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USTAVUJÍCÍ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   11. 11. 2010 

Výsledky voleb do Zastupitelst va obce Oudole ň 2010 
 

Počet voli čů celkem:  283 Počet odevzdaných obálek:  209                Volební ú čast v %:  73,85  
                  
Volební strana          po čet hlas ů      počet mandát ů 
SNK – Za obec krásnější a klidnější              746    4 
SNK – Nezávislí          543                             3 
KDU-ČSL       530                             2 
 

Jména a p říjmení zvolených členů zastupitelstva:  
 
Pořadí zvolení   Jméno a příjmení         Počet hlasů 
 
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidát ů – Za obec krásn ější a klidn ější  

1.  Václav Augustin     146 
2.  Josef Křesťan     122 
3.  Marie Antlová       92 
4.  Pavel Sláma       77 

 
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidát ů – Nezávislí 

1.  Zdeněk Benc     106 
2.  Ivo Béna       81 
3.   Miloš Rosický       72 

 
Volební strana č. 3 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

1.   Pavel Stránský     116 
2.   Blanka Zvolánková    112  

 
Veškeré informace o volbách najdou zájemci na www.volby.cz. 

 

Vážení spoluobčané,  
chtěl bych touto cestou poděkovat panu Václavu Augustinovi a panu Pavlu Stránskému za úsilí a čas, který věnovali 
vedení obce, a také panu Milanu Janáčkovi, paní Ireně Milichovské a panu Zdeňkovi Ondráčkovi za práci v obecním 
zastupitelstvu.  
Děkuji za důvěru, kterou mi vyjádřili členové nového zastupitelstva obce, a budu se snažit tuto funkci vykonávat 
v duchu slibu, který jsem složil spolu s ostatními členy zastupitelstva na ustavujícím zasedání.                                                                      
                                                                                                                                                   Ivo Béna, starosta obce  
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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje        doplnění       bodu      programu     1.  c) 

o dvoukolovou volbu starosty a místostarosty  
- schvaluje navržený program zasedání  
- schvaluje volbu jednoho místostarosty  
- schvaluje, že funkce starosty obce a místostarosty 

obce budou vykonávané jako neuvolněné  
- schvaluje        tajný         způsob       volby       starosty 

a místostarosty  
- schvaluje     dvoukolový     způsob     volby     starosty 

a místostarosty  
- volí starostu obce - navržení kandidáti – Ivo Béna, 

Václav Augustin, I. kolo hlasování: Ivo Béna (Pro: 4, 
Proti: 4, Zdržel se: 1), Václav Augustin (Pro: 4, Proti: 5, 
Zdržel se: 0), II. kolo hlasování: Ivo Béna (Pro: 5 Proti: 
4, Zdržel se: 0). Zastupitelstvo obce zvolilo starostou 
obce Ivo Bénu 

- volí místostarostu obce – navržení kandidáti -  Josef 
Křesťan,  Mgr.  Blanka  Zvolánková,  Václav Augustin, 
I. kolo hlasování: Josef Křesťan (Pro: 2, Proti: 7, Zdržel 

se 0), Mgr. Blanka Zvolánková (Pro: 5, Proti: 4, Zdržel 
se: 0). Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostkou obce 
Mgr. Blanku Zvolánkovou 

- zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné  

- volí předsedou finančního výboru Václava Augustina  
- volí předsedou kontrolního výboru Marii Antlovou 
- odkládá  volbu členů kontrolního a finančního výboru 

na nejbližší zasedání  
- stanoví odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva  

obce  a  předsedy výboru ode dne 11. 11. 2010  
- stanoví odměnu za výkon funkce starosty obce ode 

dne 11. 11. 2010  
- stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty obce 

ode dne 11. 11. 2010  
- stanoví termíny příštího zasedání zastupitelstva obce: 

