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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   26. 11. 2009 

Obec Oudoleň Vás pro zpříjemnění předvánočního Obec Oudoleň Vás pro zpříjemnění předvánočního Obec Oudoleň Vás pro zpříjemnění předvánočního Obec Oudoleň Vás pro zpříjemnění předvánočního 

času všechny srdečně zve na vánoční vystoupení času všechny srdečně zve na vánoční vystoupení času všechny srdečně zve na vánoční vystoupení času všechny srdečně zve na vánoční vystoupení 

folklorní skupiny KALAfolklorní skupiny KALAfolklorní skupiny KALAfolklorní skupiny KALAMAJKA spojené sMAJKA spojené sMAJKA spojené sMAJKA spojené s    prodejní prodejní prodejní prodejní 

výstavou keramiky, šperků a dřevěných hraček. Pro výstavou keramiky, šperků a dřevěných hraček. Pro výstavou keramiky, šperků a dřevěných hraček. Pro výstavou keramiky, šperků a dřevěných hraček. Pro 

všechny bude připraveno malé občerstvení.všechny bude připraveno malé občerstvení.všechny bude připraveno malé občerstvení.všechny bude připraveno malé občerstvení.    
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- záměr zřízení věcného břemene č. 1/2009 – 

podzemním umístěním stavby vodovodního řádu a 
zřízením práva chůze jízdy na pozemky 
k zajišťování provozu, běžné údržby a oprav tohoto 

zařízení pro všechny i budoucí vlastníky - na 
pozemcích p. č. 34/3 a 34/4 v k. ú. Oudoleň. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

- záměr zřízení věcného břemene č. 2/2009 – 
zřízením práva chůze a jízdy na pozemku p. č. 
648/191 v rozsahu geom. plánu č. 302 – 
1201/2209 vyhotoveného firmou GEONOVA s.r.o. 
Havlíčkův Brod. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel 
se: 0.  

- záměr koupě do majetku obce č. 1/2009 – část 
pozemku PK 383 o výměře 42 m2, pozemek PK 
683/2 o výměře 22 m2 a pozemek PK 392/2 o 
výměře 29 m2. Pozemky se nachází u kulturního 
domu. Cena pozemku je stanovena na 40,- Kč/m2, 
obec nechá na své náklady zpracovat znalecký 
posudek a uhradí daň z převodu nemovitostí. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

- záměr koupě do majetku obce č. 2/2009 – část 
pozemku PK 382 o výměře 142 m2. Pozemek se 
nachází u kulturního domu. Cena pozemku je 
stanovena na 40,- Kč/m2, obec nechá na své 
náklady zpracovat znalecký posudek a uhradí daň 
z převodu nemovitostí. Hlasování: pro: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

- obsadit místo knihovnice pí Kristýnou Závrskou za 
těchto podmínek: na základě dohody o pracovní 
činnosti, rozsah práce v zimě 2x týdně po 2 
hodinách, v létě 1x týdně po 2 hodinách, hodinová 
sazba ve výši 60,- Kč. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 1. 

- zadat firmě Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod 
a. s. osazení vodoměru u vrtané studně 
v Březinách. Osazení vodoměru v Olšinách bude 
provedeno v roce 2010. Hlasování: pro: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

- Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě nájemní mezi 
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a 
Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze 
dne 10. 6. 2006. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel 
se: 0. 

- žádost Oddílu stolního tenisu při TJ Sokol Oudoleň 
o příspěvek na občerstvení na Vánoční turnaj ve 
stolním tenise dne 30. 12. 2009. Zastupitelstvo 
obce schválilo příspěvek ve výši 1 000,- Kč. 
Příspěvek bude poskytnut nepeněžní formou, 
úhradou občerstvení. Hlasování: pro: 7, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

Každý člověk má tři 
charaktery: ten, který 
mu připisují, ten, který 
si připisuje on sám a 
konečně ten, který 
fakticky má.  

Viktor Hugo 
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- objednat žluté svíčky s kapličkou a PF 2010 a 
dalších 100 ks různě barevných pouze s obrázkem 
kapličky. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

- rozpočtové změny č. 6/2009. Hlasování: pro: 7, 
proti: 0, zdržel se: 0.  

- příspěvek ve výši 500,- Kč pro Fond ohrožených 
dětí. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

- pronájem nebytových prostor v termínu od 1. 12. 
2009, za podmínek: vlastní otop, nájem na dobu 
určitou do 31. 12. 2010, s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, nájem ve výši 1 000,- Kč/měsíčně. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

- požádat o bezúročnou půjčku TJ Sokol Oudoleň a 
SDH Oudoleň. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel 
se: 0. 

