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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   10. 12. 2009 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   18. 12. 2009 

Vážení spoluobčané, 
 

v úterý 22. prosince 2009 jsem se ve večerních hodinách zúčastnil vystoupení žáků naší základní školy 
s vánočním programem – putování k jesličkám. 

Celé vystoupení mě velmi mile překvapilo. Chtěl bych touto cestou ocenit snahu všech pracovníků a žáků 
školy, protože jsem si vědom toho, že připravit a uvést takový program na veřejnost není jistě snadná věc.  

Je velice dobré, že se u nás taková vystoupení uskutečňují. Je to nejen odkaz na určitou tradici v obci, ale 
zároveň také vhodná příležitost k tomu, jak mohou občané Oudoleně nahlédnout na činnost základní školy.  

Myslím, že každý, kdo se zúčastnil a byl jen trochu pozorný, si mohl dobře povšimnout, že se do naší školy 
nechodí ,,jenom tak“ ráno do práce a po skončení zase bezstarostně domů, ale že čas strávený ve škole je 

především plný píle a pečlivých příprav.  
Ještě jednou díky všem!                                                                                              Stránský Pavel, místostarosta obce 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. Hlasování: pro: 6, proti: 

0, zdržel se: 0. 
- zprávu z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0.  
- zprávu kontrolní a finanční komise. Hlasování: pro: 

6, proti: 0, zdržel se: 0.  
- žádost TJ Sokol Oudoleň o umístění buňky o 

rozměrech asi 3 x 2 m v blízkosti zimního stadionu 
na obecním pozemku. Hlasování: pro: 6, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

Zastupitelstvo obce ukládá:  
- opětovně projednat žádost o pokácení 3 stromů po 

prozkoumání podrobnější mapy jednoho 
z účastníků. Majitel pozemku u potoka tvrdí, že 
stromy rostou na jeho pozemku. Vytýčení pozemků 
a potoka nebylo nalezeno.  

Zastupitelstvo obce projednalo:   
- organizaci Obecního plesu dne 16. 1. 2010. 
Zastupitelstvo obce vydává: 
- územní plán obce Oudoleň. Hlasování: pro: 6, 

proti: 0, zdržel se: 0.  

Zastupitelstvo obce 
schvaluje: 
- navržený program zasedání. 

Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

- rozpočet na rok 2010. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0.  

- rozpočtové změny č. 
6/2009. Hlasování: pro: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0. 

- odpisy nedobytných 
pohledávek. Hlasování: pro: 
8, proti: 0, zdržel se: 0. 

Zastupitelstvo obce 
projednalo:   
- organizaci Obecního plesu.  
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
 

AKTUÁLNÍ  ZPRÁVY 
 

                                 Tříkrálová sbírka 
                        

                         V sobotu 9. ledna 2010  
proběhne v naší obci a v obci Slavětín Tříkrálová 
sbírka , kterou pořádá Česká katolická charita. Do 
Vašich domovů zavítají tříkráloví koledníci a požádají 
Vás o příspěvek. Skupinku koledníků povede osoba 
vybavená charitní průkazkou. Příspěvky budou 
vybírány do zapečetěné pokladničky. Tříkrálová 
sbírka je celonárodní akcí, která nemá být pouze 
prostředkem k získání financí, ale má také vzbudit 
zájem lidí o pomoc těm, kteří jsou v nouzi. Za Vaše 
dary Vám jménem všech potřebných pracovníci 
Charity předem děkují. 
                                                     

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další  zasedání  Zastupitelstva  obce  Oudoleň  se bude  konat  ve   čtvrtek  21. 1. 2010  od 18:00  hodin 

v zasedací místnosti  obecního úřadu. 
 

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:    Augustin Václav, starosta  obce 

