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Štěstí - to je prostě zdraví a špatná paměť. 
    Ernest Hemingway 

 

V e l i k o n o c e  
Škaredá st ředa – úsm ěv na tvá ři. 
Po modrém pondělí a žlutém úterý je to první den ze svatého  - pašijového týdne. Škaredá (sazometná středa). 
Pokud se nechcete mračit každou následující středu v roce, v tento den se jen usmívejte. 
TRADICE: V tento den vymetaly hospodyně komíny svých stavení. 
Zelený čtvrtek – cinkejte pen ězi. 
V tento den by lidé měli jíst jen bezmasé jídlo – zeleninu.  
TRADICE: Po ranní mši se až do Bílé soboty symbolicky zamykaly zvony. Když zazní zvony naposledy, 
zacinkejte penězi – budou se vás pak držet celý rok. 
Velký pátek – jd ěte pro poklad. 
V tento den prý země vydává své poklady. Vydáte-li se hledat poklad, pak vězte, že ho poznáte podle světélka, 
kvetoucího nebo zářícího kapradí. Minout nemůžete ani otvor ve skále, ze kterého vychází zlatá záře. 
TRADICE: Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Chlapci chodili dům od 
domu a řehtačkami oznamovali poledne i klekání. Hospodyně jim za to dávaly drobné sladkosti. V tento den se 
nepracuje s půdou. 
Bílá sobota – velký úklid. 
Nedůležitější v ten den je očista, a to jak duše a těla, tak i obydlí. Kromě úklidu se v tento den bílilo, hospodyně 
pekly mazance, beránky a zdobily vejce. Večer se šlo na mši. Skončením Bílé soboty byl také konec půstu. 
Boží hod velikono ční. 
V tento den kněz v kostele při mši vysvětil velikonoční pokrmy, které hospodyně přinesly: beránky, mazance, 
vejce, chléb, víno. Posvěcená jídla si hospodyně odnesly domů a rodina je snědla při slavnostním obědě a 
podávala se četným hostům, kteří odpoledne přicházeli. Na velikonoční neděli chodili lidé řezat vrbové proutky, ze 
kterých pletli pomlázky. 
TRADICE: Lidé věřili, že když pocestný zabloudí a vzpomene si, s kým jedl velkonočního beránka, najde cestu 
domů.  
Velikono ční pond ělí. 
Tradiční je šlehání děvčat pomlázkou, aby byly po celý rok zdravé jako čerstvě uříznuté proutí, ze kterého jsou 
upletené pomlázky.  

                P   O   Z   V   Á   N   K   A 
            NA  MIMOŘÁDNÉ  ZASEDÁNÍ   
           OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA   
      PROGRAM:  VĚTRNÉ   ELEKTRÁRNY  
       
  Obecní zastupitelstvo  obce Oudoleň  tímto zve všechny 
občany  na  mimořádné  zasedání  obecního  zastupitelstva 
                 a zástupců firmy ELDACO s.r.o. Brno 
     ve čtvrtek 12. dubna 2007 od 18.30 hodin   
                 v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
Program zasedání:  
Informace o možné výstavbě větrných elektráren v katastru naší obce.                     

                                                                                                                                                                                      (ilustrační foto) 



� Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22. 3. 2007: 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− žádost p. Rázla, Oudoleň o pokácení 2 ks stromů. 
− zaměření pozemku p. č. st. 88 a oddělení pásu 

o šířce asi 2 m od pozemku p. č. st. 89/1, tento 
pás bude prodán manželům Valterovým a 
zbývající část pozemku bude prodána manželům 
Slámovým, Ždírec n/D. Tento pozemek bude 
prodán za cenu  20,- Kč/m2. 

− řešit žádost p. Benáka, Oudoleň o obnovení části 
bývalé cesty „Medova“ z důvodu vjezdu a výjezdu 
zemědělské techniky na pole, které 
obhospodařuje, při realizaci akce: Obnova centra 
obce Oudoleň. 

− začlenění projektu ing. arch. Menšíka - AIRA, 
Pardubice – Oprava budovy Základní školy a 
Mateřské školy Oudoleň do akce: Obnova centra 
obce Oudoleň.  

− svolat jednání dne 26. 4. 2007 od 17.00 hodin s 
rodiči dětí, kteří chodí do místní základní školy, 
ředitelkou školy a Mgr. Stehnovou.  Toto jednání 
se bude týkat organizace příštího školního roku. 
Zasedání obecního zastupitelstva bude zahájeno 
v 18.00 hodin. 

− spolufinancování provozu a aktivit společnosti 
Havlíčkův kraj, o. p. s. podle rozhodnutí valné 
hromady nebo správní rady. 

− objednat u firmy Ekomonitor s.r.o., Chrudim 
zajištění povolení nakládání s vodami za cenu 3 
tis. Kč. P. Augustin zjistí do příštího zasedání 
další informace, týkající se majetkové a provozní 
evidence vodovodů a kanalizací. 

− požární hlídku na tanečních zábavách: 
− dne   7. 4. 2007     p. Křesťan a p. Stránský 

Pořadatel:     TJ Sokol Oudoleň 
Hudba:       Kyvadlo. 