- termíny zasedání zastupitelstva obce: 
� 10. 12. 2009  17:00 hodin 
� 21. 1. 2010  18:00 hodin 
� 25. 2. 2010  18:00 hodin 
� 25. 3. 2010  18:00 hodin 
� 22. 4. 2010  18:00 hodin 
� 20. 5. 2010  19:00 hodin 
� 24. 6. 2010  19:00 hodin. 

     Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Zastupitelstvo obce ukládá:  
- p. Augustinovi konzultovat žádost o vymezení 

ploch pro výstavbu fotovoltaických elektráren 

v územním plánu obce Oudoleň na odboru 
životního prostředí, Městského úřadu Chotěboř. 
Pakliže tento záměr odbor ŽP schválí, bude obec 
realizovat doplnění územního plánu obce o 
umístění fotovoltaických elektráren. Jestliže odbor 
ŽP tento záměr odmítne, zastupitelstvo obce na 
příštím zasedání schválí územní plán obce. 

- p. Bencovi zúčastnit se závěrečné kontrolní 
prohlídky přístavby skladu obalů ke skladové hale 
nápojů v Oudoleni dne 8. 12. 2009.  

- p. Bencovi prověřit námitku týkající se hranic 
pozemků u potoka.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:  
- se zápisem ze zasedání valné hromady Svazku 

obcí Podoubraví dne 20. 10. 2009, valná hromada 
nebyla usnášeníschopná. Nový termín zasedání 
valné hromady Svazku obcí Podoubraví byl 
stanoven na 14. 12. 2009. 

- se Smlouvou o bezúplatném převodu pozemku č. 
1002980918 uzavřenou s Pozemkovým fondem 
ČR. Tato smlouva byla již zapsána na Katastrálním 
úřadu pro Vysočinu, územní pracoviště Havlíčkův 
Brod. Smlouva se týká pozemku p. č. 383/8 
(pozemek pod přístřeškem na popelnice u KD). 

- s cenovou nabídkou rozborů vzorků vody 
z obecního vodovodu od Zdravotního ústavu 
Jihlava.  

- s dopisem, který se týká Lisabonské strategie 
Výboru regionů. 

- s informací Krajského úřadu kraje Vysočina, 
týkající se majetkoprávní přípravy stavby: II/351, 
II/350, III/3507 Polná – Slavětín, 1. stavba. 

- s informacemi z valné hromady Svazku obcí 
Přibyslavska. 

- se Zápisem z jednání představenstva dne 30. října 
2009 na ústředí LDO v Přibyslavi.  

- s informacemi z pracovního setkání s pracovníky 
odboru kontroly krajského úřadu dne 5. 11. 2009. 

- s nabídkou p. Tomáše Hory THC Karlovy Vary na 
zhotovení barevných leteckých snímků. O nabídce 
bude uvažováno v příštím roce. Na obecním úřadě 
budou vystaveny letecké snímky o rozměrech 40 x 
30 cm s možností objednání. 

- se  Zápisem  z  tematické  požární  kontroly dne 
26. 10. 2009, týkající se uložení zásahových oděvů 
a obuvi. Nebyly shledány nedostatky. 

- s Kontrolní zprávou o stavu BOZP v ZŠ a MŠ 
Oudoleň. Nedostatky budou průběžně odstraněny. 

- se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 
1/2009 a dále s Dodatkem č. 1/2009 k této 
smlouvě uzavřeným s manželi Šromovými, 
Havlíčkův Brod. Dodatek smlouvy se týká 
odstranění materiálu a předmětů umístěných na 
prodávaném pozemku p. č. 60/10 a p. č. 60/11.   

- s Rozhodnutím ČIŽP, oblastní inspektorát 
Havlíčkův Brod, ve kterém je stanovena záloha 
poplatku za odběr podzemní vody pro rok 2010 ve 
výši 22 tis. Kč. 

- s článkem hejtmana kraje Vysočina do 
Oudoleňských listů.  

- s děkovným dopisem dosavadní knihovnice obce 
pí Jany Kubátové. 

ROZPOČET NA ROK 2010 
OBEC OUDOLEŇ 

PŘÍJMY (v tis. Kč) 
Daňové příjmy 2781,1 
Nedaňové příjmy 611,4 
Neinv. přijaté dotace ze SR 149,4 
Splátky úvěru -330,4 
PŘÍJMY CELKEM 3211,5 
  
VÝDAJE: (v tis. Kč) 
Obecní les 10,0 
Místní komunikace 409,0 
Čekárny 2,0 
Dopravní obslužnost 21,0 
Vodovod 467,3 
Příspěvek ZŠ H. Borová 29,0 
Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 220,0 
Místní knihovna 19,0 
Kronika 7,0 
Kaplička 2,3 
Kulturní dům 585,6 
Kulturní a spol. akce 41,3 
Sportovní zařízení 10,0 
TJ Sokol 1,0 
Veřejné osvětlení 70,0 
Traktor 33,2 
Sběr a svoz nebez. odpadů 15,0 
Komunální odpad 198,0 
Odpad-papír, sklo, plasty 58,0 
Péče o vzhled obce 100,0 
Sbor dobrovolných hasičů 14,0 
Vnitřní správa 898,8 
VÝDAJE CELKEM 3211,5 
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AKTUÁLNÍ  ZPRÁVY 
 

