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� Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 4. 2007: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− znění Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném 

podlimitním řízení v souladu s § 38 zákona č. 
137/2006 Sb. na dodávku stavebních prací 
Obnova centra obce Oudoleň a ukládá starostovi 
obce oslovit tyto firmy: 
− Agos stavební a.s., Tomáše ze Štítného 634, 

Pelhřimov. 
− Brodská stavební spol. s.r.o., Humpolecká 

648, Havlíčkův Brod 
− Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., 

Průmyslová 941, Havlíčkův Brod 
− RENOS s.r.o., Pod Rybníčkem 421, Hlinsko 

v Čechách 
− ROSS Holding s.r.o., Jihlavská 893, 

Havlíčkův Brod. 

− hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek na dodávku stavebních prací Obnova 
centra obce Oudoleň ve složení: p. Augustin 
Václav,  p. Stránský Pavel, p. Béna Ivo, ing. arch. 
Menšík Jaroslav, pí. Lennerová  Eva, ing. Josef  
Beneš. Dále jmenuje náhradníky: p. Benc Zdeněk, 
pí. Milichovská Irena, p. Ondráček Zdeněk, p. 
Janáček Milan, Mgr. Zvolánková Blanka, ing. 
Pavel Petr. Hodnotící komise plní v souladu s §71 
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. funkci komise  pro 
otevírání obálek. 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 
− se zástupci firmy ELDACO s.r.o. Brno a občany 

naší obce možnost výstavby větrných elektráren 
v našem katastru. 

========================================================================= 
� Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 4. 2007: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− žádost Sboru dobrovolných hasičů v Oudoleni o 

prominutí pronájmu a poplatku za vstupné z 
taneční zábavy dne 21. 4. 2007, z důvodu velmi 
malé účasti (9 osob). 

− celoroční  hospodaření  obce  za  rok  2006,  a to 
bez  výhrad. 

− zasílání příspěvků z činnosti ZŠ a MŠ Oudoleň do 
havlíčkobrodského deníku. 

− připomínku ke správnímu řízení ve věci 
Odbahnění rybníka na pozemku p. č. 97/1: 
v případě poškození místní komunikace ji obec 
požaduje uvést do původního stavu. 

− uspořádání humanitární sbírku ošacení.  
− požádat o přezkoumání a dílčí přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2007 Krajský úřad pro 
Vysočinu, odbor kontroly, Jihlava. 

− termín Posezení zastupitelstva s důchodci 
v sobotu 12. května 2007 od 19.00 hodin. 

− oslovit firmy pro realizaci kalendáře naší obce pro 
rok 2009. 

− opětovné umístění kontejneru na velkoobjemový 
odpad v naší obci - na podzim letošního roku. 

− umístění inzerátu ve ždíreckých Našich novinách 
tohoto znění: Obec Oudoleň z důvodu volné 
kapacity nabízí možnost umístění dětí do 
mateřské školy v Základní škole a Mateřské škole 
v Oudoleni. Bližší informace v ZŠ a MŠ Oudoleň, 
č. tel.: 569642203. 

− zápis do kroniky za rok 2006. 
− koupi části pozemku p. č. 409/2 písmeno „a“ o 

výměře 71 m2  od p. Kubáta, Oudoleň za cenu 
100,- Kč/m2. 

− koupi části pozemku p. č. 388/1 písmeno „b“ a „d“ 
o výměře 59 m2 a část pozemku p. č. 363/5 
písmeno „c“ a „e“  o výměře 102 m2 od pí. 
Ondráčkové, Oudoleň za cenu 100,- Kč/m2.  

− zřízení věcného břemena pro majitele domu čp. 
30 a čp. 26, v podobě práva chůze - přístupu na 
nově vzniklou p. p. č. 409/4.  

− zřízení věcného břemena pro Obec Oudoleň 
zatěžující pozemek p. č. 363/5 a 712 v podobě 

„Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.      Mark Twain 
 



práva jízdy a chůze – přístupu na nové vzniklé 
pozemky p. č. 409/4 a p. č. 363/7.  