− dne 21. 4. 2007     p. Augustin a p. Janáček 
Pořadatel:       SDH Oudoleň 
Hudba:       DESIGN.  

− Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou s p. 
Kryštofkem, Oudoleň na pozemek p. č. 99 a p. č. 
94 o výměře 240 m2 v k. ú. Oudoleň za cenu 5,- 
Kč/m2/rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 
23. 11. 2006 do 22. 11. 2016. 

− složení povodňové komise: 
− předseda:  p. Augustin Václav 
− místopředseda:  p. Stránský Pavel 
− člen:   p. Benc Zdeněk 
− člen:   p. Janáček Milan. 

− příspěvek za vedení pro Mgr. Losenickou 
Dagmar, ředitelku ZŠ a MŠ Oudoleň  s účinností 
od 1. 1. 2007.  

− odměnu starosty a místostarosty s účinností   od 
2. 11. 2006.  

− žádost p. Tomka, Oudoleň, o pokácení 1 ks 
javoru, obvod kmene ve 130 cm výšce je 100 cm, 
z těchto důvodů: strom je  nahnilý, hrozí pád na 
dům čp. 44. 

− termíny zasedání obecního zastupitelstva ve 
dnech: 
− 26.   4. 2007     od 18.00 hodin 
− 24.   5. 2007  od 18.00 hodin 
− 28.   6. 2007  od 18.00 hodin 
− 26.   7. 2007  od 18.00 hodin 
− 23.   8. 2007  od 18.00 hodin 
− 27.   9. 2007   od 18.00 hodin 
− 25. 10. 2007  od 18.00 hodin 
− 22. 11. 2007  od 18.00 hodin. 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 
− žádost p. Blažka, Oudoleň o povolení pokácení 1 

ks borovice na obecním pozemku, tato žádost 
bude projednána na příštím zasedání. 

− cvičení a škody na sále kulturního domu. 
Obecní zastupitelstvo zamítlo:   
− v současné době žádost p. Pavliše, Oudoleň, o 

umístění veřejného osvětlení u čp. 52. 
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− s informacemi z jednání p. Augustina a pí. 

Pecnové z Městského úřadu v Chotěboři, týkající 
se územního plánu obce Oudoleň. Byla 
projednána připomínka p. Křesťana. 

− s obsahem Zpravodaje informačního střediska 
pro rozvoj zemědělství a venkova Agrovenkov 
Vysočina, o.p.s.. Do tohoto zpravodaje je možné 
nahlédnout na obecním úřadě. 

− s informacemi, týkající se pohledávky na 
pozemku číslo katastrální (PK) 177 a pozemcích 
parcelní číslo 178/2 a 178/3 pro Marii Horákovou 
(úhrada pohledávky byla schválena na minulém 
zasedání). S pí. Fleischerovou proběhlo další 
jednání a pí. Fleischerová nepožaduje zaplacení 
této pohledávky. 

− se získáním dotace na akci: Obnova centra obce 
Oudoleň ve výši 12,183 mil. Kč. 

− s činností školské rady při ZŠ a MŠ Oudoleň.  
− s informacemi ze dne 22. 3. 2007 z jednání 

s firmou ELDACO s.r.o. Brno, týkající se stavby 
větrných elektráren v našem katastru. 

===========================================================================
� SCHŮZKA RODIČŮ, ZÁSTUPCŮ ŠKOLY 
A OBCE.  

Tímto zveme všechny rodiče dětí, kteří navštěvují 
Základní školu v Oudoleni, ale i všechny občany, 
kteří mají zájem, aby se zúčastnili společné 
schůzky se zástupci školy a obce ve čtvrtek 26. 
4. 2007 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu. Na této schůzce bude 
projednávána organizace školního roku 
2007/2008. 
 

� PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA    

Příští zasedání obecního zastupitelstva se  bude 
konat  ve čtvrtek 26. 4. 2007 od 18.00 hodin 
v kanceláři obecního úřadu 
� SVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADU – 
LETNÍ  SVOZ  

Od 1.4. 2007 probíhá v naší obci svoz 
komunálního odpadu 1x za 14 dnů, vždy 
v pondělí v lichých týdnech.  
 



� SVOZ   KOMUNÁLNÍHO   ODPADU  
ZMĚNA. 

Místo velikonočního pondělí (dne  
9.4.2007) bude svoz komunálního  
odpadu proveden již v sobotu 7. 4. 2007. 

� SBĚR  ŽELEZNÉHO  ŠROTU.  
 
Ve středu 18. dubna 2007 provede Sbor 
dobrovolných hasičů v Oudoleni sběr železného 
šrotu.  