 

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

    
    

                                                                                                                                                                    Dne 16. ledna 2010 vDne 16. ledna 2010 vDne 16. ledna 2010 vDne 16. ledna 2010 v    KDKDKDKD    OudoleňOudoleňOudoleňOudoleň    
    

                                                                                                                                                Hudba: H.O.P.E.     Hudba: H.O.P.E.     Hudba: H.O.P.E.     Hudba: H.O.P.E.                                         Bohatá tombola Bohatá tombola Bohatá tombola Bohatá tombola     
    

                                                                                                                                                                                                                                                    Předtančení Předtančení Předtančení Předtančení     
                                                                                                                    TANZANIT (TANZANIT (TANZANIT (TANZANIT (country country country country tanec)  ~  KSG (street dance) tanec)  ~  KSG (street dance) tanec)  ~  KSG (street dance) tanec)  ~  KSG (street dance)     
 

- s protokoly z kontroly rozborů vzorků vody z 
obecního vodovodu za rok 2008 provedenou 
krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina. 
Nebyly shledány nedostatky. 

- se stavem na účtech a se stavem závazků a 
pohledávek. 

- s oznámením změny v užívání stavby: kolny – 
vedenou jako zemědělská stavba p. č. st. 193 na 
využití v oboru zámečnictví. 

Zastupitelstvo obce projednalo: 
- organizaci vystoupení folklorního souboru 

Kalamajka z Havlíčkova Brodu dne 12. 12. 2009.  

- opravu místní komunikace u dolního hřiště. Pro 
letošní rok je oprava ukončena.  

- rozpočet na rok 2010. Rozpočet bude vyvěšen na 
úřední desce obce. 

- organizaci Obecního plesu dne 16. 1. 2010. 
Zastupitelstvo obce bylo proškoleno: 
- v odborné přípravě jako preventivní požární hlídka 

pro akce, kterých se zúčastňuje více než 200 osob. 
Zastupitelstvo obce neschválilo: 
- opětovné umístění počítadla v kulečníku v místní 

knihovně. Hlasování: pro: 1, proti: 6, zdržel se: 0. 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další  zasedání  Zastupitelstva  obce  Oudoleň  se bude  konat  ve   čtvrtek  10. 12.  2009  od 17:00  hodin 
v zasedací místnosti  obecního úřadu.   

LETECKÉ SNÍMKY OBCE 
Na obecním úřadě jsou vystaveny letecké snímky obce o rozměrech 40 x 30 cm s možností objednání. 

KALENDÁŘ NA ROK 2009 - KRAJEM ŘEKY DOUBRAVY 
Na obecním úřadě je možné zakoupit kalendář na rok 2009 KRAJEM ŘEKY DOUBRAVY vydaný Svazkem obcí 
Podoubraví. Cena je 85,- Kč/ks. 

UKONČENÍ TURNAJE O POHÁR STAROSTY 
Všichni účastníci Turnaje v tenisu o pohár starosty jsou zváni v sobotu 12. 12. 2009 v 18:00 hodin do 
místního pohostinství v kulturním domě na posezení spojené s předáním cen pro vítěze. 

PŘÍSPĚVEK OBČANA – NOVÁ SILNICE V NAŠÍ OBCI 
Nejsem určitě sama, kdo si povšiml posledního dění v naší obci. Přestože jsme se museli kvůli probíhajícím 
pracem v dopravě částečně omezit, nepochybuji o tom, že to stálo za to. Po cestářských vozech nám zůstala 
krásná nová silnice. Bylo pro mě milým překvapením, že zastupitelstvo obce dokáže tak velkou věc uskutečnit. 
V dnešní době to přece nemůže být nic tak levného! Vždyť to vidíme každý den v televizi,  jak je to se stavbou 
dálnic. 
Právě proto bych chtěla poděkovat hlavně kraji Vysočina, který poskytl potřebné peníze a díky kterému se věc 
vůbec uskutečnila. Jsem ráda, že se někteří členové zastupitelstva zasluhují o další rozkvět obce po provedené 
opravě jejího centra. A taky vidíme, že za zdárným fungováním naší obce stojí celé zastupitelstvo, nejen sám 
starosta. 
Další takové změny každý občan jistě ocení! 
============================================================================ 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
 

                                                 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Slavnostní  vítání  občánků  se  uskutečnilo  na  obecním  úřadě  v  sobotu  
28. listopadu.   Starosta  obce  p.  Václav  Augustin  přivítal  do  naší  obce  
Evičku  Rosickou.  Programem,   který  zpestřily  recitačním  a  hudebním  
vystoupením  děti  z oudoleňské  základní  školy, provázela   Mgr.  Blanka  
Zvolánková.   Evička  dostala  od  obce  pamětní  list  a  hračku.  Maminka  

                                                                 pozornost   v   podobě   květiny.   Na   závěr   malé   slavnosti    se   Evička   
                                                                  fotografovala s rodiči i v obecní kolébce.  