Slovo hejtmana 
Začíná nám nový rok. Vždy je to určitý předěl, kdy se ještě 
částečně ohlížíme za tím uplynulým, ale taky myslíme na to, 
co nás čeká. V minulém článku jsem už obecně ten první 
rok své práce hodnotil. Nechci vás unavovat čísly a údaji o 
nutné, ale ne vždy zajímavé úředničině. Rád bych se raději 
ještě podělil o pár dalších konkrétních postřehů ze 
setkávání s lidmi po celé Vysočině.  
Na svých cestách vždy uvítám otevřené jednání místních 
starostů. Od nich hlavně se mohu dozvědět, co obce na 
Vysočině trápí a v čem jim mohou být krajská rada nebo 
krajský úřad nápomocny. Tématem číslo jedna na všech 
setkáních se starosty je stav silnic v kraji Vysočina. I proto 
šly v loňském roce do krajských komunikací přibližně tři 
miliardy korun a letos chceme i v obtížné finanční situaci 
v investicích do nich v rámci možností i s pomocí 
evropských peněz plynule pokračovat. Ale silnice nejsou 
naším jediným tématem. Po poznávání konkrétních starostí 
jsme často žádáni o pomoc, například s podporou projektů 
z regionálního operačního programu nebo z krajského 
rozpočtu, ale i jinými formami. Někdy je povzbuzující i 
možnost pochlubit se svými úspěchy, rozdělit se o radost 
z nich. Potěšující je pro mne poznávání těch aktivních lidí, 
kteří sami hledají východiska a řešení obtížných situací ve 
prospěch své firmy, svého města či obce – a tak vlastně nás 
všech. Uvedu pár příkladů za všechny.  
Kupříkladu v Bystřici nad Pernštejnem na městském úřadě 
jsou úředníci schopni sami napsat velké projekty na 
evropské peníze a jsou v tom velice úspěšní. Tamní firmu 
Wera Werk vyrábějící nářadí vlastní německý majitel, který 
ale umí česky, firmou úplně žije, snaží se o neustálé 
zlepšování výroby a novinky, aby firma uspěla v konkurenci, 
a tím pomáhá zaměstnanosti v regionu. V Jemnici obdobně 
prosperuje Jemča - firma s dlouhou tradicí, kde vymýšlejí 
stále nové čajové kombinace a jsou schopni obstát v široké 
konkurenci. V jemnickém dětském domově jsem poznal 
aktivní paní ředitelku Dagmar Průšovou. Ta bojuje za stavbu 
víceúčelového sportovního hřiště a v krásně vyzdobeném a 
útulném domově se jí daří vytvářet dětem co nejlepší 
zázemí. O děti má zájem i po té, co vyrostou a odcházejí do 
svého samostatného života. V mém bydlišti v Pelhřimově 
jsem si zase uvědomil při návštěvě úpravny vody přímo na 
místě, jak je úprava vody dlouhý a složitý proces a že máme 
na svém území opravdové bohatství. A různorodé aktivity 
našich lidí jsem si také v Pelhřimově připomněl na výstavě 
"Stavíme, bydlíme, žijeme na Vysočině" - akci s dlouhou 
tradicí, s bohatou prezentací výrobců, živnostníků a firem 

z Vysočiny. 
V Chotěboři jsem se přesvědčil v novém malém pivovaru, 
že pivo se dá vařit i na relativně malém prostoru - zajímavý 
podnikatelský nápad úspěšný i v době krize. V Kamenici 
nad Lipou mají ve firmě na výrobu součástek pro 
automobilový průmysl také vývojové inovační centrum, kde 
vymýšlejí různé vychytávky a zlepšováky do aut. Dobré 
příklady vidím i v malých obcích, například ve Lhotě-
Vlásenici s necelou stovkou obyvatel se obci hlavně 
zásluhou starosty Milana Houšky daří shánět peníze z 
různých dotačních programů i evropských fondů. Renovují 
kulturní dům, opravili kapličku i obecní úřad, silnice v obci 
má nový povrch... V Černovicích mají zase aktivní 
myslivecké sdružení, ženy myslivců skvěle vaří zvěřinové 
speciality. A výtečná je i tamní ruční výroba čokoládových 
pralinek - jsou vynikající a majitelka firmy Petra Kovandová 
dělá svoji práci opravdu s nadšením a láskou. V tradičně 
aktivní Polné mne přímo zahltili požadavky a náměty, ale 
bylo z nich cítit, jak jde nejen starostovi o zlepšení 
podmínek pro život svých obyvatel. V Náměšti nad Oslavou 
jsem měl dobrý pocit z domova pro seniory. Toto zařízení 
zřizované krajem je moderní a dobře vybavené. Sousedí 
s městským penzionem pro seniory a výhodou obou 
zařízení je krásný výhled na tamější zámek. Při této 
návštěvě jsem si znovu uvědomil, jak je péče o seniory 
důležitá a jak nás v ní čeká ještě mnoho velmi potřebné 
práce i investic. 
Tak bych mohl dlouho pokračovat, zdaleka nemohu 
vyjmenovat všechna setkání. Ale budu v nich pokračovat a 
zase se s vámi o prožitky z nich podělím. Ty mé různorodé 
pozitivní zkušenosti a zážitky jsem uvedl záměrně. Na 
začátku roku míváme i obavy z toho, co nás čeká. Letos 
nad námi pořád visí strašák celosvětové krize, která nám 
všem ještě zřejmě dá zabrat. Strach a nářek ovšem nic 
nepřinesou. Nezbývá než se s tím poprat. Uvědomit si taky, 
že není všechno špatné a neveselé. A vnímat více ty, kteří 
díky své pracovitosti, šikovnosti či prostě díky radosti ze své 
práce nebo svých koníčků mohou být tou inspirací pro nás 
všechny. 
Přeji vám do roku 2010 hodně zdraví a příznivých prožitků 
v práci i v soukromém životě.  

Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 
                    

Mateřská škola: 
Děkuji panu Michalu Slámovi za nátěr a opravu skříňky v mateřské škole a paní Blance Zvolánkové za „perníkovou 
čertovskou nadílku“.                                                    Pavla Váňová                                                                                                                
 

Základní škola: 
Beseda o dravcích   
V prosinci jsme pokračovali v celoročním projektu zaměřeném na 
naši přírodu besedou o dravcích. 
� Dne 1. 12. 2009 k nám do školy přišel na besedu o dravcích pan 

starosta. Přinesl s sebou výra velkého, sýce rousného a dva 
jestřáby lesní. Mně se to moc líbilo, protože jsem se mohl zeptat 
na cokoliv. (Míša S., IV. tř.) 

� Jestřáb lesní – u  nás teď vzácný dravec, žije tady celý rok. Chytá 
králíky, hraboše. Hnízdo si staví na vysokých stromech.  
Sýc rousný – je to noční sova, žije v lesích. U nás hnízdí málo, je 

stálý. 
Výr velký – je to největší sova. Obývá 
skalnaté oblasti, kde si staví hnízda. Dokáže 
ulovit i srnče. (Patrik S., II. tř.) 
� Přišel k nám pan Augustin a vyprávěl 

nám o dravcích. Některé nám i ukázal. 
Viděli jsme: výra velkého, jestřába 
lesního a sýce rousného. (Tom H., II. tř.) 

Mikuláš ve škole 
Tento den byl trochu netradiční. Školáci si doma vyrobili krásné 
kostýmy. Do lavic toho rána neusedaly děti, ale čerti, andílci a také 
jeden Mikuláš. Samozřejmě nezapomněli navštívit školku, kde si 
školkáčci společně s čerty zazpívali a zatancovali. Andílci všem 
rozdali překrásné perníčky, které napekla Eliščina babička.               
                    Vladimíra Stehnová 
Perníky ve škole 
Paní učitelka nám dala těsto. 
Těsto jsem vyválela, a pak 
vykrajovala. Pracovala jsem 
s Ivankou a Káťou. Moc mě to 
bavilo. (Dianka N., II. tř.) 

Putování k jesličkám 
Děkujeme všem, kdo si v úterý v podvečer společně s námi zazpívali vánoční 
koledy pod rozsvíceným obecním stromem  
 

Děkujeme všDěkujeme všDěkujeme všDěkujeme všem rodičům za spolupráci vem rodičům za spolupráci vem rodičům za spolupráci vem rodičům za spolupráci v    roceroceroceroce    2009200920092009....    
Při této příležitosti chceme poděkovat rovněž paní Kohoutové a paní Při této příležitosti chceme poděkovat rovněž paní Kohoutové a paní Při této příležitosti chceme poděkovat rovněž paní Kohoutové a paní Při této příležitosti chceme poděkovat rovněž paní Kohoutové a paní 
učitelce Zvolánkové za obětavou pomoc, kterou nám poskytují učitelce Zvolánkové za obětavou pomoc, kterou nám poskytují učitelce Zvolánkové za obětavou pomoc, kterou nám poskytují učitelce Zvolánkové za obětavou pomoc, kterou nám poskytují 
tradičně při pečení a zdobení perníků.tradičně při pečení a zdobení perníků.tradičně při pečení a zdobení perníků.tradičně při pečení a zdobení perníků.    
    

PřPřPřPřejeme Vám všem ejeme Vám všem ejeme Vám všem ejeme Vám všem dobrý nový rokdobrý nový rokdobrý nový rokdobrý nový rok....    
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Oudoleň Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Oudoleň Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Oudoleň Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Oudoleň     

Obrázek nakreslila Eliška O., II. tř. 
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KULTURA  A  INZERCE 
 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1. TŘÍDY 
Ve čtvrtek 28. ledna 2010 od 13. 00 do 16. 00 hodin 
se    bude  v  naší  škole  konat  zápis  dětí 

do 1. třídy. Zapsány budou děti narozené 
v  době   od   1.  9.  2003  do  31.  8.  2004. 

