
 - 1 - 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPZASEDÁNÍ  ZASTUPIIIITELSTTELSTTELSTTELSTVA  OBCE  DNE   23. 10. 2008VA  OBCE  DNE   23. 10. 2008VA  OBCE  DNE   23. 10. 2008VA  OBCE  DNE   23. 10. 2008    

Když na Dušičky jasné počasí 
panuje, příchod zimy to 
oznamuje. 

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU    
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- žádost o pronájem nebytových prostor (pohostin-

ství) na dobu neurčitou firmě AUVICO s. r. o. 
Havlíčkův Brod.  

- požádat o půjčku ve výši 300 tis. Kč Městys 
Havlíčkova Borová 

- záměr č. 4/2008 o prodeji části pozemku p. č. 
648/189   o  výměře   423  m2,   ostatní   plocha  
p. Krištofovi, Brno. Cena za 1 m2 činí  10,- Kč. 
Kupující hradí sepsání smlouvy a poplatky spoje-
né se zápisem smlouvy do katastru.  

- požární hlídku na taneční zábavě dne 25. 10. 
2008 ve složení: p. Janáček Milan a p. Křesťan 
Josef.  

- pověřit finanční výbor kontrolou  hospodaření ZŠ 
a MŠ Oudoleň v termínu do 30. 11. 2008. 

- na základě žádosti Zeměměřického úřadu Pardu-
bice úpravu názvosloví následovně: 
− původní název:  nový název: 

Na Nivách  Stránskův kopec 
Humna   --------------      
Od Zelené louky  Tonarův kopec 
Od Silnice   Dymák 
Jitkovská příčná cesta  Příčná cesta. 

- kontaktovat Pečovatelskou službu Chotěboř 
z důvodu zajištění obědů pro p. J., Oudoleň. 

- obnovení tradice Vítání občanků. Vítání občánků 
se bude konat v sobotu 29. 11. 2008 ve 14:00 ho-
din v kulturním domě. Zajistí pí Zvolánková. 

- konání brigády na pletí záhonů okolo KD v úterý 
28. 10. od 14:00 hodin, Brigáda bude vyhlášena.  

Zastupitelstvo obce projednalo:   
- žádost p. Pertla, Oudoleň č. evid. 207, o pronájem 

obecního rybníku (Bahňák). Rybník nebude pro-
najímán, bude do něj zakoupena násada kaprů. 
P. Petrl bude upřednostněn v  případě budoucího 
pronájmu obecního rybníku.  

- na základě Protokolu o kontrolním zjištění  České 
inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod nut-
nost osazení rezervoáru v Březině vodoměrem.  
Na tuto skutečnost bude upozorněna firma Vodní 
zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim.  

- možnosti celoročního využívání zimního stadionu. 
Zastupitelstvo obce přivítá návrhy a názory obča-
nů obce. 

- organizaci obecního plesu. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:   
- s Oznámením o konání společného jednání 

k návrhu územního plánu Oudoleň a výzvou 
k uplatnění stanovisek a připomínek dne 6. 11. 
2008 na Městském úřadě v Chotěboři. 

- s reakcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
Havlíčkův Brod na žádost obce o zřízení propustí 
nad obcí. Po ustanovení zastupitelstva kraje bude 
požádáno o projednání žádosti krajem Vysočina. 

- se žádostí p. Zdražila V., Oudoleň 142 o pokácení 
1 ks lípy za čp. 19 z těchto důvodů: vyhnilý 
vnitřek, nebezpečí pádu na stodolu. Žádost bude 
projednána na příštím zasedání. 

 

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELLLLSTVASTVASTVASTVA 
Příští    zasedání    Zastupitelstva   obce   Oudoleň   se    bude   konat  ve čtvrtek  2ve čtvrtek  2ve čtvrtek  2ve čtvrtek  27777.  .  .  .  listlistlistlistoooopadupadupadupadu   2008   od  18   2008   od  18   2008   od  18   2008   od  18::::00 00 00 00  
hodin  hodin  hodin  hodin  v   zasedací  místnosti     obecního úřadu. 
 

 SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPODPODPODPAAAADUDUDUDU 
Až do 2. listopaduAž do 2. listopaduAž do 2. listopaduAž do 2. listopadu je za kulturním domem přistaven kontejner na velkoobjemový odpadkontejner na velkoobjemový odpadkontejner na velkoobjemový odpadkontejner na velkoobjemový odpad. Do 
tohoto kontejneru je možné ukládat např. starý drobný nábytek, podlahové krytiny, koberce, 
linolea, matrace, umyvadla. Do kontejneru nepatří: elektrospotřebiče, nebezpečný odpad 
apod.  
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Výsledky hlasování ve volbách  do Zastupitelstva kraje Vysočina   
ve dnech 17. - 18. 10. 2008 

 
Počet voličů v obci     274 
Počet voličů, kteří volili    148  tj. 54% 
Počet platných hlasů                   148 
 
Počet platných hlasů pro jednotlivé strany: 

Česká strana sociálně demokratická       64 hlasů 
Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová   28 hlasů 
Komunistická strana Čech a Moravy      23 hlasů 
Občanská demokratická strana        22 hlasů  
Strana zelených           7 hlasů 
Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví            2 hlasy 
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa        1 hlas  
Volte  Pravý  Blok  –  stranu...            1 hlas  
 

Největší počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty: 
 

Politická strana Poř. č. kandidáta Jméno a příjmení       Počet přednostních hlasů 
 ČSSD   35.  Mgr. Otto Hájek   19 
 ČSSD    3.  Ing. Libor Joukl   17 
 ČSSD   15.  MUDr. Pavel Antonín   15 
 ČSSD    7.  Ing. Tomáš Škaryd   11 
 ODS   10.  Ing. Jana Fischerová, CSc.  10 
 ČSSD   19.  Ing. Jiří Uchytil     6 
 KDU-ČSL   4.  Bc. Jiří Vondráček     6 
 ODS    1.  RNDr. Miloš Vystrčil     6 
 

ZZZZastupitelstvo obce Oudoleň všechny srdečně zve naastupitelstvo obce Oudoleň všechny srdečně zve naastupitelstvo obce Oudoleň všechny srdečně zve naastupitelstvo obce Oudoleň všechny srdečně zve na    
    
    
                        v                        v                        v                        v    sobotu 29. 11. 2008 ve 14:00 hodinsobotu 29. 11. 2008 ve 14:00 hodinsobotu 29. 11. 2008 ve 14:00 hodinsobotu 29. 11. 2008 ve 14:00 hodin    
                                                                                                                                     v     v     v     v    KulturnímKulturnímKulturnímKulturním domě v domě v domě v domě v    OudoleniOudoleniOudoleniOudoleni.  
                                                Přivítáme mezi sebou občánky narozené vPřivítáme mezi sebou občánky narozené vPřivítáme mezi sebou občánky narozené vPřivítáme mezi sebou občánky narozené v    letošním roce.letošním roce.letošním roce.letošním roce.    

  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                                   
            Augustin Václav      
                                                                                                                         starosta obce 
  

 
Mateřská škola:  
Na začátku školního roku ožila naše škola atmosférou babího léta. Rozvernou náladu umocňují papíroví draci a 
podzimníčci vyrobení z dýní. Přírodní materiál a podzimní plody umožňují mnohotvárné využití v mateřské škole, 
základní škole i školní družině.  
Děti z mateřské školy je využívají při dramatizaci a pohybových hrách, které jsou motivovány říkankami o zvířát-
kách. Podzimní procházky do přírody umocňují sbírání různého přírodního materiálu, děti se při procházkách učí 
chránit přírodu. 
Děti si z domova donesly žaludy, kaštany, dýně a barevné listy. Děkuji rodičům za spolupráci.  

pí. Váňová Pavla , učitelka MŠ 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ    
    

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

   V měsíci listopadu oslaví 
          výročí narození: 
 

Zhříval František, Oudoleň 53 
Rosická Marie, Oudoleň 139 
 

     BLAHOPŘEJEME!! 
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Mladí hasi či:  
V sobotu 10. října se naši mladí hasiči zúčastnili okresního kola 
závodu branné všestrannosti v Uhelné Příbrami. 
Tento závod je dlouhý několik kilometrů, běží se v náročném 
terénu a plní se branné prvky jako střelba ze vzduchovky, to-
pografie, první pomoc, vázání uzlů, překonávání překážek, 
určování a použití hasicích přístrojů. 
Oudolenští mladí hasiči se v tomto závodě umístili v kategorii 
starších na vynikajícím 2. místě ze 30 startujících hlídek a v 
kategorii mladších na skvělém 2. a 15. místě ze 31. startují-
cích hlídek. 
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň tímto blahopřeje našim 
mladým hasičům a jejich vedoucím Vlastě Bencové a Evě Ro-
sické.                                                                             Janáček Milan 
 
                       (Na fotografii vítězné družstvo v mladší kategorii.) 
 