 

NOVÁ SILNICE V NAŠÍ OBCI 
Vážení spoluobčané. 
V minulých dnech byla přes naší obec dokončena oprava povrchu vozovky, snad ve velice dobré kvalitě. Tuto 
opravu jsme měli přislíbenou již před dvěma roky. Minulý rok však došlo ke změně krajského zastupitelstva a 
Evropa se začala potýkat s ekonomickou krizí, stejně jako naše republika. Se slíbenou opravou to vypadalo 
špatně. Díky urgencím, vyjednávání a připomínání se začaly naděje na opravu vozovky opět narůstat. Znovu 
však došlo ke škrtům v krajských rozpočtech a zhotovení nového povrchu se změnilo v pomístnou opravu. Sami 
jste viděli, jak byla tato oprava provedena a jak se v naší republice dokáže zbytečně utrácet. Věděl jsem, že 
pakliže se nebudeme snažit upozornit na nekvalitní provedení této rádoby opravy, zůstane vše tak, jak je, a na 
dalších několik, řekl bych desítek let, má naše obec s opravou a čerpáním peněz na tuto vozovku definitivně 
vybráno. Proto jsem do této záležitosti „vtáhl“ dobrého chalupáře z naší obce a dále člena zastupitelstva pana 
Křesťana Josefa. Stav údajně opravené vozovky jsme ukázali několika krajským zastupitelům, kteří 
konstatovali, že oprava je provedena velice špatně a přislíbili pomoc a podporu při řešení tohoto stavu. Tento 
svůj příslib skutečně dodrželi a výsledek se dostavil. Myslím si, že se nám a hlavně nejmenovaným zastupitelům 
kraje podařila správná věc a že kvalitně provedená oprava vozovky v naší obci bude sloužit nám všem spoustu 
dalších let. Chci touto cestou poděkovat zástupcům kraje Vysočina, panu Křesťanovi a panu Šnellymu, za pomoc 
a vynaložené úsilí, bez kterého bychom jezdili několik dalších desítek let po vozovce plné výtluků jako doposud. 
Zároveň Vás žádám o šetrné zacházení s tímto dílem. Nevím zda SÚS bude ještě něco provádět s dosýpáním 
krajnic a nájezdů, spíše ne. Takže žádám touto cestou hlavně Havl. Borovou zemědělskou a. s. o dosypání sjezdů 
na pozemky, které obhospodařují, aby nedošlo v těchto místech k rozlámání krajnice.  
Dnes 1. 12. 2009 jsem ve večerních hodinách četl příspěvek, zřejmě občanky naší obce, a jsem potěšen, že si 
povšimla provedené opravy vozovky. Jen mi není známo, co jsem já udělal či neudělal, že v druhé části svého 
příspěvku píše to, co píše, a jak již dopředu ví, co ví? Myslím si, že vystupuji vždy za celé zastupitelstvo a 
málokdy se chlubím cizím peřím. A i já jsem rád, že za zdárným fungováním naší obce stojí celé zastupitelstvo, 
nejen sám starosta, vždyť tak to má být! 
Jinak Vám chci touto cestou popřát jménem svým, ale hlavně jménem celého zastupitelstva naší obce Oudoleň, 
šťastné a veselé prožití svátků vánočních. Hlavně však hodně zdraví, což je to nejdůležitější, a mnoho úspěchů 
v osobním a společenském životě v dalším roce 2010. Ať naše obec dále vzkvétá a hlavně ať si všichni co nejvíce 
rozumíme a dokážeme pochopit a pomoci jeden druhému. Vždyť to je vizitka dobrého soužití a vzájemného 
porozumění a tolerance. 
Děkuji za pochopení.                                                                                                          starosta  obce 
                                                                                                                                              Augustin Václav 
 

Slovo hejtmana 
Blíží se konec roku a s ním je završen i první rok 
období, kdy sociální demokracie řídí kraj Vysočina. 
S jeho počátkem bylo spojeno téměř vyděšení 
mnohých a předpovědi, co všechno provedeme. Jak 
zameteme se všemi, kdo nebyli příznivci sociální 
demokracie, jak si neporadíme s tím samostatným 
vládnutím apod. Nic takového se nestalo. 
Přiznali jsme slušnou startovní čáru po osmi letech 
existence našeho kraje, kdy jsme byli opozicí. Troufnu 
si říct – opozicí, která se na rozvoji kraje také podílela. 
Neházeli jsme nikomu klacky pod nohy a potřebné 
kroky jsme i podpořili. A tak v těch osmi letech  
obecného   celostátního   i   celosvětového  růstu  kraj  
 

