Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz
se dá ještě vždy mnoho udělat,
bez času nic.
Jan Neruda
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ZASEDÁNÍ ZASTUPI
ZASTUPITELSTVA
TELSTVA OBCE DNE 14. 5. 2008
oproti výši podezdívky u plotu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

Zastupitelstvo obce projednalo:

navržený program zasedání.
na základě záměru č. 1/2008 prodej pozemku p.
č. 648/188 o výměře 603 m2 p. Slámovi Pavlovi,
Ždírec nad Doubravou.

−

Zastupitelstvo obce neschválilo:
-

žádost pí. Zelenkové o úpravu betonových úžlabí
u domu čp. 2, aby nedošlo k navýšení místní komunikace oproti stávající výši komunikace a tím i

spolu s pozvanými hosty (Mgr. Losenickou, Mgr.
Stehnovou, p. Mrťkou, pí. Ouvínovou, kameramanem, p. Šnellym, p. Kubátem, p. Antlem, p. Kolářem, p. Rosickým a pí. Bencovou) program a
organizaci akce: Setkání rodáků u příležitosti slavnostního předání akce: Obnova centra obce
Oudoleň.

ZASEDÁNÍ ZASTUPI
ZASTUPITELSTVA
TELSTVA OBCE DNE 22. 5. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:

-

-

-

navržený program zasedání.
rozpočtové změny č. 1/2008.
zápis v obecní kronice za rok 2007
odměnu kronikáři navýšenou o 5% oproti roku
2007
koupi pozemku p. č. 383/8 o výměře 9 m2 od Pozemkového fondu ČR, Havlíčkův Brod.
mimořádné zasedání týkající se organizace setkání rodáků ve čtvrtek 5. června 2008 od 18.00
hodin.

s informacemi z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, na příštím zasedání bude projednána
účast na Podoubravském víceboji 2008.

Zastupitelstvo obce projednalo:
−

−

žádost pí. Ondráčkové o zpevnění příjezdové
komunikace k čp. 121. Žádost bude řešena na
místě samém v pondělí 26. května, s největší
pravděpodobností bude dolní část komunikace
zpevněna štěrkem.
organizaci: Setkání rodáků.........

ZASEDÁNÍ ZASTUPI
ZASTUPITELST
TELSTVA
STVA OBCE DNE 24. 6.
6. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

-

-

navržený program zasedání.
návrh smlouvy o dílo, uzavřenou s firmou Ekomonitor spol. s. r. o. Chrudim, týkající se projektu:
Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve
veřejném vodovodu Oudoleň. Jednání se zúčastnil zástupce společnosti Vodní zdroje p. Tomáš
Kašpar, který podal informace k projektu a zodpověděl dotazy zastupitelů.
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Oudoleň za rok 2007 ve výši 40.421,81 Kč na nákup
lavic a židlí, opravu vybavení hřiště, nákup pomůcek na vyučování, přidělení do fondu odměn a
úhradu příspěvku na dopravu na školní výlet.
zařazení dalšího bodu do Dohody o užívání obecního rybníků tohoto znění: Při dalším prodloužení

-

-

-
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smlouvy bude pronájem obecních rybníků zpoplatněn dle platné obecní vyhlášky.
vyzvat účastníky smluv o zřízení věcného břemene na vedení obecního vodovodu, kteří na zaslané návrhy smluv dosud nereagovali, k podepsání
těchto smluv.
na základě žádosti Českého svazu chovatelů
Velká Losenice darovat propagační předměty do
tomboly na VI. podpeperskou výstavu drobného
zvířectva, konanou ve dnech 26. – 27. 7. 2008 ve
Velké Losenici.
účast na Podoubravském víceboji 2008 dne 30. 8.
2008 v Bezděkově ve složení 2 muži + 1 žena.
Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola a Mateřská škola
Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod.

-

-

Závěrečný rozpočet za rok 2007 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce
za rok 2007, a to bez výhrad.
odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Oudoleň Mgr. Losenické Dagmar.
nákup nových dopravních značek: Dej, přednost
v jízdě.

-

Zastupitelstvo obce projednalo:
−

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
-

leň, křiž. a dále se žádostí o příspěvek na opravu
požární nádrže.
s průběhem a s náklady na akci: Setkání rodáků...., předběžné náklady této akce jsou: 121 tis.
Kč.
s informacemi k ochraně lesa před hmyzími škůdci.

s podáním žádosti obce Oudoleň o opravu komunikace č. III/3509 v úseku Oudoleň odb. – Oudo-

nákup menšího traktoru na údržbu zeleně a na
vyhrnování sněhu.