 
Drakiáda 
V sobotu 18.10.2008 odpoledne byl vidět nad koupa- lištěm v Oudoleni velice zvláštní úkaz. Draci se pro-

budili z ročního spánku a vyrazili se proletět. Na oblo-
ze se jich sešlo asi 25, ale jejich průvodců na zemi 
bylo skoro 50 – nemluvňata, batolata, děti, dospělí.  
Protože počasí bylo maximálně vstřícné (sluníčko i 
vítr), všichni si užívali pobíhání po louce a pouštění 
draků, kteří létali až neuvěřitelně vysoko.  
Když už všem pomalu docházely síly, přišel na řadu 
čaj, a kdo měl chuť, mohl si opéct špekáček. Jako 
tečku za vydařeným podzimním odpolednem dostal 
každý sušenku, aby si tento den na závěr ještě osla-
dil. Doufáme, že se akce všem líbila, a za rok naslé-
tanou! 

 

 
Co nového na Vyso čině – říjen 2008  
Tak máme po krajských volbách 
Přiznávám, že to pro mě bylo překvapení. Takový 
výprask jsem opravdu nečekal. Voličů přišlo ke kraj-
ským volbám mnohem více, než se čekalo a pěkně 
nám to spočítali. Na Vysočině byla účast vůbec nej-
vyšší (44,88%). 
Přestože vše nasvědčuje tomu, že voliči v krajských 
volbách ani tak moc nehodnotili kvalitu práce kraj-
ských rad a hejtmanů, nemá cenu se tím moc utěšo-
vat. Prohráli jsme a hotovo. Je třeba hledat chyby a 
poučit se z nich.  
Všechno napovídá tomu, že pokud nezačne naše 
současná vláda lépe věci vysvětlovat, zdůvodňovat 
a možná i některé zvolené postupy realizace reforem 
měnit nebo upravovat, nemá ODS šanci obstát ani za 
dva roky ve volbách do Poslanecké sněmovny.  
Vůbec nemám nyní v úmyslu se distancovat od cílů, 
kterých je potřeba dosáhnout (snížení zadlužení, re-
forma důchodového systému, snížení nadužívání 
zdravotní péče a vydávaných léků atd.). O čem jsem  
 
 

 
 
ale po těchto volbách přesvědčen, je, že cesty, po 
kterých zejména k některým reformním cílům kráčíme, 
nejsou dostatečně vysvětleny a obrazně řečeno ozna-
čeny.  
Všichni víme, že když je svah příliš strmý, málokdy je 
možné jít přímo k vrcholu. Je třeba traverzovat, mít 
možnost si odpočinout a mít motivaci - vědět, jaká 
odměna nás na vrcholu čeká. Hlasitý pokyn: „Hybaj 
na vrchol!“ u většiny lidí nefunguje. Právě naopak, 
výsledkem takovéhoto hlasitého křiku bývá reakce 
přesně opačná. Výsledky krajských voleb nám to uká-
zaly nade vší pochybnost. 
I z tohoto důvodu chci opravdu moc poděkovat těm, 
kteří nám v krajských volbách dali hlas, zvláště potom 
mě potěšily hlasy preferenční, dostal jsem je od kaž-
dého sedmého našeho voliče. Velmi si toho vážím. 

Miloš Vystrčil,  
hejtman Vysočiny v letech 2004 – 2008, 

www.vystrcil.cz 
 

 

HASIČIHASIČIHASIČIHASIČI    
    

KRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘAD    
    

TJ SOKOL TJ SOKOL TJ SOKOL TJ SOKOL     
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KULTURA A INZERCEKULTURA A INZERCEKULTURA A INZERCEKULTURA A INZERCE    

POVINNÉ  RUČENÍ  U  ČSOB  POJIŠŤOVNY 
                                                                        
      PŘIJEDEME za Vámi,   
      ZAJISTÍME převedení 
      bonusu, asistenční  
      služby, úrazové 
      pojištění zdarma. 
      VOLEJTE: 
      pondělí až neděle 
      8:00 – 21:00 hod. 
      TELEFON: 
      602 767 252 
      Martin Gron 
 

OBJEM MOTORU                    POJISTNÉ    
osobní automobil                     (ročně od) 
do 1000 ccm           1 380 Kč  
od 1000 do 1350 ccm  1 546 Kč 
od 1350 do 1850 ccm  2 172 Kč 
od 1850 do 2500 ccm  3 366 Kč 
nad 2500 ccm   4 633 Kč 
nákladní automobil   
do 3500 kg   4 633 Kč 
3500 – 12 000 kg  6 570 Kč 
nad 12 000 kg             10 663 Kč 
 

   NABÍDKA SLNABÍDKA SLNABÍDKA SLNABÍDKA SLUUUUŽEBŽEBŽEBŽEB    
� POVINNÉ RUČENÍ 
� ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
� ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
� DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ 
� POJIŠTĚNÍ DOMKŮ A 

DOMÁCNOSTÍ 
� ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO 

ÚČTU 
� PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
� STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
� ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
 

Přijmeme též spolupracovníky. 

