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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- Smlouvu o dílo – vedení evidence odpadů 

uzavřenou s ODAS ODPADY s.r.o. Žďár nad 
Sázavou. Cena služby je 1.000,- Kč + DPH. 

- žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu 
obnovy venkova Vysočiny v roce 2008 na akci: 
Oprava místní komunikace od čp. 61 k horní 
čekárně – postřik asfaltem včetně zapískování, 
jednostranného odvodu vody, 2 propustí a opravy 
mostu u čp. 137. 

- účast podniku Soukromý podnikatel LUNAPARK, 
Polná  (kolotoč, dětské houpačky, střelnice) a p. 
Spilky na naší pouti,  atrakce budou umístěny na 
zimním stadiónu a zajistí si přívod elektřiny. Toto 
bylo konzultováno s p. Kryštofkem. 

- požární hlídku na Mysliveckém plese dne 9. 2. 
2008: Mgr. Zvolánková B., p. Augustin V. 

- převod části pozemku p. č. 125/1 majitelům čp. 66 
a převod části pozemku p. č. 648/35 majitelům čp. 
60 pouze za poplatek katastrálnímu úřadu a za 
poloviční náklady za sepsání kupní smlouvy. 

- s účinností od 1. 1. 2008 navýšení odměn 
zastupitelstva obce o 5% (z odměn  zastupitelstva 
je od 1. 1. 2008 prováděn odvod zdravotního 
pojištění). 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
− s výsledkem pořádání Tříkrálové sbírky 2008. 
− se žádostí p. Kubáta o práci u obecního úřadu na 

zkrácený pracovní úvazek. Žádost bude 
zaevidována. 

− s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se 
stanoví část společného základního obvodu 

základní školy a dále s návrhem  Smlouvy  o 
vytvoření společného školského obvodu spádové 
školy Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova 
Borová, okres Havlíčkův Brod. 

− s průběhem opravy požární nádrže – proběhlo 
jednání s projektantem.  

− s výsledkem vyúčtování obecního plesu. 
− s průběhem rekonstrukce školní kuchyně v KD. 
− s informacemi z valné hromady Svazku obcí, 

plynofikace obcí Borovsko. 
− s informacemi z valné hromady Svazku obcí 

Přibyslavsko. 
Zastupitelstvo obce projednalo : 
− oznámení p. Slámy, Oudoleň ohledně přístavby 

skladu – ocelové konstrukce ve stejném 
provedení jako je stávající sklad na p. č. 648/46. 
Přístavba bude sloužit ke skladování prázdných 
obalů. Realizace stavby je plánována do konce II. 
Q 2008. Žádost bude projednána na příštím 
zasedání. 

− organizaci akce: Slavnostní předání projektu 
Obnova centra obce v sobotu 7. června 2008. 
Akce bude např. zahrnovat: svěcení praporu, 
turnaj ve volejbalu, projížďky koňským spřežením, 
program základní školy, hasičská klubovna – 
výstava k historii sboru, prodej reklamních 
předmětů, výstava historie obce a školy ve škole, 
výstava kroniky, hudbu, občerstvení. 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
- záměr prodeje části pozemku p. č. 648/45 dle 

přiloženého plánu p. Slámovi, Oudoleň. Pozemek 
není určen k podnikání. 

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
       Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň  se  bude  konat ve  čtvrtek  21. února  2008  od  18.00  hodin  v  
kanceláři obecního úřadu. 

 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ PROJEKTU: OBNOVA CENTRA OBCE 
     V sobotu 7. června 2008  se v naší obci uskuteční slavnostní předání projektu: Obnova centra obce. Na toto 
slavnostní odpoledne jsou zváni všichni naši občané, všichni rodáci a příznivci naší obce. Bližší informace budou 
zveřejněny v dalších vydáních Oudoleňských listů. Uvítáme návrhy i pomoc při realizaci této akce.

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                  Augustin Václav                                                                               
                                                          starosta obce      

     Dobré zvyky se těžko nabývají, 

ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se 
snadno získávají, ale život s nimi je 
obtížný. (Z. Ziglar) 
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VYÚČTOVÁNÍ  OBECNÍHO  PLESU,  
KONANÉHO DNE 29. 12. 2007  

Pro zajímavost uvádíme vyúčtování obecního plesu: 
 
Účast:     114 účastníků  
(98 platících + 9 sponzorů + 7 rodinných  příslušníků) 
 
Vstup:     + 5.880,-     Kč (98 x 60,- Kč) 
Tombola:   + 7.624,-     Kč   
(183 obálek x 50,- = 9.150,- Kč - nákup tomboly 1526,- Kč) 
Ko řalka:      + 2.077,-     Kč 
Pivo:          +    302,50  Kč 
Kuchy ň:     -    536,-     Kč 
Šatna:     +    260,-     Kč 
Kapela:           - 9.500,-     Kč 
Poplatek OSA:    - 1.151,-     Kč 
Výzdoba a materiál:     - 1.271,-     Kč 
 

CELKEM:               + 3.685,50 K č. 
 