 

hospodařil i s přebytkem. Před rokem jsme začali řídit 
kraj v situaci, jakou náš nový stát od let 1995-1998 
nepamatuje. Podstatně snížené příjmy jsou 
v současnosti našimi omezujícími mantinely. Přesto 
jsme vše zvládli – k žádnému kolapsu nedošlo. Vše 
funguje, i když všichni víme, že situace není 
jednoduchá. 
Ale nechci se vymlouvat na momentální podmínky. 
Jsou jaké jsou a musíme se s nimi poprat. Na druhé 
straně si myslím, že životní úroveň je v naší zemi i na 
Vysočině pořád slušná, nežijeme si špatně. 
Bolestným problémem je, když se živitelé rodin nebo i 
celá rodina ocitnou bez práce, zvláště u lidí pár let 
před penzí. Snažíme se i v krizi potřebnými 
investicemi nezaměstnanost přinejmenším brzdit.  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
 

Bohužel vnímání současnosti mezi lidmi není příliš 
pozitivní, výrazná je otrávenost úrovní chování a 
jednání našich elit. Zvláště ve vrcholné politice vidíme 
často nedostatek tolerance, hádky a hrubosti 
motivované i osobními animozitami místo hledání 
společného prospěchu nás všech. To je dnešní 
realita. Nejde ovšem jen o problém „těch nahoře“, 
mnohdy se ta vulgarita a útočnost projevuje i v našem 
běžném životě. Každý by si proto měl zamést i před 
svým soukromým prahem a ne jen ukazovat prstem 
jinam. Mrzí mě i obecný nedostatek vlasteneckého 
cítění, sounáležitosti se svou zemí či regionem. Na 
druhé straně je důležité si uvědomit, že to zdaleka 
neplatí o většině, to špatné je pouze více vidět a 
slyšet. 
Na krajském úřadu a ve městech jsem cítil před 
rokem jistou nedůvěru, místy i strach. Nakonec se mi 

potvrdilo mé očekávání – časem všichni poznají, že 
se schopnosti a vlastnosti lidí neliší jen podle 
zavedených stranických triček, a že i ti méně zkušení 
mohou poměrně brzy dokázat své profesionální i 
lidské kvality.  
Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se 
setkávám s množstvím lidí ochotných poctivě makat 
pro společný prospěch. Poznal jsem jich za ten rok 
nemálo. Starostové měst a obcí, úředníci, 
zaměstnanci kulturních, školských a zdravotnických 
zařízení, pracovníci v obchodě a ve firmách 
nejrůznějšího zaměření – všude lze nalézt lidi, kterým 
o něco jde a umí zabrat. 
Všem bych za to chtěl teď na sklonku roku poděkovat, 
popřát hezké Vánoce a vyjádřit své přesvědčení, že 
rok 2010 bude pro nás všechny úspěšnější.                 

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny  

Mateřská škola:  
BESÍDKA  
V úterý 24. 11. proběhla v mateřské škole ukázka práce s dětmi v tématu „Podzim“. 
Rodiče i prarodiče si mohli prohlédnout výtvarné práce dětí, poslechli si písničky, 
říkanky, uviděli pohybové hry k danému tématu. Domů si děti odnesly „strašáka“ 
z pytloviny a barevných látek a věneček z vrby s textilními jablíčky. Děkuji rodičům za 
donesený materiál. 
Velmi děkuji p. Kubátovi za ochotu při natírání a opravě nábytku v mateřské škole. 
� Ve čtvrtek 10. 12. 2009 pojedou děti z mateřské školy do kina v Krucemburku.  
� V úterý 15. 12. 2009 se z technických důvodů nebude vařit ve školní kuchyni.  

Pavla Váňová 
Základní škola:  
Co jsme dělali, když ve škole nešla elektřina? 
 
MONTESSORI  PEDAGOGIKA 
Ve čtvrtek 12. 11. jsme jeli do Havl. Borové. Strávili jsme zde příjemné dvě hodiny 
v rodinném domku paní Věry Pavlíkové, která naše prvňáky a druháky zasvětila do 
základních pravidel Montessori pedagogiky. 
Kdo z vás se již něčeho takového účastnil, tak má určitě představu, co všechno si děti vyzkoušely. 
A co se jim nejvíce líbilo? 
� Bavilo mě hrát si se zrníčky. (Markétka B., I. tř.)  
� Líbilo se mi strouhání a cinkání. (Káťa N., I. tř.) 
� Hrála jsem si se struhadlem. (Ivanka Z., I. tř.) 
� Bavilo mě vybírat zrnka. (Martin A., II tř.). 
� Bavilo mě skládat skládanky. Líbily se mi hádanky a chtěla bych tam ještě jet.( Eliška O., II. tř.) 
� Hledala jsem v misce fazole a skládala jsem je. Líbilo se mi přelévání vody. (Dia N., II. tř.) 
� Bavil mě ruční mixer. (Páťa S., II. tř.) 
� Hrál jsem si s krabičkami, v kterých byla zrníčka. Moc mě to bavilo. (Míša B., II.  tř.) 