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU
MÍSTNÍ KNIHOVNA
V měsících červenec a srpen bude místní knihovna otevřena pouze každý sudý týden, a to ve středu od
17.00 do 19.00 hodin.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne 16. července 2008 v době od 7.30 do 14.30 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v horní části obce
od čp. 130 Dvořákovi po čp. 110 Plíhalovi.

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL
ZASTUPITELSTVA
Další zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 24. července 2008 od 19.00
hodin v kanceláři obecního úřadu.

SETKÁNÍ RODÁ KŮ – ZÁZNAM NA DVD
Zájemci o DVD ze Setkání rodáků se mohou nahlásit na obecním úřadě. DVD bude v prodeji
na konci prázdnin a jeho př edběžná cena bude 100, - Kč.
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:
Stránský Pavel
místostarosta obce

KRAJSKÝ ÚŘAD
Co nového na Vysočině – červen 2008

tové programy Prevence kriminality 2008 (2,0 mil. Kč),
Rozvoj vesnice 2008 (10,0 mil. Kč), Edice Vysočiny VI
(2,0 mil. Kč), Vysočina bez bariér 2008 (4,0 mil. Kč)
jsou jen jedním z výsledků jejich zasedání.
Dalšími tématy jednání bylo rozšíření spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, udělování
nejvyšších ocenění - medailí kraje Vysočina a zejména potom jednání o možnosti realizace rozvojových
projektů kraje, jakými jsou například Vesmír Vysočiny
nebo Vědeckotechnologický park.
Zkrátka i ve druhé polovině roku bude co dělat. Pro spoustu z nás budou letní měsíce nejen obdobím letního slunění, ale i tvrdé práce. Za sebe si
dovolím napsat, že mám z té první poloviny roku dobrý pocit. Základní kameny rozvoje našeho kraje se
daří nadále pevně usazovat a ukazatele kvality života
patří v našem kraji k nejlepším v republice.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo konečně
dokončit knížku s příznačným názvem „Jak se žije na
Vysočině“. Pokud vše půjde podle plánu, věřím, že se
ještě v letních měsících dočkáme prvních výtisků.
Jsem přesvědčen, že mnozí čtenáři budou až překvapeni, jak výborná je naše pozice ve srovnání s jinými
kraji.
Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz

Vysvědčení a potom hezké léto
V červnu to nebývá pro nikoho jednoduché.
Žák, student nebo rodič či prarodič, všechno je to
jedno. Snažíme se na poslední chvíli věci dotáhnout
do konce nebo ještě trochu vylepšit. Ti odpovědnější
chtějí odejít na dovolenou nebo na prázdniny s čistou
hlavou nebo s pocitem dobře vykonané práce bez
restů a dluhů. Daří se nám to samozřejmě různě, ale
stejně si myslím, že se na dovolenou a léto vůbec
většinou těšíme.
Červen je i měsícem, kdy se kromě vysvědčení odměňují ve školách i ti talentovaní a úspěšní.
Jsem přesvědčen, že je to dobře. Být dobrým nebo
nejlepším přece není ostuda, ale úspěch. Červen je
i měsícem třídních srazů, svěcení obecních praporů,
městských slavností, různých tradičních oslav výročí a
opravdových i recesistických přehlídek a soutěží.
Je úžasné jak města a obce na Vysočině žijí.
Každý den vidím, že Vysočina je opravdu dobrým
místem pro život a možná více než kde jinde u nás
platí: „Léto budiž pochváleno“.
Jak se žije na Vysočině
Krajští zastupitelé zakončili červen svým
v tomto roce již čtvrtým zasedáním. Schválené gran-
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OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM RODÁKŮ….
SVATEBNÍ KOLÁČKY
1 kg výběrové mouky
50 dkg másla
10 dkg sádla
5 dkg cukru
10 dkg kvasnic
1 dkg soli
8 žloutků
¼ l mléka
citronová kůra