23. 11. 2010 od 17:00 hodin a 16. 12. 2010 od 18:00 
hodin 

- stanoví termín konání Vítání občánků. 
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ  
                    

KRAJSKÝ ÚŘAD 
                    

NA AKTUÁLNÍ TÉMA 
                    

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Další zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat v úterý 23. 11. 2010 od 17:00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu. 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A JARMARK 
V  neděli  5.  12.  2010 pořádá základní  škola  spolu   s   obecním   úřadem  Mikulášskou   besídku   spojenou 
s prodejním jarmarkem (šperků, keramiky, hraček…) a občerstvením. Nabízíme občanům  možnost 
prodávat na tomto jarmarku své výrobky. Zájemci se mohou přihlásit do 30. 11. 2010 na obecním úřadě.  

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM 
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za hlasy, které jste mi dali ve volbách do zastupitelstva obce, je to pro mě 
zavazující pro další práci v tomto volebním období. Josef Křesťan 

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM 
Vážené dámy a pánové.  
Chci Vám poděkovat za všechny kandidáty z kandidátky ,,Za Oudoleň krásnější a klidnější“, za to, že jste nám dali 
své hlasy. Za sebe chci říct, že to, co jsem dvacet let dělal, jsem dělal rád a snad se mi i něco málo  podařilo.  Děkuji 
za pochopení, které jste při vzájemných jednáních se mnou měli a ubezpečuji Vás, že jsem nikomu nikdy vědomě 
neublížil. Přeji nám všem hodně zdraví a budete-li o to stát, budu se těšit na každé setkání s Vámi jako občan naší 
hezké obce Oudoleň,   Augustin Vašek 

Slovo hejtmana 
V městech a obcích byla zvolena nová 

zastupitelstva, která nyní jednají o svých vrcholných 
představitelích, o složení orgánů a komisí. Přeji všem 
zastupitelům hodně potřebné energie pro tuto nelehkou 
práci. Tak jako v uplynulém období se budu i nyní  
snažit  být s novými i pokračujícími starosty a členy 
samospráv v kontaktu, abychom společné problémy 
řešili   v duchu   zájmu   všech   našich   občanů.    Už 
na začátku nového volebního období musím upozornit, 
že to zdaleka nebude jednoduché. Čekají nás složité 
úkoly    zvláště     ve     školství,    sociálních   službách 
a zdravotnictví. Důležité je hledání společných 
východisek i cest k naplnění potřeb občanů, jakákoliv 
„přetlačovaná“ k ničemu nevede, jak bohužel předvádí 
v některých svých krocích současná vláda. 

Jednou  z   nejpodstatnějších   oblastí,   které 
se musíme věnovat, je podle mne problematika 
sociálních služeb. Zvláště naši starší spoluobčané, kteří 
ve  své  výrazné  většině  celý  život  poctivě pracovali, 
si    zaslouží     pozornost      a     pomoc       od    státu 
a samosprávných úřadů v běžném životě i v někdy 
obtížných situacích. Bylo by velikou chybou, kdyby byli 
vnímáni jako nějaká přítěž na bedrech těch mladších. 
Senioři jsou potřebnou součástí naší společnosti, jejich 
zkušenost a nadhled mohou být nejen pro jejich 
potomky potřebným doplněním komplexního vnímání 
života  a  všech  jeho součástí. V   dobrých   rodinách  

se  nezapomíná  na  babičky a dědečky, společná 
setkání  a  povídání  několika  generací  jsou   užitečná 
a milá nejen svou citovou náplní, ale i tím, co si 
navzájem mohou všichni předat. Vždyť to základní 
lidské prožívání je stejné i v různých staletích. Jen na to 
v uspěchanosti a někdy i domýšlivosti dnešního světa 
často zapomínáme. Neměli bychom.  