 
MUZEUM ALEŠE HRDLIČKY V HUMPOLCI 
Starší žáci ze 3., 4. a 5. ročníku se 12. 11. vydali do Muzea Aleše Hrdličky do Humpolce.  
Vybíráme z postřehů žáků: 
� Byli jsme v Muzeu Aleše Hrdličky v Humpolci. Byl tam také na fotografiích jeden významný skladatel písní Gustav 

Mahler. Byla tam výstava loutek, které pomohly dětem. Byla tam výstava minerálů. Líbila se mi Hrdličkova 
expozice. Byl tam indiánský stan. (Káťa K., III. tř.) 

� Včera 12. listopadu jsme byli v Muzeu Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci. Jeli jsme autobusem do Havlíčkova Brodu a 
pak jsme přesedli na další autobus a tím jsme jeli až do Humpolce. Paní průvodkyně nám říkala, jak dřív žili lidé. 
V další místnosti nám paní říkala o vývoji člověka. Byla tam kostra malého dítěte, většího dítěte a dospělého 
pána. A taky jsme se šli podívat na indiány. Měli tam týpí a mohli jsme si zahrát na buben. A potom jsme byli na 
loutkách. Já jsem vodil méďu. A nakonec jsme byli na vánoční výstavě. Mohli jsme si něco vyrobit, ale já jsem si 
nic nevyrobil. Pak jsme šli na autobus a jeli jsme domů. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme šli na výstavu indiánů. (Jakub 
O., IV. tř.) 

� Byli jsme v Humpolci v Muzeu Aleše Hrdličky. Viděli jsme, jak lidé žili v dávných dobách. Byly cechy kovářů, 
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 Děti ze základní školy Vás srdečně zvou na Děti ze základní školy Vás srdečně zvou na Děti ze základní školy Vás srdečně zvou na Děti ze základní školy Vás srdečně zvou na     

PUTOVÁNÍ KPUTOVÁNÍ KPUTOVÁNÍ KPUTOVÁNÍ K    JESLIČKÁMJESLIČKÁMJESLIČKÁMJESLIČKÁM....    
Sejdeme se vSejdeme se vSejdeme se vSejdeme se v    úterý úterý úterý úterý     

22. 12. v22. 12. v22. 12. v22. 12. v    17:17:17:17:00 hodin u00 hodin u00 hodin u00 hodin u    školyškolyškolyškoly....    
Tam si vyzvedneme dětmi vyrobené lucerničky Tam si vyzvedneme dětmi vyrobené lucerničky Tam si vyzvedneme dětmi vyrobené lucerničky Tam si vyzvedneme dětmi vyrobené lucerničky 

ssss    betlémským světlem, které nám posvítí na betlémským světlem, které nám posvítí na betlémským světlem, které nám posvítí na betlémským světlem, které nám posvítí na 
cestu. Společně si zazpívámcestu. Společně si zazpívámcestu. Společně si zazpívámcestu. Společně si zazpívámeeee    pod vánočním pod vánočním pod vánočním pod vánočním 

stromem u kapličky.stromem u kapličky.stromem u kapličky.stromem u kapličky.    
 

perníkářů i řezbářů. Ve vesnici neměli zubaře, tak kovář trhal zuby. Ženy musely žehlit, ale musely si dát nahřát 
kov a dát ho do žehličky. Potom nám paní ukazovala, jaké měli domy. Měli stodolu, černou kuchyni, světnici a pro 
dobytek také stodolu, ale domy byly ze dřeva, proto musel být v každé vesnici rybník. Pak jsme byli na 
antropologické expozici. Viděli jsme různá stádia vývoje různých živočichů. Potom jsme se byli podívat na 
výstavě o indiánech a viděli jsme týpí. (Ondřej B., V. tř.) 