− podmínky p. Kubáta: Obec Oudoleň nebude 
požadovat platby za vodu ze studny pro čp. 30 a 
čp. 26 a bude zajišťovat sečení trávy a pořádek 
kolem studny p. Kubáta. 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 
− s ředitelkou ZŠ a MŠ Oudoleň a s rodiči dětí 

organizaci školního roku 2007/2008. 
− záměr směny pozemků č. 1/2007. Tento záměr je 

zveřejněn na úřední desce. 
− záměr směny pozemků č. 2/2007. Tento záměr je 

zveřejněn na úřední desce. 
− žádost p. Ondráčka a pí. Ondráčkové, Oudoleň, o 

zpevnění cesty k pozemku p. č. 152/25. Žádost 
byla projednána a je zaevidována. 

− žádost p. Slámy a pí. Slámové, Oudoleň, o 
přehodnocení úhrady za směnu pozemků a 
písemné vyjádření.  

Obecní zastupitelstvo zamítlo:   
− žádost p. Blažka, Oudoleň o pokácení borovice 

před čp. 55. V současné době tento strom nijak 
neohrožuje své okolí. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− pozvánkou na Valnou hromadu Svazku obcí 

Podoubraví dne 7. 5. 2007 a Valnou hromadu 
Svazku obcí Přibyslavska dne 10. 5. 2007.  

− s laboratorním rozborem vody ze dne 8. 3. 2007  
z vodovodu Březina. Odebraný vzorek odpovídá 
hygienickým požadavkům na pitnou vodu. 

− s informacemi ze zasedání starostů dne 24. 4. 
2007, týkající se ochrany obyvatel a krizového 
řízení.  

− s ohlášením stavby – nátěr fasády na čp. 65.   
− s nabídkou firmy ČEZ, týkající se výstavby 

větrných elektráren v našem katastru. 
 
 

========================================================================== 
� PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA    

Příští zasedání obecního zastupitelstva se  bude 
konat  ve středu 9. 5. 2007 od 19.00 hodin 
v kanceláři obecního úřadu. Další zasedání  
obecního zastupitelstva se bude konat ve 
čtvrtek  24. 5. 2007 od 18.00 hodin 
v kanceláři obecního úřadu. 
� VÝVOZ  ODPADU UKLÁDANÉHO DO 

PYTLŮ.   
Upozorňujeme občany, že firma ODAS Žďár nad 
Sázavou nevyváží komunální odpad uložený 
v pytlích u popelnic. Toto je nutné řešit buď 

uložením do popelnice nebo případně pořízením 
další popelnice.  

� VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ 
Výstraha platí do odvolání. Výstražná informace 
ČHMU: SUCHO S NEBEZPEČÍM POŽÁRŮ 
(vysoký stupeň nebezpečí), 
Doporučení a informace: Kdekoli v přírodě (v 
lesích, na loukách, v parcích i jinde) 
nerozdělávat oheň, nekouřit a vyhnout se 
používání zapalovačů, přenosných vařičů či 
jiných zdrojů otevřeného ohně.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov pořádá ve spolupráci s Obecním úřadem v  Oudoleni 

H U M A N I T Á R N Í    S B Í R K U 
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, 

domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční), peří, péřových a vatovaných přikrývek, 
polštářů a dek. 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem 
 

Sbírka proběhne v sobotu 19. května 2007 v době od 9.00 do 12.00 hodin v hasičské klubovně. 
 

POSEZENÍ S DŮCHODCI 
     Obecní zastupitelstvo obce Oudoleň zve srdečně všechny důchodce na posezení 
se zastupiteli obce. Posezení se bude konat v sobotu 12. května 2007 od 19.00 hodin 
v pohostinství v kulturním domě. Občerstvení je zajištěno.  

S V O Z    N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U 
 

Firma ODAS Žďár nad Sázavou bude provádět svoz nebezpečného odpadu 
 

ve st ředu 23. kv ětna 2007 v dob ě od 16.40 do 17.00 hodin p řed kulturním domem . 
 

Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky 
chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a 
maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd. 

Chraňte své životní prost ředí před nebezpe čnými látkami! 
 



Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod  
5., 6. 5.  MUDr. Josef Ander   Nám. T. G. M. 326, Chotěboř   tel. 569 623 980 
8. 5.   MUDr. Hana Brázdová   Krále Jana 538, Chotěboř    tel. 569 623 790 
12., 13. 5.  MUDr. Miroslava Skočovská  Lipnice n.S. 2      tel. 569 486 109 
19., 20. 5.  MUDr. Jasoň Klíma   Bechyňovo nám. 2, Přibyslav    tel. 569 484 614 
26., 27. 5.  MUDr. Martin Brixi   Dobrovského 2023, Havl. Brod    tel. 569 426 112 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                 
          Augustin Václav                                                                               
             starosta obce
 
=========================================================================== 
� Co nového na Vysočině– duben 2007 
Co může přinést reforma ve řejných financí kraj ům, 
městům a obcím 
      Jako jeden ze dvou hejtmanů jsem se zúčastnil 
v úterý 3. dubna fóra Hospodářských novin na téma 
„Jak Česko zvládne reformu veřejných financí.“ Na 
setkání v Praze premiér Mirek Topolánek, 
místopředseda vlády Petr Nečas a ministr financí 
Miroslav Kalousek více než 2 hodiny vysvětlovali 
smysl a případné důsledky přijetí vládního návrhu 
reformy veřejných financí.  
      Ze spousty poznatků a zajímavých závěrů v této 
chvíli vyberu jediný. Následně po ukončení besedy 
jsem měl možnost mluvit s náměstkem ministra 
financí Eduardem Janotou, se kterým jsem si ještě 
jednou upřesňoval předpokládané důsledky 
případného prosazení reformy veřejných financí pro 
příjmy krajů a obcí. Pan náměstek mi potvrdil, že 
návrh reformy je vůči příjmům obcí a krajů rozpočtově 
neutrální. Převedeno do srozumitelné řeči to 
znamená, že by se zavedením reformy příjmy krajů 
a obcí v podstatě neměly změnit, neboť úbytek příjmů 
způsobený snížením daně z příjmu je kompenzován 
zvýšením výběru daně z přidané hodnoty. 
      Pan náměstek přesto potvrdil, že reforma počítá 
se změnami v zákoně o rozpočtovém určení daní, a to 
zejména z toho důvodu, aby zákon již v budoucnu 
nesváděl k „nakupování občanů“, které se objevuje 
zejména u měst a obcí nacházejících se na hranici 
skokových změn příjmu na jednoho obyvatele. 
Kde se ptát na evropské peníze  
     Přestože jsme z důvodu pomalého a špatně 
koordinovaného postupu ještě sociálně-demokratické 
vlády a zejména potom z důvodu 8 měsíců trvajícího 
dohadování o ustavení nové vlády ztratili téměř rok, 

čas možností předkládání prvních žádostí o evropské 
peníze se blíží. 
     Pokud tedy dnes obce, města, podnikatelé, 
neziskové organizace a další subjekty finišují 
s přípravou svých prvních žádostí – projektů, je 
nejvyšší čas. Máme totiž před sebou původně 
devítileté, nyní již pouze osmileté období, ve kterém 
můžeme získat peníze z evropských fondů, například 
na opravy krajských silnic, na rozvoj cestovního 
ruchu, na rozvoj našich obcí a měst.  
     Je mi jasné, že spíše než jednotliví obyvatelé se o 
evropské peníze budou ucházet obce, firmy, 
neziskové organizace a další subjekty. Všechny tyto 
subjekty jsou však stejně nakonec řízeny 
a organizovány lidmi. Je proto asi dobré o situaci 
vědět a blíže se následně zajímat, zda i moje obec, 
moje firma, moje nezisková organizace nemá šanci 
nějaké evropské peníze získat.  
      Tedy nakonec to hlavní. To je odpověď na otázku, 
kde se dozvíte, zda máte šanci evropské peníze 
získat. Možností je určitě více. První možností je 
kontaktovat Odbor regionálního rozvoje Krajského 
úřadu kraje Vysočina 
( http://extranet.krvysocina.cz/telefon/index.php ) nebo 
Úřad regionální rady regionu soudržnosti 
( www.jihovychod.cz ). Jako další možnosti se nabízí 
různé agentury, které se zabývají využitím evropských 
peněz především v souvislosti s poradenstvím 
i vlastním navrhováním a psaním projektů - žádostí. 
Kraj Vysočina je jedním ze spoluzakladatelů 
Regionální rozvojové agentury Vysočina 
( www.rrav.cz ), která byla také za účelem pomoci 
subjektům Vysočiny založena. 
       Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 