     Ve vyú čtování nejsou zahrnuty náklady na topení, 
elekt řinu a úklid.  
     Výzdoba a materiál zahrnuje nákup ubrusů, penízků, 
svíček, barevných papírů, vstupenek, stužek, tácků, kelímků a 
obálek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

TŘÍKRÁLOVÁ   SBÍRKATŘÍKRÁLOVÁ   SBÍRKATŘÍKRÁLOVÁ   SBÍRKATŘÍKRÁLOVÁ   SBÍRKA    
     Již  poosmé  proběhla  
celostátní  Tříkrálová  sbírka.        
     V obci Oudoleň a Slavětín bylo 
celkem vybráno 13.568,- Kč.  
     Příspěvek bude použit na 
rekonstrukci objektu, ve kterém 
bude vytvořeno zázemí pro 
charitní služby, na nákup 
speciálních pomůcek pro domácí 
hospicovou péči v regionu, dále 
pro přímou pomoc lidem v tísni a 
pro  pomoc dětem základní školy 
na Jamajce. 
     Ještě jednou děkujeme za 
příspěvky a do nového roku 2008 přejeme vše dobré.                    Pracovníci Oblastní charity Havlíčkův Brod. 
                                                                                                         
 
 
MAŠKARNÍ  PRŮVODMAŠKARNÍ  PRŮVODMAŠKARNÍ  PRŮVODMAŠKARNÍ  PRŮVOD    
     V sobotu 26. ledna 2008 proběhl již tradiční: „MAŠKARNÍ PRŮVOD“. Průvodu se zúčastnila již 

známá kapela a  21 velmi pěkných masek. Také počasí této akci přálo. A 
již na připomínku několik fotografií: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMÍNY  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  OBCE 

V  I. POLOLETÍ 2008 
 

21. února 2008  v 18.00 hodin 
20. března 2008  v 18.00 hodin 
24. dubna 2008  v 18.00 hodin 
22. května 2008  v 18.00 hodin 
26. června 2008  v 18.00 hodin. 

 

HASIČIHASIČIHASIČIHASIČI    
    

PRŮVODCE PO CESTÁCH 
HAVLÍ ČKOVA KRAJE  

     Havlíčkův kraj o. p. s. vydal za 
podpory Evropské unie a kraje Vysočina: 
„Pr ůvodce po cestách Havlí čkova 
kraje“.  Tento průvodce obsahuje mnoho 
zajímavých informací (např. 12 tras pro 
cyklo a peší turistiku s výškovým profilem 
a rozborem trasy, zajímavé informace, 
fotografie a pověsti o Oudoleni i o 
okolních obcích apod.). Průvodce je 
možné prohlédnout na obecním úřadě a 
nebo v prodejně Jednoty. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ    
    

MATEŘSKÁ ŠKOLA: 
      Celý leden byl v mateřské škole spojen s přípravou na zápis do školy. Předškolní děti vyplňovaly 
pracovní listy, pracovaly s tabulkami „Logico“. Pomocí souboru pracovních listů na tabulkách 
ověřovaly svoje znalosti. 
     Při výtvarných a pracovních činnostech jsem s dětmi využila různé druhy materiálů: šišky, korek, 
textil, vlnu, barevný papír, krabičky od zápalek. Děti z těchto materiálů vytvářely stromy, lyžaře, 
děti se sáňkami, domy. 
     Dřevěné kolíčky na prádlo se pomocí papíru, textilu a fixů přeměnily v sněhuláka, soba a 
Mikuláše. 
     Výstavku na chodbě mateřské školy doplnila nástěnka s kresbami masopustních masek na 
velkém formátu papíru. Děti je kreslily olejovými pastelkami a barevnými křídami. 
      Žáci základní školy, děti mateřské školy a paní učitelky mají připravená námořnická trička. V 
měsíci únoru „na lodi“ odplouváme do Grónska.                 pí. Váňová Pavla, učitelka mateřské školy 
      