 
=========================================================================== 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod  
  7. -    8. 4.        MUDr. Pavel Horáček   Dobrovského 2023, Havl. Brod   tel. 569 431 531 

           9. 4.        MUDr. Luboš Jirgl   Žižkova 14, Havl. Brod    tel. 569 429 452 

14. -  15. 4.        MUDr. Lenka Římanová  Dobrovského 2023, Havl. Brod   tel. 569 426 105 

21. -  22. 4.        MUDr. Alena Ryšavá   Habrecká 450, Ledeč n.S.   tel. 569 721 509 

28. -  29. 4., 1. 5.     MUDr. Pavel Čurda   Dobrovského 2023, Havl. Brod  tel. 569 426 102 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin 

=========================================================================== 
Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                 
          Augustin Václav                                                    
             starosta obce
=========================================================================== 
� Co nového na Vysočině– březen 2007 
Kraj a obce poskytnou vlastník ům památek více 
než 30 milión ů. 
       Přestože bylo v krajském rozpočtu v rámci 
programu na obnovu kulturních památek původně 
vyčleněno pro rok 2007 šestnáct a půl miliónů korun, 
vše nakonec dopadlo pro vlastníky památek ještě 
zhruba o tři a půl miliónu lépe.  
      Pro letošní rok byla uzávěrka přijímání žádostí o 
krajské příspěvky na opravu památek 15. února 2007. 
Celkem bylo evidováno 190 žádostí. Podmínky zásad 
splnilo 185 žádostí, z toho 7 žádostí o dotace na 
obnovu movitých kulturních památek a 178 žádostí o 
dotaci na obnovu nemovitých kulturních památek 
s celkovým finančním objemem požadavků na dotaci 
kraje Vysočina ve výši 19 693 201,- Kč. Podle druhu 
vlastnictví je 44 žádostí obcí, 75 žádostí církví 
a církevních společností, 57 žádostí fyzických osob 
a 9 žádostí právnických osob.  
      V letech 2004 – 2006 byly v souladu se „Zásadami 
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací 
na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“ 
obnovovány kulturní památky s celkovými náklady 
téměř 167 miliónů korun, jednou třetinou, tj. částkou 
přes 56 miliónů korun, se na financování obnov 
podílel kraj Vysočina. Jednotliví vlastníci (obce, 
církve, fyzické i právnické osoby) investovali do oprav 
svých nemovitostí téměř 86 milionů korun. Nemalou 
měrou se na obnovách spolupodílely i obce, na jejichž 
katastrálním území se památky nachází. Výše jejich 
finanční spoluúčasti dosáhla částky 24,8 miliónu 
korun. 

      V letoším roce se p ředpokládá, p ři plné dotaci 
ve výši 19 693 201,- K č, proinvestování celkem cca 
74 milionu korun, z toho vlastníci 42,5 milionu 
korun a p říspěvek obcí 11,7 milion ů korun. Takto 
nějak bude vypadat již tradiční a v celé České 
republice přesto zatím naprosto ojedinělá pomoc kraje 
Vysočina vlastníkům památek při jejich ochraně v roce 
2007. 
Dobrovolní hasi či. 
     Celkem třicetosm tisíc členů sborů dobrovolných 
hasičů žije a pracuje v obcích a městech Vysočiny. 
Když si uvědomíme, že se jedná o necelou desetinu 
počtu obyvatel v našem kraji, tak si myslím, že je 
každému z nás jasné, jak významnou roli hasiči na 
Vysočině, zejména potom na menších obcích mají. 
     Jsou to právě měsíce březen a duben, kdy se 
v našem kraji koná většina okresních konferencí 
dobrovolných hasičů. Některé z nich jsem navštívil, 
některé teprve navštívím a na některé se bohužel 
z časových důvodů nedostanu. 
     Proto považuji za vhodné i takto veřejně poděkovat 
dobrovolným hasičům za jejich práci, která často 
zdaleka nespočívá jenom v ochraně zdraví, životů a 
majetku lidí. Jak jsem se již zmínil, zejména na 
menších obcích jsou hasiči často jedním nebo i třeba 
jediným nositelem společenského života obce. 
Zvláštní ocenění si potom zaslouží jejich stále se 
rozšiřující péče o mladou generaci. Ze všech těchto 
důvodů kraj Vysočina i v letošním roce podpoří 
činnost dobrovolných hasičů dotací ve výši šesti 
miliónů korun, kterou si na základě pravidel na svoji 
činnost hasiči na výcvik a organizaci soutěží rozdělí. 
         Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 

================================================================================================================= 

� MÍSTNÍ  KNIHOVNA 
Zdeněk Vošický: TOULKY  NAD  HAVLÍ ČKOBRODSKEM  
     Kniha nabízí unikátní letecké fotografie havlíčkobrodska, je zde samozřejmě naše obec -  Oudoleň, dále 
Havlíčkova Borová, Česká Bělá aj. Nádherné jsou záběry Želivky či vodní nádrže Seč. 
    Navštivte knihovnu a vyberte si z mnoha dalších nabízených titulů. 

Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň 
=========================================================================== 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S T U D N Ě 
Kdo musí mít povolení k používání studní?  
Všichni majitelé studní, kteří z nich čerpají vodu. Povinnost mít povolení je již od roku 1955. 
 
K pití používám vodu z obecního vodovodu, zatímco k  zalévání zahrady, napoušt ění bazénu a napájení 
zvířat vodu ze studny musím mít povolení?  
Ano, přestože máte i obecní vodovod, rozhodující je, že k zásobování domácnosti, tedy také k zalévání zahrady, 
napouštění bazénu a napájení zvířat čerpáte vodu ze studny.  
 
Kdo nemusí mít povolení?  
Majitelé studní, které byly vybudovány před rokem 1955, protože ty jsou povoleny automaticky. A majitelé studní, 
kteří je vůbec nepoužívají. 
 