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

Obecní zastupitelstvo Obce Oudoleň všechny srdečně zve na 

 
 

Kdy?       v sobotu 9. června 2007  Kde?       v KD v Oudoleni 
 

Za kolik? vstupné: 60,- Kč.          Začátek? ve 20.00 hodin 

 

Hudba? I M P U L S 



Žáci a u∏itelé ZŠ v Oudoleni Vás všechny srde∏ně zvou 
vvvv    nednednedneděli 13. kvli 13. kvli 13. kvli 13. května 2007 vtna 2007 vtna 2007 vtna 2007 v    15 hodin15 hodin15 hodin15 hodin    

do kulturního domu na divadelní představení s písni∏kami 

 
které si pro Vás připravily děti pod režijním vedením pí.u∏itelky 

Kmoškové. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

� MÍSTNÍ  KNIHOVNA 
V měsíci dubnu byly nakoupeny další knížky do 
naší knihovny. Pro děti a mládež 3 novinky a pro 
dospělé 12 ks knih. Během měsíce května budou 
přivezeny nové soubory knížek z Městské 
knihovny ve Ždírci nad Doubravou. Opět budete 
mít z čeho vybírat. 
Nabídka nových knih: 
TO NEJLEPŠÍ Z VEČERNÍČKŮ 2 
- televizní večerníčky v knižní podobě, např. 
Maxipes Fík jde do světa, Škubánkovy 
narozeniny, Jak Rumcajs zadupal patou 
loupežnické znamení a mnoho dalších. 
DOBRODRUŽSTVÍ  POLDY A  OLDY 
- 10 kapitol velmi známých příběhů, které 
vycházely před 30 lety v časopise pro děti 
„Čtyřlístek“. 
Martina Bobková: TAJNÁ NEBEPLAVBA 
- kniha je určena čtenářům od 9 let a vypráví o 
Markétce, která se setkala se svým andělem 
strážným a také o tom, jaká nevídaná 
dobrodružství s ním prožila. 
Peter Høeg: CIT SLEČNY SMILLY PRO SNÍH 
- vynikající román dánského spisovatele. 
Milan Kundera: NESNESITELNÁ  LEHKOST  
BYTÍ 
- láska na konci století, na rozhradí dvou světů, 
láska na planetě nezkušenosti. 
Paulo Coelho: ČARODĚJKA Z PORTOBELLA 
- fascinující a dramatická zápletka, v níž čtenář 
odhalí dlouholetou tradici, založenou na ženské 
síle a lásce. 

Jarmila Pospíšilová: PRACH, POPEL A DÝM  
- česká detektivka. Marie nalezne v knížce 
z antikvariátu starý dopis. Vzbudí její zvědavost 
a ona začne pátrat. Lidské příběhy, s nimiž se 
postupně setkává, na ni hluboce zapůsobí. 
Noah Gordon: ŠAMAN 
- klasický western, historický román, detektivka, 
politický thriller, román o naději a zklamání, o 
válce a míru, o lásce a nenávisti, o přátelství a 
zradě, o rozumu a víře, o demokracii a zvůli, 
kniha nabytá dějem, prošpikovaná jemným 
humorem a ještě jemnější erotikou – to vše je 
ŠAMAN. 
Noah Gorodon: RANHOJIČ 
- poutavý příběh o neutuchající silné touze po 
vědění a vzdělání a o uskutečňování šlechetného 
cíle se odehrává v 11. století. Čtenáři se dostává 
do ruky rozsáhlý román, bouřlivé drama o 
nadaném léčiteli, který bojoval s nemocemi a se 
smrtí v primitivních podmínkách středověké 
Anglie a Persie. 
Corinne Hofmannová: BÍLÁ MASAJKA 
      ZPÁTKY Z AFRIKY 
      SHLEDÁNÍ V BARSALOI 
- pravdivý příběh, sen o velké lásce, který se 
změnil v boj o přežití. První díl byl natočen a 
velmi úspěšně promítán v kinech v loňském 
roce. 

Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň 

=========================================================================== 
� ZÁKLADNÍ ŠKOLA:     

Začarovaná škola 
V pondělí 30. dubna jsme měli 
„začarovanou školu“. V lavicích 
se objevili místo vzorných žáků 
a žákyň čarodějové a 
čarodějnice, podobně tomu bylo 
i v mateřské školce. Vyučování 
v přestrojení se nám líbilo, i 
když nám kouzla nepomáhala 
ani při matematice, ani při 
psaní. Čarodějnické dopoledne 
jsme zakončili společnou 
vycházkou dětí MŠ a ZŠ, při níž 
školáci plnili různé úkoly.                                                                                                              
Mgr. Losenická Dagmar, 
ředitelka školy                                                                



BRIGÁDA 
  TJ Sokol Oudoleň pořádá v úterý 
8. 5. 2007 od 8.00 hodin brigádu na 
dolním hřišti.  
   Sebou si vezměte: lopatu a hrábě.  
 

ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová  – DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 
 Žáci a učitelé při Základní škole a Mateřské škole v Havl. Borové zvou rodiče a všechny co mají zájem, na 
Dny otev řených dve ří, které se uskuteční v Základní škole v Havlíčkově Borové ve dnech 29. – 30. 5. 2007 
od 7.15 hod. do 11.55 hod.  
 

MATE ŘSKÁ ŠKOLA :     
     V měsíci dubnu jsem s dětmi pracovala v tématech: „ 
Velikonoce – svátky jara“, „Když jaro ťuká“, „Jaro v trávě“. 
Předškolní děti pravidelně spolu s žáky 3. a 5. třídy navštěvovaly 
plavecký výcvik v Hlinsku v Čechách. Předškolní dětí pravidelně 
každé pondělí pískají na flétničky s paní učitelkou Kmoškovou. 
     K tématu: „Velikonoce – svátky jara“ jsem s dětmi uspořádala 
výstavu na chodbě MŠ. Výstavu shlédli rodiče a další lidé 
z vesnice. K tématu: „Když jaro ťuká“  jsem se zaměřila na nácvik 
jarních říkadel, rozpočitadel a písniček, které budou součástí 
besídky ke Dni matek. Uspořádaly jsme s dětmi další výstavku 
s jarním tématem. Děti vyráběly narcisy z vaječných obalů, 
vyplňovaly pracovní listy, vystřihovaly a překládaly z papíru.  
V tématu: „Jaro v trávě“ jsem se zaměřila na pozorování přírody: 

rostliny, hmyz. Na školní zahradě pozorujeme lupou ploštice, ruměnice, které děti znají z knížky o Ferdovi 
Mravencovi. S paní Stehovou docvičujeme břišní tance.  
      Jaro pro děti znamená radost z pohybu, ale také větší nebezpečí úrazu. Jízda na kole, hry s míči, rychlé 
běhání. V ranním kruhu si děti samy stanovily pravidla co se smí, co je nebezpečné, každý den je opakujeme. 
     Srdečně zveme na besídku ke Dni matek – termín bude upřesněn. 