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:  
     Není to tak dlouho, co 
děti nastupovaly po letních 
prázdninách poprvé do 
školy, a už mají polovinu 
školního roku  za sebou. Ve 
čtvrtek 31. 1. všechny 
netrpělivě očekávaly 
poslední vyučovací hodinu. 
Za půlroční práci byly 
oceněny vysvědčením a za 
dobrou práci i pochvalami. 
Prvňáčci si neodnesli domů 
jen jednu velkou jedničku, 
ale již několikátý rok jsou v 
pololetí klasifikováni z 
každého předmětu zvlášť, 
takže bylo jedniček k 
nemalé radosti více. V naší 
škole , po dohodě s rodiči, 
stále ještě hodnotíme známkami. 
     Ve čtvrtek odpoledne  také proběhl v naší škole zápis budoucích 
prvňáčků. Děti se nemohly zápisu dočkat.Velmi dobře splnily zadané úkoly, 
kreslily, přednášely básničky, pochlubily se svými znalostmi písmenek i 
,,počítáním" - odříkáváním čísel v číselné řadě. Všechny děti byly zapsány 
do první třídy. Těšíme se, že nám v září přibude do školy šest šikovných 

školáčků: Martin Antl, Michal Blažek, Tomáš Husslik, Diana Nejedlá, Eliška Ondráčková a Patrik 
Strašil.                                                                                   Mgr. Dagmar Losenická, ředitelka 
školy 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

                                                            Všechny tímto opětovně srdečně zveme naVšechny tímto opětovně srdečně zveme naVšechny tímto opětovně srdečně zveme naVšechny tímto opětovně srdečně zveme na    

                                                                                                                                                        

    

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                    vvvv    sobotu  23. února 2008 od sobotu  23. února 2008 od sobotu  23. února 2008 od sobotu  23. února 2008 od 13.30 hodin 13.30 hodin 13.30 hodin 13.30 hodin     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    vvvv    Kulturním domě vKulturním domě vKulturním domě vKulturním domě v    Oudoleni.                         Oudoleni.                         Oudoleni.                         Oudoleni.                         

                                                                                                                                                                                  Karnevalem bude provázet DJ                  Karnevalem bude provázet DJ                  Karnevalem bude provázet DJ                  Karnevalem bude provázet DJ David H David H David H David Haaaamerský. merský. merský. merský.     

                                                                                                                                                                                                                                                    Všechny čeká plno her, písniček a soutěží. Všechny čeká plno her, písniček a soutěží. Všechny čeká plno her, písniček a soutěží. Všechny čeká plno her, písniček a soutěží.     

                                                                                                                                                                                                                Těšíme se na velkou účast mTěšíme se na velkou účast mTěšíme se na velkou účast mTěšíme se na velkou účast maaaasek. Vstupné dobrovolné.                                                  sek. Vstupné dobrovolné.                                                  sek. Vstupné dobrovolné.                                                  sek. Vstupné dobrovolné.                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                    Občerstvení pro děti i rodiče zajištObčerstvení pro děti i rodiče zajištObčerstvení pro děti i rodiče zajištObčerstvení pro děti i rodiče zajištěěěěno.no.no.no.    
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KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA A INZERCE A INZERCE A INZERCE A INZERCE    
    

K ZAMYŠLENÍK ZAMYŠLENÍK ZAMYŠLENÍK ZAMYŠLENÍ    
    

  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

PARADOXY  NAŠICH  DNŮ: 
Dnes máme větší domy, ale menší rodiny.                                      Máme víc vymožeností, ale méně času. 
Máme více titulů, ale méně zdravého rozumu.                              Máme víc vědomostí, ale méně soudnosti. 
Máme víc odborníků, ale méně starostlivosti.                                Zlobíme se brzy, udobřujeme se pozdě.  
Utrácíme příliš bezstarostně, radosti však nepřibývá.                    Milujeme málo a podvádíme příliš často.  
Přidali jsme roky života, ale ne život rokům.    Mluvíme mnoho, čteme málo, nemlčíme. 
Znásobili jsme své majetky, ale zredukovali naše hodnoty.           Máme vyšší platy, ale nižší morálku.                                            
Učíme se, jak vydělat peníze, ale ne jak správně žít.                    Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery.  
Létáme do vesmíru. ale máme problém navštívit sousedy.           Máme širší dálnice, ale užší obzory.                                                        
Rozbili jsme atom, ale ne svoje předsudky.                                   Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat. 
Vytvořili jsme více počítačů pro více informací, ale méně komunikujeme.                                                                        