Kdo vydává povolení?  
Příslušný vodoprávní úřad, v případě naší obce je to odbor životního prostředí na Městském úřadě v Chotěboři, p. 
Bárta Miloš (č. tel.: 569 641 151) nebo pí. Šimonová Ivana (č. tel.: 569 641 136). 
 
Co dělat, když studna nemá doklady?  
Ke každé studni, je potřeba stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Abyste ale mohli čerpat vodu, je nutné 
přidat ještě povolení k odběru podzemních vod. Je-li vaše studna vybudovaná před rokem 1955, ani je nehledejte, 
žádné byste nenašli. Tehdy se totiž papírová povolení k odběru vody ještě nevydávala. Takové studny jsou 
povolené automaticky. 
Jenže co když je studna mladší? Pak platné povolení k odběru podzemních vod mít musíte. Mnoho lidí má však 
„mladou studnu“ bez jakýchkoliv dokladů – buď ji prostě s domem nebo pozemkem koupí a od té doby ji využívají, 
nebo potřebné doklady nemohou dohledat a nebo doklady ke studni nikdy neexistovaly a vy čerpáte vodu 
načerno. Majitelé studní bez dokladu by se měli zeptat na odboru životního prostředí Městského úřadu 
v Chotěboři, tam vám doklady mohou vyhledat v archivu nebo ve své evidenci, pokud byly vydány a dochovaly 
se. Když se u studny vydané po roce 1955 nepodaří vydání povolení doložit, je třeba požádat o nové.  
 
Magický rok 1955:  
Rok 1955 dělí studny na ty, které musí mít papírové povolení k odběru vody, a ty jenž je mít prostě nemohou. 
Pokud by však přišla kontrola, které vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí dělají pouze 
namátkově, a vy jste si jistí, že povolení k odběru vodu mít nemůžete, protože Vaše studna je starší než z roku 
1955, máte několik možností. Můžete napsat čestné prohlášení o tom, že studna je starší než z roku 1955 (bližší 
informace níže) nebo můžete předložit nějakou listinu, v níž je o studni zmínka z období před rokem 1955: 
dokumentaci k domu, starou mapu, kde je studna zakreslena, znalecký posudek k převodu domu, kupní smlouvu. 
Požádat také můžete nějakého pamětníka, např. souseda, o svědeckou výpověď o tom, že tu studna stála už 
před tímto datem.  
 
Čestné prohlášení.  
Čestné prohlášení by mělo obsahovat:  

− nadpis „Čestné prohlášení“,  
− dále například větu: „Čestně prohlašuji, že studnu na pozemku p. č. ......... v k. ú. Oudoleň  nepoužívám.“ 

nebo větu: „Čestně prohlašuji, že studna na pozemku p. č. ........... v k. ú. Oudoleň byla vybudována před 
rokem 1955.  

− vaše jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu 
− název úřadu, jemuž je prohlášení určeno: Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 

69, 583 01 Chotěboř. 
− datum a váš podpis. 

 
Jaké doklady pot řebujete k žádosti o povolení k odb ěru vody?  
K žádosti o povolení odběru vody musí domácnost přiložit tyto doklady: 

− mapa v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000), ve které je schematicky studna zakreslena 
− kopie katastrální mapy s vyznačením studny 
− vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tedy posudek hydrogeologa (toto provádí např. firma Vodní 

zdroje Ekomonitor, s.r. o., Píšovy 820, 537 01 Chrudim 3, tel: 469 682 303, www.ekonomotiro.cz), pokud 
vodoprávní úřad nerozhodne, že není třeba  

− kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, pokud je vydal jiný vodoprávní úřad, než ten, na 
němž žádáte o povolení k odběru vody. 

 
Platí se za odb ěr vody z vlastní studny?  
Zaplatit musí ten, kde odebírá minimálně 500 m3 podzemní vody za kalendářní měsíc či 6 000 m3 za kalendářní 
rok. To se týká  hlavně velkých firem a obcí, nikoliv domácností. Ty těchto hodnot nikdy nedosáhnou – průměrná 
spotřeba domácnosti může být kolem 8 m3 za kalendářní měsíc. 

(informace jsou převzaty z deníku MF DNES) 
 

      Další informace je možné nalézt na webových stránkách ministerstva zemědělství (www.mze.cz - Vodní 
hospodářství -  Manuál pro vodoprávní úřady) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V současné době obecní úřad zpracovává Povodňový plán Obce Oudoleň, jehož součástí jsou i informace, které 
by měl znát každý občan: 

 
POVODŇOVÁ   SITUACE 

 
Co by m ěl každý v ědět. 

Při ohrožení budete vyrozuměni: 
- signálem sirény „Všeobecná výstraha“ (nepřerušovaný tón sirény podobu 2 minut) 
- místními kompetentními orgány 
- hlášením místního rozhlasu 
- televizí a rozhlasem. 

 
Co neprodlen ě udělat . 

- vytipovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou 
- připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří, garážových vrat, oken apod. 
- informovat se na obecním úřadě o místě evakuace, trasách evakuace a signálu k zahájení evakuace 
- připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny 
- vlastníte-li osobní automobil (nákladní auto, traktor, autobus...) připravte jej k použití (zabezpečit 

pohonnými hmotami minimálně na 100 km) 
- připravit evakuaci zvířat 
- upevnit věci, které by mohla odnést voda (případně jejich přemístění na bezpečné místo) 
- připravit si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny – nejlépe poslouží batoh nebo kufr – opatřete 

jej štítkem s plnou adresou 
Obsah evakuačního zavazadla: 

- osobní doklady, peníze a cennosti 
- osobní léky, zdravotnické a osobní potřeby 
- základní trvanlivé potraviny (pokud možno v pevných obalech) 
- náhradní prádlo, obuv, přikrývka nebo spací pytel, osobní potřeby do deště apod. 
- malá svítilna s náhradními zdroji, malé rádio 
- malým dětem složte do kapsy kartičku se jménem a adresou. 

 
Co udělat pro záchranu života p ři povodni? 

1. Hlavní činnost je evakuace, která se vyhlašuje: 
− signálem sirény „Nebezpečí zátopové vlny“ (přerušovaný tón sirény po dobu 2 minut) 
− místními kompetentními orgány 
− místním rozhlasem, spojkou a dalšími sdělovacími prostředky 

2. Opuštění ohroženého prostoru 
− vlastními silami a prostředky do určeného evakuačního prostoru 
− vlastními silami do prostoru soustředění k převozu do evakuačního prostoru (určí příslušný OÚ) 
− prostřednictvím záchranných jednotek, jejich sil a prostředků 

3. Řiďte se pokyny orgánů obce a záchranných jednotek při evakuaci 
4. Je-li dostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zatopeno vodou 
5. Dodržujte zásady pro opuštění bytu – domu: 

− překontrolovat uzavření oken, dveří a ostatních průchodů 
− uzavřít hlavní uzávěry vody, plynu a vypnout hlavní uzávěr přívodu elektrického proudu 
− hodnotnější věci přemístit dle časových možností do vyšších pater nebo odvézt 
− svody rozhlasových a televizních antén odpojit ze zdířek 
− provést utěsnění otvorů k omezení průniku vody (kanalizace, odpady v přízemí a ve sklepě) 
− provést vyztužení dveřních a okenních prostor 
− zabezpečit prostor proti zlodějům 

6. Dodržovat obecné zásady chování při ohrožení povodní: 
− zabezpečit a evakuovat děti 
− sledovat a dbát pokynů obecního úřadu a masmédií 
− pomáhat sousedům, zejména starým a nemohoucím lidem 
− nerozšiřovat a zabraňovat rozšiřování poplašných zpráv 
− jednat klidně a s rozvahou. 

 
Jak se chovat p ři návratu po opadu vody. 

1. Nechat si zkontrolovat stav bytu – obydlí: statická narušenost, obyvatelnost, odborné překontrolování rozvodu 
elektřiny a plynu před použitím, zkontrolovat stav studní, rozvodů vody, kanalizace apod. 

2. Soustřeďování a likvidace uhynulého zvířectva, zkažených potravin a polních plodin po zasažení vodou na 
základě posouzení a doporučení hygienika 

3. Sledovat informace o humanitární pomoci 
4. Při obnově zdrojů pitné vody se řídit pokyny odborníků 
5. Kontaktovat příslušné pojišťovny ohledné náhrad škod 
6. Pokud možno účastnit se na likvidaci následků povodní. 
 



� ZÁKLADNÍ ŠKOLA:                                    P O Z V Á N K A  
                          Žáci a u čitelé ZŠ a MŠ Vás srde čně zvou na malou 

                             VELIKONOČNÍ  VÝSTAVU  
                         která se bude konat ve st ředu 4. dubna od 13.00 do 16.30 v základní škole . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Výprava za lovci mamut ů 
     Letos jsme se rozhodli, že si jarní prázdniny zpestříme 
výletem. Ve středu 7.3. jsme se vydali v hojném počtu  - děti i 
rodiče - do Prahy do Národního muzea za lovci mamutů.  
     Televizní reklama nás už delší dobu lákala na to, že je 
v Národním muzeu můžeme „vidět, slyšet a 
cítit“. A tak, když jsme přicházeli po 

