojištění pro případ živlu a střetu se zvěří  

(bez spoluúčasti) a vandalismu za vynikající cenu! 
 

K povinnému ručení Vašeho vozu Vám pojistíme  
přívěsný vozík zdarma! 

 
Možnost připojištění všech skel a úrazového  

pojištění řidiče. 
V naší kanceláři máme pro Vás 

 další cenové překvapení! 
 
Generali Pojišťovna a.s. 
agenturní kancelář Havlíčkuv Brod 
Havlíčkovo náměstí 164, 580 01 Havlíčkův Brod 
telefon: 569 482 298, 777 148 090, 608 737 529 
 