   
======================================================================================                                                                   
� POLICIE  ČR 
Sdělení informací o trestní a přestupkové činností 
spadající do místní a věcné příslušnosti OO PČR 
Chotěboř od 24.3.2007 do 27.4.2007. Jedná se 
vybrané informace, které Vám poskytujeme, 
v žádném případě se nejedná o všechny události a 
věci, které řeší zdejší součást PČR. 
     V domě s pečovatelskou službou v Chotěboři došlo 
k odcizení finanční hotovosti ve výši 15.000,- Kč. 
Dosud neznámá pachatelka požádala obyvatelku 
domu o sklenici vody a v době, kdy ji poškozená 
odešla vodu natočit odcizila ze skříňky její úspory. 
     Pro trestný čin zanedbání povinné výživy je 
prošeřován muž z Chotěboře, který si neplní 
vyživovací povinnost na svoji nezletilou dceru. Dlužná 
částka na výživném činí 19.670,- Kč. 
     Šetřením policistů OO PČR Chotěboř byli zjištěni 
pachatelé dvou případů krádeží věcí z košíků jízdních 
kol, ke kterým došlo ve Ždírci nad Doubravou. 
     Pro trestný čin podvodu je prošetřován muž 
z Frýdlantu nad Ostravicí, který pod smyšlenou 
záminkou vylákal 6.000,- Kč na muži z obce Čachotín 
a částku ve stanoveném termínu i přes několik 
upomínek nevrátil. 
     Dosud neznámý pachatel odcizil z novostavby 
truhlářské dílny v obci Staré Ransko celkem 8 ks 
kostek HAKI lešení v celkové hodnotě 70.000,- Kč. 
     Po vylomení dozického zadlabacího zámku u dveří 
sklepa vnikl neznámý pachatel do sklepních prostor a 
odcizil odtud jízdní kolo, čímž způsobil škodu ve výši 
11.700,- Kč. 
     Jako třesný čin vloupání je prošetřován případ 
z obce Lány, kdy neznámý pachatel po vypáčení 
petlice s visacím zámkem vnikl do dřevěné kůlny a 
odcizil čerpadlo k venkovnímu bazénu a elektrickou 
vrtačku. Škoda činí 4.200,- Kč. 

   Dosud neznámý pachatel poškodil vozidlo Renault 
Megane odstavené na parkovišti v ulici Na Chmelnici 
v Chotěboři. Svým jednáním způsobil majiteli vozidla 
škodu 13.000,- Kč. 
   K pokusu krádeže osobního motorového vozidla zn. 
Škoda 120L došlo v ulici Na Balkáně ve Ždírci nad 
Doubravou v prostoru řadových garáží. Neznámý 
pachatel odmontoval plastové kryty volantu a spínací 
skříňky a dále poškodil uzamykání volantu. Z vozidla 
nic neodcizil, svým jednáním způsobil škodu 2.000,-
Kč. 
   Dosud neznámý pachatel odcizil dvě motocyklové 
přilby, které měl majitel uložené ve sklepě domu v ulici 
Na Valech v Chotěboři. 
   Ve zkráceném přípravném řízení je zpracováván 
případ fyzického napadení mladíka, ke kterému došlo 
na chodníku před internátní ZŠ v ulici Hradební v 
Chotěboři. 
   Jako přestupek proti občanskému soužití je šetřen 
případ fyzického napadení mezi návštěvníky taneční 
zábavy v obci Krucemburk. 
   Stejného přestupku se dopustil host baru Pegas, 
který napadl obsluhu baru, neboť mu nechtěla prodat 
alkohol. 
   Přestupku proti občanskému soužití se dopustila 
žena s obce Horní Lhotka, která v podnapilém stavu 
slovně a fyzicky napadla svého manžela.  

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



OKRSKOVÁ  SOUTĚŽ  POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV 
     Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň  se v sobotu 26. května 2007 zúčastní okrskové 
soutěže požárních družstev v Havlíčkově Borové v areálu u vodárny. 