Václavském náměstí k budově muzea, upozorňovali nás předškoláci 
na to, že už jsou to oni, že už je cítí, ale lovci mamutů to nebyli, to 
jen vůně ze stánků s rychlým občerstvením…Nakonec se všechny 
děti dočkaly lovců, mamuta v životní velikosti a dalších předmětů 
z doby kamenné, i jiných zajímavých exponátů, především zvířat ze 
zoologických sbírek.  
     Počasí nám toho dne opravdu přálo, a tak jsme se vydali na procházku po 
Praze. Děti   viděly apoštoly na  Staroměstském orloji, projely se metrem, což se asi 
mnohým líbilo nejvíce, vystoupaly na Hrad, prošly se po Karlově mostě, pozorovaly 
parníky na Vltavě… 
     Chození po městě a mnoho nových zážitků najednou bylo náročné, ale na výlet do Prahy  s dětmi stále  
vzpomínáme a těšíme se na další výlety.                                                      Mgr. Losenická Dagmar, ředitelka školy.                                                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Ve čtvrtek 29. 3. se vypravila celá naše škola na kozí farmu do Příjemek. Počasí 
se vydařilo a už samotná cesta autobusem byla pro děti ze školky dobrodružstvím. 
Jaké překvapení nás čekalo na farmě? Úplně malá kůzlátka! Zážitek pro paní 
učitelky a hlavně pro děti byl nezapomenutelný.                H. Kmošková, učitelka MŠ 
-------------------------------------------------------- 
     Kdo si v pátek 30. 3. všiml, že se před budovou 
školy objevilo auto policie, nemusí se lekat, že jsme 
ve škole něco provedli. Byla to návštěva, na kterou 
se děti už dlouho těšily. Policisté vyprávěli dětem o 
své práci, zopakovali čísla, na která mají volat 
v případě ohrožení, připomněli jim, že mají být 
opatrné při setkání s cizími lidmi. Zájemce (to byly 
skoro všechny děti) spoutali pouty a nakonec 
odpovídali na všetečné otázky a rozdali dětem ze 

školy i ze školky drobné upomínkové předměty.                             
                                                                   Mgr. Losenická Dagmar, ředitelka školy. 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATE ŘSKÁ ŠKOLA :     
      V měsíci březnu jsme v mateřské škole měli karneval. Navštívily nás děti ze 
základní školy, společně s ředitelkou pí. Losenickou a učitelkou pí. Holoubkovou. Na karneval se přišli podívat i 
někteří rodiče. Děti zazpívaly písničku, předvedly říkanky z tématu: „Cesta kolem světa“. Žáci základní školy si 
společně s dětmi z mateřské školy zatancovaly, dokonce se připojili i rodiče. 
     V měsíci březnu jsem pracovala s dětmi v tématu: „Děti v dopravním provozu“. Projekt je zpracovaný 
ministerstvem zdravotnictví a dopravy. V mateřské škole jsme upořádali společně se základní školou besedu 
s chotěbořskými policisty.  
     Také jsme navštívili místní knihovnu. Paní Jana Kubátová přečetla dětem pohádky a lidová říkadla, která budou 
součástí besídky 
ke Dni matek.  
     V prvním týd- 
nu měsíce dubna 
budu s dětmi pra- 
covat v tématu: 
„Velikonoce – 
svátky jara“. Na 
chodbě mateřské 
školy bude uspo- 
řádána výstava.                                                            
 
Pavla Váňová, 
učitelka MŠ 
                                                                      



� POLICIE  ČR 
Sdělení informací o trestné činnosti a p řestupkové 
činnosti spadající do místní a v ěcné p říslušnosti 
OO PČR Chotěbo ř od 24.2.2007 do 16.3.2007. 
Jedná se o vybrané informace,  v žádném p řípadě 
se nejedná o všechny události a v ěci, které řeší 
zdejší sou část PČR.  
   Ve zkráceném přípravném řízení je řešen případ 
muže, který v baru Sport Nepi v Chotěboři odcizil 
mobilní telefon zn. Sony Ericsson v hodnotě 4.850,-
Kč. 
   Dosud neznámým zůstává pachatel vloupání do 
neobydleného domu v ulici Riegrova v Chotěboři. 
Pachatel po vykopnutí vchodových dveří vnikl do 
objektu a odcizil vrtačku, vrtací kladivo a hliníkové 
lišty, vše v hodnotě 4.500,-Kč. 
   Policisté zaevidovali krádež aktovky s platebními 
kartami, digitálním fotoaparátem a osobními doklady, 
ke které došlo v Praze 2 - Vinohradech. Způsobená 
škoda činí 95.800,-Kč. Věc byla dle místní  
příslušnosti předána k provedení dalších opatření na 
MO PČR Praha 10 - Vršovice.  
   Policisté OO PČR Chotěboř přijali oznámení 
provozovatele benzínové čerpací stanice v obci 
Maleč, který v tržbě objevil 3 ks falešných bankovek. 
   Jako přestupek proti majetku je šetřen případ 
krádeže peněženky s finanční hotovostí a osobními 
doklady ve vrátnici Sportovní haly TJ Chotěboř.  
   Stejného přestupku se dopustil neznámý pachatel, 
který poškodil skleněné výplně oken kostela Sv. 
Jakuba v Chotěboři. Svým jednáním způsobil škodu 
2.000,-Kč. 
   Policisté přijali oznámení muže z obce Sloupno, 
kterému neznámý pachatel zastřelil psa. Také zde se 
jedná o přestupek proti majetku.  
     Na služebnu OO PČR Chotěboř se dostavil muž, 
kterému byl v Praze před budovou hlavního náhraží 
odcizen pánský kufr s obsahem. Případ byl 
zadokumentován a předán dle místní příslušnosti 
Oddělení železniční policie PČR Prahy 2. Poškozený 
vyčíslil škodu na 4.900,- Kč. 
     K vloupání do sklepní kóje došlo v obci 
Krucemburk. Neznámý pachatel vnikl do sklepní kóje 
a odcizil odtud horské jízdní kolo a 4 ks letních 
pneumatik s litými disky. Celková škoda byla 
vyčíslena na 32.500,- Kč. 
     Dosud neznámý pachatel odlištoval boční sklo u 
výlohy zastavárny v Chotěboři a odcizil odtud atrapy 
mobilních telefonů. Do prodejny nevnikl. Svým 
jednáním způsobil škodu ve výši 1.000,- Kč. 
     K vloupání do prodejny Jednoty došlo v obci 
Sobiňov. Dosud neznámý pachatel odcizil finanční 
hotovost, dobíjecí mobilní kupony, stravenky a 
cigarety různých značek. Škoda způsobená 
poškozením trezoru, dvěří a odcizením výše 
uvedených věcí činí 94.918,- Kč. 
      Ve Ždírci n/D. došlo k odcizení bankomatu České 
spořitelny. Dosud neznámí pachatelé odcizili celý 
přístroj i s finanční hotovostí. Případ na místě 
převzala Skupina kriminální policie a vyšetřování OŘ 
PČR Havl. Brod. 
      Dosud neznámý pachatel vnikl do areálu Lomu 
Sloupno a po odstranění víček od nádrží 
zaparkovaných vozidel a pracovních strojů odcizil 
motorovou naftu. Celková škoda činí 39.580,- Kč. 