Ne všichni senioři mají to štěstí, že prožívají  
zralý věk v péči své rodiny. Proto je tolik potřebné dobré 
fungování sociálních služeb. Nemálo se v posledních 
letech  zlepšilo  –  jsou zřizovány a provozovány domy 
s   pečovatelskou  službou, staví  se  nové  (a  konečně 
i příjemné) domovy seniorů. Osobně si myslím, že bude 
nutno tuto potřebu péče o starší spoluobčany různými 
formami  rozšiřovat. Potřebné  je i zapojování seniorů 
do aktivního života. Velmi jsem přivítal už sedmé 
setkání uživatelů a pracovníků zařízení sociálních 
služeb zřizovaných krajem Vysočina. V říjnu se sto 
čtyřicet z nich sešlo v prostorách našeho úřadu pod 
heslem „Aktivně a s úsměvem se srdcem na dlani“. Hráli 
hry, soutěžili, předváděli své vědomosti a dovednosti. 
Podobné pěkné dny pořádají pro své klienty také přímo 
v jejich sociálních zařízeních.  

Přeji vám vše dobré v práci i v soukromí – 
seniorům i juniorům, zastupitelům samospráv i jejich 
občanům.                      Jiří Běhounek,hejtman Vysočiny 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:  

V říjnu jsme v mateřské škole v tématu LES a BAREVNÉ LISTÍ plnili celou 
řadu úkolů. Děti z domova společně s rodiči přinesly mnoho přírodního 
materiálu. Vyráběli jsme zvířátka z kaštanů, podzimní skřítky, lesní 
čaroděje. Četli jsme pohádku o lesních zvířátkách, prohlíželi 
encyklopedie, učili se nové výtvarné techniky. Výtvarná výchova je pro 
rozvoj osobnosti dítěte velmi důležitá. Z období „čmáranic“ u nejmenších 
dětí se jednoho dne doslova „vyloupne“ nějaký výsledek. Důležité je 
obrázek  pochválit,  povzbuzovat   dítě, aby se výtvarné  činnosti  nebálo 
a těšilo se na další práci.                                                    pí Pavla Váňová 
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                                                                                                                                                                                                                                                    Žáci ze základní školy Žáci ze základní školy Žáci ze základní školy Žáci ze základní školy a obecní úřad a obecní úřad a obecní úřad a obecní úřad všechny srdečně zvou na                                                 všechny srdečně zvou na                                                 všechny srdečně zvou na                                                 všechny srdečně zvou na                                                 
                                                                                    MIKULÁŠSKOU MIKULÁŠSKOU MIKULÁŠSKOU MIKULÁŠSKOU         BESÍDKUBESÍDKUBESÍDKUBESÍDKU            AAAA            JARMARK                 JARMARK                 JARMARK                 JARMARK                 

                                                                                                                                                                                                            vvvv    neděli 5. prosince od 14:00 hodin neděli 5. prosince od 14:00 hodin neděli 5. prosince od 14:00 hodin neděli 5. prosince od 14:00 hodin     
                                                                                                                                                                                                                                                    vvvv    místním kulturním domě. místním kulturním domě. místním kulturním domě. místním kulturním domě.     

                                                    Pro všechny bude připraveno malé občerstvení.Pro všechny bude připraveno malé občerstvení.Pro všechny bude připraveno malé občerstvení.Pro všechny bude připraveno malé občerstvení.    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:  

Ještě se na skok (přímo přes švihadlo) vrátíme do měsíce září: 
SKOKY PŘES ŠVIHADLO 
V hodinách tělesné výchovy jsme celé září trénovali skákání přes švihadlo. Je to jedna z disciplín prověřující 
všestrannost dětí. Některým se ze začátku moc nedařilo, ale postupně se děti zlepšovaly a zlepšovaly. Trénovalo 
se také o přestávkách, ve školní družině, někteří museli cvičit i doma. Téměř všichni už požadované limity splnili, 
jiní ještě musí na sobě zapracovat. Při posledním testu  - co nejvíce přeskoků přes švihadlo za jednu minutu – řada 
žáků pokořila hranici 100 skoků. Gratulujeme a moc chválíme. 
A naši nejúspěšnější sportovci?                 