ROZPIS  POHOTOVOSTNÍCH  SLUŽEB  STOMATOLOG Ů – HAVLÍ ČKŮV  BROD 
  9. -   10. 2.  MUDr. Hana Kohlová, M. Střely 420, Krucemburk 569 697 226 
16. -   17. 2.  MUDr. Marie Beránková, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod 569 426 109 
23.  -  24. 2. MUDr. Milena Staňková, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod 569 426 108 
  1. -     2. 3. MUDr. Molíková, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod 569 424 211 

KINO  ŽDÍREC n/D.   
ÚNOR  2008 

8.2. pátek v 18,30 hodin 
KRÁLOVNA ALŽBĚTA:ZLATÝ VĚK 
Historický film USA, V.Británie a Francie. 
115 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč 
15.2. pátek v 18,30 hodin 
RESIDENT EVIL: ZÁNIK 
Akční sci-fi horor Kanady a V. Británie. 
95 min., přístupný od 15 let, 52,- + 1,- Kč 
22.2. pátek v 9,35 hodin 
DVANÁCT MĚSÍČKŮ    Pásmo filmů pro nejmenší. 
74 min., přístupný, 16,- + 1,- Kč 
22.2. pátek v 18,30 hodin 
CHYŤTE DOKTORA       Nová situační komedie ČR. 
92 min., přístupný, 59,- + 1,- Kč 
29.2. pátek v 18,30 hodin 
VÁCLAV                              Nová tragikomedie ČR. 
97 min., přístupný, 59,- + 1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení. ŠATNA 2,- Kč/ ks.     OBČERSTVENÍ.  
Telefon kina 569 695 907. 
 

INZERCE - PRONÁJEM 
     Pronajme mi, prosím, n ěkdo v obci Oudole ň, byť i jednu místnost na víkend i více? Pocházím 
z rodu  Kubát ů (Kárník ů) a Oudole ň je moje srde ční záležitost, nebo ť jsem tady byla vychována a 
nějaký čas chodila i do školy. Je mi 60 let, bývalá zdravot ní sestra, neku řačka, nekonfliktní, mohu i 
pomoci. Mnoho z Vás si mne pamatuje jako Marii Hola sovou z Hlinska v Čechách, kde mám sv ůj byt  a 
pronájem v Oudoleni by byl mým spln ěným p řáním. Číslo telefonu je: 604 944 192. 
    

ŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUM    
                                V měsíci únoru   
                       oslaví  výročí narození 
                        Neubauerová Vlasta   
                              Oudoleň 133                                                                                        

        BLAHOPŘEJEME! 

                                    MISS PODOUBRAVÍ 2008 
                                       Junior DDM - SVČ Chotěboř a 
                                  Svazek  obcí  Podoubraví,  vyhlá- 
                                  silo  soutěž  o  Miss  Podoubraví.  
                                  Jelikož    se    ke   dni  uzávěrky 
                                  25.  1.  2008  sešel  nízký  počet 
                                  přihlášek, základní kolo se neko- 
ná a všechny přihlášené dívky postupují rovnou do 
finále. Finále se uskuteční v sobotu 19. dubna  2008  
v Chotěbořské sokolovně. Dívky čeká ještě soustředění v 
chotěbořském Junioru. Dívky budou jako již tradičně 
nafoceny a bude probíhat soutěž o Miss Sympatie 2008. 
Hlasování bude možné přes sms, internet či hlasovací 
lístky.   
PŘÍMĚSTSKÝ  JARNÍ  TÁBOR 
      Junior DDM-SVČ Chotěboř pořádá V TERMÍNU OD 
10. – 14. 3. 2008 jarní příměstský tábor. Pro děti od 7 
do 14 let je připraven týden plný her a výletů. 
LETNÍ  TÁBORY  
Junior DDM-SVČ Chotěboř pořádá tyto letní tábory: 
� Čtrnáctidenní na táborové základně Domino v 

Hluboké u Skutče 
� Týdenní na táborové základně Radost v Nové Vsi u 

Světlé n/S. 
� Týdenní rybářský tábor na táborové základně Nová 

Louka v Albrechticích v Jižních Čechách 
Více informací získáte v sekci Tábory 2008 - každý tam 
má svůj odkaz, nebo osobně v Junioru DDM-SVČ, 
Tyršova 793, Chotěboř nebo na tel: 569 626 638 či e-
mail junior@iol.cz  
 