      Ke krádeži finanční hotovosti, dokladů a 
platebních karet došlo v prodejně Erlas, s.r.o. 
v Chotěboři na ulici Palackého. Celková škoda 
převyšuje 10.000,- Kč. 
      Jako přestupek proti majetku je řešen případ 
krádeže mobilního telefonu v Chotěboři. Stejně byl 
kvalifikován případ odcizení měděných svodů 
z objektu myčky u BČ Adam  v Chotěboři. Dosud 
neznámým zůstává pachatel krádeže lešenářských 
trubek ze staveniště v ulici Smetanova v Chotěboři. 
     Policejní hlídkou byl v ulici Březnická v Chotěboři 
kontrolován řidič osobního motorového vozidla. 
Dechová zkouška přístrojem Dräger prokázala 
hodnotu 2,46 promile alkoholu v dechu řidiče. Muži byl 
odebrán řidičský průkaz. Věc bude po 
zadokumentování předána na na Odbor dopravy a 
silničního hospodářství při MěÚ Chotěboř k provedení 
dalších opatření. 
      V týdnu od 10. – 16. 3. došlo ke dvěma vloupáním 
do rekreačních zařízení. První vloupání šetří policisté 
v obci Sobiňov, kdy neznámý pachatel vyrazil 
uzamčené dveře do rekreační chalupy, vnikl do 
chodby domu, následně vyrazil další dveře, celý 
objekt prohledal a odcizil různé věci. Škoda činí 
35.200,- Kč. Ke druhému případu došlo v lokalitě 
Rackovice v rekreační oblasti Seč, kdy neznámý 
pachatel poškodil okenní rám, rozbil skleněnou výplň 
okna, vnikl do rekreační chaty, tuto prohledal a odcizil 
46 ks CD nosičů. Celková škoda byla vyčíslena na 
10.500,- Kč. 
     K vloupání do novostavby rodinného domu došlo 
ve Ždírci n/D. Neznámý pachatel po vypáčení 
balkónových dveří vnikl do novostavby a odcizil odtud 
motorovou pilu, plynový kotel a žebříkový radiátor. 
Poškozený vyčíslil škodu na 94.500,- Kč. 
     Policisté zadokumentovali 2 případy vloupání do 
restaurací. K prvnímu došlo v obci Jitkov, kde 
neznámý pachatel vypáčil vchodové dveře, v chodbě 
vyrazil dveře vedoucí do restaurace a odtud odcizil 
alkohol, cigarety, cukrovinky a drobné mince. Celková 
škoda činí 20.000,- Kč. Ke druhému případu došlo 
v obci Bílek, kdy neznámý pachatel vypáčil dveře 
v zadní části objektu, vnikl na chodbu a odtud vypáčil 
dveře vedoucí do kuchyně. Vše prohledal a odcizil 
cigarety, alkohol a drobné mince. Škoda způsobená 
poškozením dveří a odcizením výše uvedených věcí 
činí 32.425,- Kč. 
     Dosud neznámý pachatel vnikl do sklepních 
prostor činžovního domu č. 1325 v ulici Krále Jana 
v Chotěboři, vypáčil dveře sušárny a odcizil odtud 
jízdní kolo zn. Autor Stratos-SX v hodnotě 10.000,- 
Kč. 
     Pro trestný čin zanedbání povinné výživy je 
prošetřován muž, který si dlouhodobě neplní 
vyživovací povinnost na svého nezletilého syna. Na 
výživném dluží částku 33.600,- Kč. 
     Jako přestupek proti majetku je šetřen případ 
krádeže finanční hotovosti z kapsy bundy v čekárně 
ordinace lékaře v Chotěboři. 
     Stejně je kvalifikován případ, kdy neznámý 
pachatel propíchal pneumatiky na osobním 
motorovém vozidle zn. Peugeot 405 v Chotěboři. 
     K odcizení volně odstaveného kočárku došlo v ulici 
Houbova v Chotěboři, škoda činí 2.000,- Kč. 
 