 
PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU 
Náš šachový kroužek v Oudoleni se již od září pilně připravuje na 
různé soutěže. Zahráli jsme si školní kolo, které určilo pořadí 
jednotlivců. Nakonec jsem vybrala 5 nejlepších, kteří změřili nejprve 
své „síly a rozum“ s šachisty z Havlíčkovy Borové. Ti za námi přijeli 
den po státním svátku 18. listopadu a celé odpoledne se hrálo a hrálo. 
Výsledky byly téměř vyrovnané. A pak nastal den „D“….. V pátek 27. 
listopadu  jsme si dali sraz o půl sedmé ráno ve škole s pěti 
nejlepšími (Anna Stehnová, Tomáš Bačkovský, Eliška Ondráčková, 
Jakub Bačkovský, Matěj Běhounek) a vyrazili jsme pěšky směr 
Oudoleňská křižovatka. Tam jsme nasedli do autobusu a nechali se 
dovézt do Havlíčkova Brodu. Společně se „soupeři“ z Havlíčkovy 
Borové jsme došli do Domova dětí a mládeže, kde se konal přebor 

škol v šachu 2009/2010. Naši žáci udatně bojovali proti již zmíněné Havlíčkově Borové, proti ZŠ Havlíčkův Brod a 
proti ZŠ Lipnice. Sportovně musíme uznat, že proti Brodu i Lipnici jsme měli velké šance a dělali body, ale 
Havlíčkova Borová, přestože tam měla spíše mladší žáky, nás rozdrtila 7:1! Nicméně Základní škole Oudoleň se 
podařilo obsadit krásné 2. místo! Bohužel, organizátoři ještě nevěděli, zda se postupuje pouze z prvního nebo i 
z druhého místa, takže teď budeme netrpělivě čekat na dopis, kde nám bude sděleno, zda se Oudoleň zúčastní 
krajského kola a doprovodí Havlíčkovu Borovou. Bude záležet, kolik škol v ostatních okresech se přihlásilo. Tajně 
doufáme, že se postup podaří!:-) Kromě mladších žáků bojovali i žáci z druhého stupně. Tam se přihlásilo 5 škol, 
tudíž do kraje mohla postoupit 2 nejlepší družstva (Havlíčkův Brod a Havlíčkova Borová).  
Po skončení turnaje jsme se šli podívat do obchodního domu Alej, navštívili jsme hračkářství, prohlédli náměstí, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie a nakonec jsme skončili v parku, kde se děti nejen „vyřádily“, ale kde jsme si 
připomněli i smutnou událost - zavraždění Jakoubka Šimůnka. Pak už jsme utíkali na autobus a jeli domů.  
Nezbývá mi, než našim soutěžícím poděkovat za pěknou reprezentaci, opravdu se snažili a bojovali ze všech sil! A 
soupeři z Havlíčkovy Borové gratulujeme k postupu obou družstev do kraje. Snad je tam doprovodíme……☺                  

            Kateřina Sobotková 
NÁVŠTĚVA KRAJSKÉ KNIHOVNY  
Ve čtvrtek 19. 11. se předškoláci společně s prvňáky a druháky 
vydali na výlet do Havl. Brodu.  
Jeli jsme linkovým autobusem, prošli jsme se parkem a už jsme 
seděli v knihovně, kde nás čekala beseda o zvířátkách. 
Nejdříve jsme si o nich jen povídali, ukazovali obrázky, třídili 
zvířátka na domácí, zvířátka na poli a v lese, zvířátka v ZOO. 
Nakonec jsme si i zasoutěžili. A protože děti přepadl velký hlad a 
žízeň, tak jsme se museli v knihovně i nasvačit. Potom si děti už 
jen prohlížely knížky a časopisy, které je zajímaly. Program byl 
moc pěkný, a tak děti odjížděly domů spokojené. I když to nejen 
pro děti byl náročný výlet, příští rok pojedeme určitě zase.                                    

Vladimíra Stehnová 
 
VÝTVARNÁ DÍLNA – VÁNO ČNÍ OZDOBY 
Ve čtvrtek 26. 11.  se děti v ZŠ a MŠ Oudoleň zúčastnily 
i s rodiči výtvarné dílny, ve které si všichni společně 
vyráběli vánoční ozdoby z drátků a skleněných korálků 
(viz. foto na titulní straně). 
� Ve čtvrtek 10. 12. budou děti ze základní školy ve 

výtvarné dílně péct perníčky. 
 
� V úterý 15. 12. se z technických důvodů nebude 

vařit ve školní kuchyni.  
 
� Ve čtvrtek 18. 12. budou ve výtvarné dílně děti ze 

základní školy zdobit perníčky. 
 
� V pátek 18. 12. v 10:45 hodin  vystoupí ve škole 

Divadelní agentura Ludmily Frištenské s divadelním 
představením „O cukrá řce Barborce“.   
Představení se může zúčastnit také veřejnost. 
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci prosinci  oslaví výročí narození: 
 

     Rosický František, Oudoleň 139 
 

                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 ! ! 

                B L A H O P Ř Á N ÍB L A H O P Ř Á N ÍB L A H O P Ř Á N ÍB L A H O P Ř Á N Í    
    Dne 25. 12. 2009 oslaví manželé 

    Oldřich a Blažena Kafkovi   
   55 let společného života. 

     Všechno nejlepší, pevné zdraví a mnoho     
     spokojenosti do dalších let přejí  

     synové Mirek, Eda a Luboš s rodinami. 
 