Informace:   
Martin GronMartin GronMartin GronMartin Gron    

tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767    252252252252    
eeee----mail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.cz    

        VYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZVYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZVYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZVYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZYYYYKAKAKAKA    
 

Petra Gronová 
Česká Bělá 326 
tel: 724 279 292, 602 767 252 

KINO ŽDÍREC N/D. 
LISTOPAD 2008 
6.11. čtvrtek v 18,00 hodin 
NOVÝ ZÉLAND – JIŽNÍ OSTROV 
Cestopisná beseda. Vstupné 50,- Kč. 
7.11. pátek v 18,30 hodin 
HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA 
Komiksový dobrodružný horor. Titulky. 
120 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
14.11. pátek v 18,30 hodin 
BATHORY 
Repríza historického koprodukčního filmu. 
138 min., přístupný od 15 let, 54,- + 1,-  
21.11. pátek v 19,00 hodin 
HOLKY SE ASI ZBLÁZNILY 
Ochotnické divadlo JenTak Havlíčkova 
Borová o.s. Vás dovoluje pozvat na diva-
delní hru na motivy hry Františka Ringo 
Čecha Dívčí válka.Vstupné dobrovolné. 
25.11. úterý v 9,35 hodin 
O ZLATÉ RYBCE 
Pásmo českých filmů pro děti. 
64 min., 16,- + 1,- Kč 
28.11. pátek v 18,30 hodin  
HANCOCK 
Fantastická akční komedie USA. Titulky. 
92 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
5.12. pátek v 18,30 hodin 
NESTYDA 
12.12. pátek v 18,30 hodin 
MAMMA MIA! 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před 
začátkem představení.ŠATNA 3,- Kč/ ks 
OBČERSTVENÍ Telefon: 569 695 907. 
    

            Obecní úřad Oudoleň pořádá již tradičníObecní úřad Oudoleň pořádá již tradičníObecní úřad Oudoleň pořádá již tradičníObecní úřad Oudoleň pořádá již tradiční    

    

    

    

    

vvvv    sobsobsobsobotu 27. 12. 2008otu 27. 12. 2008otu 27. 12. 2008otu 27. 12. 2008    

vvvv    Kulturním domě vKulturním domě vKulturním domě vKulturním domě v    OudoleniOudoleniOudoleniOudoleni    
hhhhudba: H.O.P.Eudba: H.O.P.Eudba: H.O.P.Eudba: H.O.P.E    

zzzzačátek: 20:00ačátek: 20:00ačátek: 20:00ačátek: 20:00    

vvvvstupné: 80,stupné: 80,stupné: 80,stupné: 80,----    

ppppředtančeníředtančeníředtančeníředtančení    

bbbbohatá tombolaohatá tombolaohatá tombolaohatá tombola    

kkkkaždý los vyhráváaždý los vyhráváaždý los vyhráváaždý los vyhrává    

VÝSTAVA  BEVÝSTAVA  BEVÝSTAVA  BEVÝSTAVA  BETTTTLÉMŮLÉMŮLÉMŮLÉMŮ    
Osadní výbor Příjemky Vás srdečně zve Osadní výbor Příjemky Vás srdečně zve Osadní výbor Příjemky Vás srdečně zve Osadní výbor Příjemky Vás srdečně zve na Vna Vna Vna Výýýýstavu  betlstavu  betlstavu  betlstavu  betléééémůmůmůmů ve  ve  ve  ve 
dnech 28. dnech 28. dnech 28. dnech 28. –––– 30. 11. 2008 30. 11. 2008 30. 11. 2008 30. 11. 2008 v v v v    KD KD KD KD Příjemky.Příjemky.Příjemky.Příjemky.    
    
Výstava bude otevřenaVýstava bude otevřenaVýstava bude otevřenaVýstava bude otevřena::::    

v pv pv pv pátek átek átek átek                         22228. 11.   8. 11.   8. 11.   8. 11.               od 13 do 18od 13 do 18od 13 do 18od 13 do 18 hodin hodin hodin hodin    
v sv sv sv sobotobotobotobotuuuu                    29.29.29.29.    11.11.11.11.        od od od od         9 do 18 h9 do 18 h9 do 18 h9 do 18 hodinodinodinodin    
v nv nv nv neděleděleděleděliiii                        30.30.30.30.    11.11.11.11.        od od od od         9 do 16 hodin.9 do 16 hodin.9 do 16 hodin.9 do 16 hodin.    
    

PřPřPřPřijijijijďteďteďteďte    se vánočně naladit. Těšíme se na Vás!se vánočně naladit. Těšíme se na Vás!se vánočně naladit. Těšíme se na Vás!se vánočně naladit. Těšíme se na Vás!    