             Ani čka S.          159 skok ů/min. 
Eliška O.   138 skok ů/min. 
Kubík O.   135 skok ů/min.   
Jana L.               126 skoků/min.  
Káťa N.   122 skoků/min. 
Tomáš B.   111 skoků/min. 
Ivanka B.   109 skoků/min. 
Kuba B.   106 skoků/min. 

          Patrik S.            105 skoků/min. 
Zkuste si to také. Není to vůbec jednoduché a hlavně to chce 
trpělivost a trénink.                                             Vladimíra Stehnová 
 
Měsíc říjen byl ve škole bohatý na besedy a projekty:  
Dne 15.10. k nám přijela pracovnice z ekologického střediska s úvodním seminářem k projektu  Živá    
a neživá p říroda: 
� Dne 15. 10 k nám přijela paní Janová z Ostrůvku. Dala nám poslepu ohmatat kameny a pak ten náš 

poznat. Potom dala každému kousek modelíny, spojili jsme to a měli jsme horninu. Potom jsme 
dělali pracovní list o půdě a paní nám ukázala žížalárium. Řekla nám, jak se dělí dějiny Země (vznik 
Země, starohory a prahory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory) a přirovnávali jsme obrázky. 
Než odjela, tak nás naučila udělat orchestr s plastovými kelímky na písničku Komáři se ženili.           Jana K., V. 
tř. 

Dne 18.10. k nám zavítali pracovníci BESIPU. 
Dne 21. 10. žáci 4. a 5. ročníku jeli na exkurzi do Muzea v Čáslavi. 
� Ve čtvrtek 21. 10. jsme jeli linkovým autobusem z Oudoleně do Chotěboře. 

Tam jsme  nastoupili  do  autobusu  a  jeli  jsme  do Čáslavi.  Pak jsme šli 
do muzea. V muzeu nás provedla paní, která nám něco 
vysvětlila. Nejprve jsme si říkali, jak žili lidé ve středověku a pak 
jsme viděli vycpaná zvířata. Nejvíce se mi líbila lebka kočky 
domácí. Pak jsme šli do místnosti, kde byly jenom kameny. Tam 
se mi nejvíc líbil křišťál. Potom jsme si prohlédli starý 
nábytek  a  tam se mi nejvíc líbil stojan na doutníky. 
A konečně Žižkova síň, kde  byla  lebka  Jana Žižky 

a husitské meče. Paní nám říkala, že Žižkova lebka byla 
nalezena v katedrále sv. Petra a Pavla. Měli tam také Žižkovu 
stehenní kost. Pak jsme jeli do Chotěboře a tam jsme se stavili 
v cukrárně. Byl to pěkný výlet.                          Tomáš B., IV. tř.  

Dne 22.10. proběhla beseda s Policií ČR.   
Dne 26.10. žáci pracovali na projektu Houby. (Obrázky hub, které 
na Vás vykukují z této stránky, namalovala Markéta B., II tř.)  
ŠKOLNÍ DRUŽINA:  
V měsíci říjnu jsme měli v družině „spoustu práce“. Od začátku školního roku jsme hráli školní kolo šachového 
turnaje, ve kterém hrál každý s každým a mohl získat maximální počet 28 bodů. Na 1. místě se umístila Anna 
Stehnová (24 b.), dále pak Eliška Ondráčková (23,5 b.), Matěj Běhounek (21,5 b.), Ivana Bencová (19,5 b.), Jakub 
Ondráček (18 b.), Tomáš Bačkovský (17,5 b.). Všichni jmenovaní by se měli zúčastnit 19. listopadu šachového 
turnaje „Pribináček“ v Přibyslavi.  
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci listopadu oslaví výročí narození: 
 

              Vlasta Bencová, Oudoleň 147 
                      Jiří Holas, Oudoleň 68 
 

                                                        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 ! ! 