Rodiče  s  sebou vezmou rodný list dítěte. 
                     Těšíme se na Vás. 

STOLNÍ TENIS 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci lednu oslaví výročí narození: 
 

    Zdenek Koniarík, Oudoleň 95 
    Zdenka Poulová, Oudoleň 136 
      Jiří Neubauer, Oudoleň 133 

 

                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 ! ! 

                P O D Ě KP O D Ě KP O D Ě KP O D Ě K    O VO VO VO V    Á N ÍÁ N ÍÁ N ÍÁ N Í    
Chtěl bych poděkovat sl. Vlastě Bencové za 
poskytnutí první pomoci a za záchranu života 
při nehodě 29. 7. 2009. 
                 Benko Josef,řidič autobusu 

 

    MÍSTNÍ KNIHOVNA OUDOLE Ň 
               VÝPŮJČNÍ DOBA 
                   OD 11. 1. 2010 

 
Pondělí 16:00 – 18:00 hodin 
Středa  16:00 – 18:00 hodin 

Turnaj ve stolním tenisu    
Dne 30.12.2009 se konal v kulturním domě již 9. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované 
rekreační hráče. Celkem se zúčastnilo 29 hráčů a hráček z Havlíčkovy Borové, Chotěboře, České Bělé, Přibyslavi, 
Krucemburku a Oudoleně. Hrálo se podle pravidel na pěti stolech ve čtyřech kategoriích. Mládež 7-11 let, mládež 
12-15 let, muži a ženy bez omezení věku. Ke shlédnutí byly velmi zajímavé a napínavé zápasy, které všichni 
prožívali až do samého konce v plném nasazení. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení, které nám 
zajistila paní Šmídová ve zdejším pohostinství. Když turnaj spěl ke konci a připravovalo se vyhlášení, tak se všichni 
shromáždili v prostoru, kde byly vystaveny ceny, které byly velice lákavé. K tomu, že jsme mohli tento turnaj 
uspořádat přispěli velkou měrou naši sponzoři: Obecní úřad Oudoleň, TJ Sokol Oudoleň, Hasiči Oudoleň, p. Sláma 
Stanislav, p. Ondráček Zdeněk, Mgr. Hrnčiřík Praha,paní Kryštofková Eva, paní Šmídová, p. Cinibulk Chrastava, 
kterým tímto velice děkujeme a věříme, že nám budou nakloněni i příští rok při pořádání jubilejního již 10.ročníku 
tohoto oblíbeného turnaje.   
 
A nyní již k výsledkům: 
Mládež 7-11 let :                                  Mládež 12-15 let : 
1.místo    Hamerníková Jana   Oudoleň               1.místo   Paušíma Vilém  Havl. Borová 
2.místo   Kollárová Hana         Krucemburk       2.místo   Paušima Adam  Havl. Borová 
3.místo   Běhounek Matěj       Oudoleň               3.místo   Musil Čeněk      Česká Bělá 
 
Ženy:                                                   Muži : 
1.místo   Běhounková Iva       Oudoleň               1.místo   Drbohlav Tomáš  Přibyslav 
2.místo   Ledvinková Ivana     Chotěboř              2.místo   Mikulinec Petr      Přibyslav 
3.místo   Antlová Zdena          Oudoleň              3.místo   Antl Jakub    Oudoleň 
 
A bylo dobojováno. Rozdaly se ceny, popřálo se do Nového roku a turnaj 2009, který se 
všem velice líbil, se stal minulostí.  
Závěrem bych chtěl všem ještě jednou poděkovat a popřát úspěšný a spokojený rok 2010 
a hodně zdraví. Vždyť to je to nejcennější, co máme. 
                                 

Za TJ Sokol Oudoleň a oddíl stolního tenisu                Sláma Zdeněk 

                                                                                                                      
                                                                                                                                   
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plesová sezóna v Havl. Borové 
 

16. 1. 2010    Myslivecký ples  (Romantica MIX ) 
30. 1. 2010    Ples Unie rodičů  (PROFIL) 
  6. 2. 2010    Hasičský ples  (AMIX) 
13. 2. 2010    Obecní ples  (PROFIL) 

Myslivecké sdružení Oudoleň Vás zve na 
"Myslivecký ples" 

KD Oudoleň 6 .3. 2010 od 20:00 hod. 
Hraje POLYVOX 

Taneční vystoupení - TK Bohemia Chrast 
Hudební vystoupení - trubači na lesnice 

Myslivecká kuchyně 
Bohatá tombola 

 