=========================================================================== 



� DĚTSKÝ  KARNEVAL 
V sobotu 17. března ožil náš kulturní dům dětmi a spoustou krásných nápaditých masek. Vyzdobený sál, 

připravená stanoviště s úkoly, pěkné ceny, upečené moučníky a káva nalákaly 
celkem 50 masek, které přišly v doprovodu svých rodičů, babiček, dědečků a 
známých. 
     Celým odpolednem provázel DJ 
David Hamerský, který skvěle bavil 
nejen děti, ale i dospělé. Program 
karnevalu zahájila promenáda a 
představení masek, poté děti 
tancovaly a plnily úkoly na 
stanovištích (slalom, kuželky, 
kroužky, skládání papírové vlaštovky, 
křížovky a doplňovačky, hlavolamy). 
Za splnění všichni dostali balíček se 

sladkostmi a malými dárečky. 
     V další části programu nechybělo vyhodnocení masek. Všechny byly 
na jedničku a proto si zasloužily odměnu. Ti nejmenší dostali „pracovní 
náčiní“ na písek, předškoláci křídy na chodník nebo peněženku či 
modelínu a školáci hrací karty, penály, sady tužek nebo CD. 
     Zbývající část odpoledne byla plná písniček, her a soutěží. Židličkovanou zná každý, ale to, že si také na 
karnevalu zalyžujeme asi nikoho nenapadlo. Zapojily se všechny děti, ale i odvážlivci z řad dospělých. Byla to 
dřina, a tak za odměnu dostaly  „lyžaři“ sladké koblížky s lentilkami. 
     Výborná nálada nám vydržela až do konce karnevalu. Nikomu se domu nechtělo a proto věříme, že se to snad 
všem líbilo.  
     Naše akce by se nemohla uskutečnit bez sponzorů – SDH Oudoleň, TJ Sokol Oudoleň, obecní úřad, pí. Eva 
Kryštofková a p. Stanislav Sláma. MOC  DĚKUJEME. 
     Poděkování dále patří pí. Zelenkové, která nám pomáhala s plakáty a pozvánkami, p. Bencovi, hasičům a všem 
dalším, kteří se účastnili soutěží a organizace karnevalu. 
     TAK  ZASE  ZA  ROK,  PŘÁTELÉ!                                                                  Jana Kubátová, Blanka Zvolánková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

              ŽIVOTNÍ   JUBILEA  

                      V měsíci dubnu oslaví  výročí narození: 

                       Ondráčková Jaroslava, Oudoleň 3 

                      Mergl Adolf, Oudoleň 123 

                      BLAHOPŘEJEME!  

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - KINO 
DUBEN 2007 

4.4. středa v 9,35 hodin 
BRUNDIBÁŘI 
Pásmo českých pohádek pro děti. 
78 min., přístupný, 16,- + 1,- Kč 
4.4. středa v 18,30 hodin 
APOCALYPTO  
Americký historický akční thriller. 
Titulky, 139 min., přístupný od 15let, 54,- + 1,- Kč 
11.4. středa v 18,30 hodin 
KRVAVÝ DIAMANT  
Válečné drama USA. 
Titulky, 144 min., přístupný, 54,- +1,- Kč 
18.4. středa v 17,00 hodin 
NOC V MUZEU 
Fantastická komedie USA. 
Slosování vstupenek. 
109 min., přístupný, 50,- + 1,- Kč 
25.4. středa v 18,30 hod. 
MOJE SUPERBEJVALKA 
Americká fantastická komedie. 
Titulky, 97 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - ÚSCHOVNA 
KOL 4,- Kč/ ks. Telefon kina 569 695 907. 
 

INZERCE 
P r o d á m  

− zánovní sedací soupravu, zachovalá, stá ří 3  
roky,  cena: 5.000,- K č. 

− 2 plynové bomby po 10 kg. Cena á 350,- K č.  
                                      Zhřívalová Vlasta, Oudole ň 53

PODĚKOVÁNÍ 

     Poděkování pat ří Janě Kubátové a Blance Zvolánkové za pe člivou p řípravu d ětského karnevalu, za 
organizaci sout ěží a také za to, že samy napekly pro ú častníky karnevalu výborné zákusky. Panu Antlovi 
pak za to, že pro zájemce (s úsm ěvem) va řil chutnou kávu.                                           Účastnice karnevalu  
 

KRUCEMBURK  – KINO  - DUBEN 2007 
7.4. sobota 20.00            SAW III 
přístupný od 18 let, titulky, 107 minut, 50,- Kč 
12. 4. čtvrtek 9.45 hod.   CESTA  DO PRAVĚKU 
přístupný, 89 minut, 20,- Kč 
14.4. sobota 17.30 hod.   SPLÁCHNUTEJ  
přístupný, 85 minut, 45,- Kč 
21.4. sobota 20.00 hod.   POTOMCI  LIDÍ 
přístupný od 15 let, titulky, 110 minut, 50,-  
27.4. pátek  20.00 hod., 28.4. sobota 20.00 hod. 
OBSLUHOVAL  JSEM  ANGLICKÉHO  KRÁLE 
přístupný od 12 let, 120 min., 60,-  
 