   POSEZENÍ S HARMONIKÁŘEM 
Místní pohostinství v Kulturním 

domě v Oudoleni všechny srdečně zve 
v pátek 19. 11. 2010 od 19:00 hodin 

      na Posezení s harmonikářem  
             p. Janem Frühbauerem. 
 

    PRODEJ ADVETNÍCH VĚNCŮ A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ 
 

V sobotu 20. 11. 2010 v době od 10:00 do 15:00 hodin bude ve vestibulu  
kulturního domu probíhat prodej adventních věnců a vánočních dekorací. 

KULTURA A INZERCE 
                    

                                                    TJ SOKOL OUDOLEŇ POŘÁDÁ 

 
 

                                                PRAŽSKÁ BOUDAPRAŽSKÁ BOUDAPRAŽSKÁ BOUDAPRAŽSKÁ BOUDA    ––––    PEC POD SNĚŽKOUPEC POD SNĚŽKOUPEC POD SNĚŽKOUPEC POD SNĚŽKOU    

                        12. 12. 12. 12. ––––    16. 1. 201116. 1. 201116. 1. 201116. 1. 2011    
 

PRAŽSKÁ BOUDA – na co můžete těšit: 
Nachází se na hlavní turistické trase a v zimě je tak ideálním výchozím místem na běžkařské výpravy. Pro 

milovníky sjezdového lyžování – 150 m od Boudy je vlek Mulda, součást Skiareálu Pec pod Sněžkou. 
Provozovatelem Pražské boudy je Ondřej Slanina – jeden z protagonistů pořadu Kluci v akci, což je zárukou 

kvality tamní kuchyně a cukrárny.  
 

CO JE DŮLEŽITÉ: 
ODJEZD: ve středu 12. 1. 2011 ráno (přesná hodina bude včas oznámena). 

CENA UBYTOVÁNÍ: 500,- Kč polopenze/den/osoba.  
Pro ČLENY SOKOLA jednorázový příspěvek 500,- Kč. 

 
Zájemci se mohou hlásit v prodejně Jednoty v Oudoleni do 26. 11. 2010,  

kde zároveň zaplatí zálohu 500,- Kč!        
Kapacita míst 45 osob! 

Případné dotazy směřujte na číslo 776 264 308. 

Kromě šachů jsme se věnovali i jiným sportům, často jsme hráli na školní zahradě hru „Mrazík“ a hlavně velmi 
oblíbené „ringo“. Trénovali jsme skákání přes švihadlo, děti udělaly veliký pokrok a některé z nich dokonce zvládly 
„školku“. Skoro většina umí skočit „vajíčko“. 
Také jsme se učili a opakovali dopravní značky. Každé dítě pak bylo zkoušeno z 50 dopravních značek a většina 
z nich poznala úplně všechny! Dokonce i prvňačky! Takže tímto žáky a žákyně velice chválím!  
V  rámci  družiny  využíváme  i počítače, kde  kromě  her  jsou  nainstalovány velice užitečné výukové programy, 
při kterých se děti mohou zdokonalovat nejen v českém jazyce a matematice, ale třeba také v angličtině, prvouce a 
přírodovědě. 
Hrajeme různé stolní a logické hry, vyrábíme, kreslíme, stříháme, lepíme, teď jsme se začali učit Morseovu 
abecedu, takže pořád se něco děje!                                                                                          Kateřina Sobotková 
                                                                                        
A co nás čeká dále? 

� 25. 11. – ZŠ – rodi čovské sdružení – v 16:30 hodin.  
� 30. 11. – předškoláci a 1., 2. ročník ZŠ – návštěva Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě 
� 1. 12.  – 3., 4. a 5. ročník ZŠ – návštěva Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě 
� 5. 12. -  ZŠ – Mikulášská besídka v kulturním domě. 