� MLADÍ  HASI ČI – SOUTĚŽ   
    V sobotu 28. dubna se uskutečnilo jarní kolo hry Plamen mladých hasičů. Protože kolektivů mladých hasičů 
stále přibývá, byly tyto kolektivy rozděleny na obvody. Z každého obvodu postupují 2 nejlepší z kategorie 
mladších a starších do okresního kola, 
které se bude konat 19. května 
v Havlíčkově Brodě „ Na Dukle“. Obvod 
číslo 3, do kterého spadají SDH Oudoleň, 
Havlíčkova Borová, Krucemburk, Ždírec 
nad Doubravou (bohužel nesoutěžili, pro 
nedostatek dětí), Údavy, Sobíňov a 
Přibyslav se sešly v Přibyslavi na 
hasičském cvičišti připraveni soutěžit. 
    Po zahájení soutěže a sdělení 
důležitých informacích jsme se vrhli do 
disciplín. Začínali jsme štafetou 4x60 
metrů a pokračovali jsme štafetou 
požárních dvojic a požárním útokem.  
    Pilné nacvičování doma se nám vyplatilo.   
    K jarnímu kolu hry Plamen se 
připočítávají výsledky z podzimního kola a celkové umístění mladých hasičů z Oudoleně bylo následující:  

mladší se umístili na 3. místě z 4 zúčastněných družstev, 
starší obsadili 1. místo v konkurenci 6 zúčastněných družstev obvodu č. 3. 

    Počasí po celý den bylo parádní a i to nám trošku pomohlo k tak pěknému výsledku. 
    Nyní se družstvo starších bude připravovat na soutěž do Havlíčkova Brodu, kde na ně čekají dvě nové 
disciplíny a to: štafeta CTIF a požární útok CTIF + samozřejmě štafety a  požární útok, které byly i 
v Přibyslavi. 
     Budeme věřit, že i v Brodě se nám soutěž vydaří.                                                        Evka, Vlasta, Markéta  

=========================================================================== 
� KULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

              ŽIVOTNÍ   JUBILEA  

                      V měsíci květnu oslaví  výročí narození: 

                       Plíhal Václav, Oudoleň 110             

                   BLAHOPŘEJEME!  

 

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - KINO 
KVĚTEN   2007 

4.5. pátek v 7,35 a  9,35 hodin 
MAHARAL-TAJEMSTVÍ TALISMANU 
Dobrodružný rodinný film.100 min., přístupný, 29,- Kč 
4.5. pátek v 17,00 hodin 
MAHARAL-TAJEMSTVÍ TALISMANU 
Repríza českého filmu.100 min., přístupný, 36,- + 1,- Kč 
9.5. středa v 18,30 hodin 
RANDE MĚSÍCE 
Komedie USA.  Titulky, 103 min., přístupný, 52,- +1,- Kč 
15.5. úterý v 15,00 hodin 
17.5. čtvrtek v 15,00 a 17,15 hodin 
ŠKOLNÍ AKADEMIE 
Téma akademie – OSOBNOSTI.   Vstupné dobrovolné. 
 23.5. středa v 17,00 hodin 
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 
Nový rodinný film USA.  96 min., přístupný, 36,- +1,- Kč 
30.5. středa v 18,30 hodin 
ROCKY BALBOA 
Nic nekončí, dokud to doopravdy neskončí. Titulky, 102 
min., přístupný, 52,- +1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks –ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks. 
Telefon kina 569 695 907.   Děkujeme za návštěvu. 
 

MODLÍKOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2007 
16. 6. 2007 SKUPINA TURBO 
                   předkapela KARAMEL 
7. 7. 2007   HONZA NEDVĚD  
1. 9. 2007   FRANTIŠEK NEDVĚD  
                  se skupinou  Druhé podání   

KINO KRUCEMBURK–KV ĚTEN 2007 
5.5. sobota v 17.00 hodin  
ERAGON   
Fantasy film USA, p řístupný, 104 min. 50,- 
12.5. sobota ve 20.00 hodin  
GHOST  RIDER  
Akční film USA. p řístupný, titulky, 110 min., 50,- 
19. 5. sobota ve 20.00 hodin  
ŠTĚSTÍ NA DOSAH  
Film USA.p řístupný, titulky, 118 min. 50, -  
 