KULTURA  A  INZERCE 
 

TJ Sokol Oudoleň pořádá 

 
do Sazka Areny na zápas Slavia Praha vs. Pardubice.   

Začátek zápasu v 18:15 hodin. 
Odjezd 29. 12. 2009 ve 13:00 hodin od Kulturního domu Oudoleň. 

Členové Sokola mají zdarma dopravu, platí si lístek. Nečlenové si platí dopravu i lístek.  
Bližší informace u p. Michala Slámy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINO ŽDÍREC N/D.  
PROSINEC  2009 

9. 12. středa v 17.00 hodin 
XVIII. VÁNOČNÍ KONCERT 
Účinkují: Děti z MŠ Ždírec n. D., 
Pěvecký sbor ZŠ Ždírec n. D. – 
Sboreček. Pěvecký sbor. Žáci a 
žákyně z hudebního pohybového 
kroužku .  Žáci ZUŠ Chotěboř . 
Koncertem  provázejí žáci ZŠ 
Ždírec n/D. Vstupné dobrovolné. 
 
11. 12. pátek v 18.30 hodin 
ULOVIT MILIARDÁ ŘE 
Nová drzá česká komedie od 
režiséra Tomáše Vorla.  
120 min., přístupný, 59,- + 1,-  
  
18. 12. pátek v 18.30 hodin 
MUŽI V ŘÍJI 
Filmová komedie Roberta 
Sedláčka o lásce a vábení 
jelenů. 114 min., přístupný, 55,-  
  
22. 12. úterý v 7.35 a v 9.35 hod.  
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI 
Tak trochu jiný středověk od 
režiséra Karla Janáka. 
Dobrodružná středověká 
komedie.  105 min., 29,- + 1,-  
  
22. 12. úterý v 17.00 hodin  
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI 
Repríza českého filmu. 
105 min., přístupný, 44,- + 1,- Kč 
  
1. 1. pátek v 16.30 a v 18.30 hod. 
2 BOBULE      Nový český film. 
  
Předprodej vstupenek je půl hod.  

před začátkem představení.  
Telefon do kina 569 695 907,  

569 694 620. 
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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 SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEB    
    

� 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    

Oddíl stolního tenisu Oudoleň pořádá již 9. ročník tradičního 

 

 
 

ve středu 30. 12. 2009 od 8:00 hodin 
 

v Kulturním domě v Oudoleni, 

pro všechny místní neregistrované hráče: 
děti, mládež, ženy i muže. 

Pro každého je připraveno občerstvení,  
pro vítěze bohaté ceny. 

Přijďte si zahrát a pobavit se. 
 

   Muzeum Chotěboř Vás srdečně zve na 
                                

     VÁNOČNÍ VÝSTAVU  
            BETLÉMŮ 
 

Na výstavě v prostorách Městského muzea Chotěboř 
(zámek) budou k vidění betlémy zapůjčené z Muzea 
Vysočina  Jihlava, pobočky Třesťského muzea, Městského 
Muzea  Polná a z našich sbírek v rozmezí od 2. poloviny 19. 
století do současnosti. Vystavujeme 30 betlémů. Výstavu 
doplňují lidové podmalby na skle – s tématem Narození a 
vánoční dekorace žáků ZŠ Buttulova Chotěboř.   
Výstava potrvá  od 4. 12. 2009 do 24. 1. 2010. 

 

Obecně prospěšná společnost 
Havlíčkův kraj   

vás srdečně zve na vernisáž výstavy 
 

„Havlíčkův kraj  
se představuje“ 

 

Kdy?        Úterý 15. prosince 2009              
                 v 9:00 hodin 
 
Kde?        Havlíčkova Borová,     
                 Havlíčkova ulice čp. 67 
      (modrý domek vedle muzea KHB) 
 

Čtrnáct obcí společnými silami 
připravilo prezentační výstavu  

Místní akční skupiny Havlíčkův kraj. 
Výstavu doplní soutěž  

o nejhezčí vánoční stromeček. 
Vybírat můžete ze 14 stromečků.  

Při vstupu každý návštěvník obdrží 
jeden hlasovací lístek, který může 

vhodit do připravené hlasovací 
schránky. Tvůrci nejkrásnější výzdoby 

budou v lednu 2010 vyhlášeni a 
samozřejmě odměněni. 

Výstava potrvá do 6. ledna 2010. 
Otevřeno je v pracovní dny  

od 9:00 do 16:00 hodin,  
kromě 23. 12 a 31. 12. 

 

Výstavy se také  
zúčastnila naše obec, 

jak prezentací činnosti v obci, 
tak i vánočním stromečkem. 

 

 VÝUKA NĚMECKÉHO  JAZYKA 
 

Petra Gronová 

Česká Bělá 326 

tel: 724 279 292, 602 767 252 