A začneme pěkně pořádku, pomineme takové nudné věci jako
objednávání propagačních předmětů, sestavování a zajišťování programu
apod. a zastavíme se, jak jinak, u jídla. U těch skvělých, výborných, prostě
strašně dobrých koláčů, na
které všichni pěli jen samou
chválu. A tak pro případné
zájemce,
či
spíše
zájemkyně,
přinášíme
recept. Ale chce to nadšení
a vervu, jak je vidět…..
A pak to začalo:
v pátek večer vystoupením
divadelního
spolku
z Havlíčkovy
Borové,
Jeho členové nás mile
překvapili, byli opravdu
tak výborní, jak jsme o
nich slyšeli.
A konečně je sobota 7. června, ráno ještě probíhají poslední úpravy
a pak jen všichni obhlížíme oblohu. Přestane pršet? Ale protože
nepřestává, dochází na improvizaci. Škoda.

A pak…..
Jak vše probíhalo dále, k tomu není
potřeba komentář, to jste většinou zažili sami. A
tak chceme jen poděkovat všem, kteří zajišťovali
a pomáhali, aby všechno bylo připraveno a
probíhalo bez problémů. Myslíme, že jejich úsilí
se podařilo. Ale to už zhodnotíte jistě sami.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
ŠKOLA

Co je nového v naší škole?
Ve středu 28.5.2008 se naši žáci (Anna Stehnová, Tomáš Bačkovský,
Jakub Ondráček, Jana Kohoutová, Jana Hamerníková, Ondřej Béna) zúčastnili
lehkoatletických závodů v Chotěboři. Soutěžilo se ve třech disciplínách: skok
daleký, hod kriketovým míčkem a běh na 50
metrů. Mezi asi 140 závodníky se naši neztratili.
Přivezli jsme si 2 medaile:
Tomáš Bačkovský 3.místo (skok daleký)
Jana Hamerníková 3.místo (hod krik. míčkem).
Gratulujeme. Poděkování patří i ostatním
závodníkům, kteří rozhodně nezklamali.
………………………………………………………………………………………………….
Dále jsme se zúčastnili výtvarné soutěže PO očima dětí 2008. Z našich dětí
se nejvíce dařilo Tomáši Bačkovskému, který v okresním kole obsadil krásné
2.místo. Gratulujeme.
………………………………………………………………………………………………
Na závěr malá anketa.Zeptali jsme se dětí: Co se Ti líbilo na akci Setkání rodáků ……?
„Jak jsem tancovala jako řeka Vltava a zábava.“ Jana H.
„Moc hezký bylo vystoupení v pátek (Holky se asi zbláznily), bylo takový trochu sprostý. Nejvíc se mi líbila Šárka.“
Míša S.
„Líbil se mi ohňostroj a dražba. Babička si můj obraz koupila za 200 Kč.“ Matěj B.
„Líbila se mi střelnice. Vystřelil jsem si motorku.“ Kuba B.
„Myslivecký ukázky a lebky.“ Tomáš B.
„Jak jsem byla břišní tanečnice.Na pouti trampolína a střelnice.“ Anička S.
„Bavilo mě tancovat břišní tance. Líbil se mi ohňostroj.“ Ivanka B.
„Všechno. Nejvíc všechno.“ Káťa A.
„To, jak dělali Borováci. Jak bojovali.“ Jára O.
„Ohňostroj, naše námořnický vystoupení.“ Káťa K.
„Já nevím, asi všechno.“ Jana L.
„Líbilo se mi na pouti. Byl jsem na trampolíně i ve střelnici.“ Kuba O.
„Všechno.“ Jana K.
„Borováci. Jinak nevím.“ Ondra B.
Vl. Stehnová, učitelka ZŠ

HASIČI
Soutěžní květen v podání mladých hasičů
V sobotu 3. května 2008 se uskutečnilo oblastní kolo dětské hry Plamen. Konalo se na cvičišti
v Podmoklanech. V utkání o postup na okresní kolo
byly našimi soupeři sbory z Havlíčkovy Borové, Přibyslavi, Podmoklan, Dlouhé Vsi, Dobré, Krucemburku
a Sobiňova.
Běhala se štafeta požárních dvojic, štafeta
4x60m, požární útok a doplňková disciplína, kterou si
připravilo pořádající SDH.
Po celém soutěžním klání přišlo očekávané
vyhlášení výsledku hry Plamen, do kterého se počítají
jak tyto disciplíny, tak i podzimní kolo – branný závod.
Jak mezi zúčastněnou konkurencí družstev
dopadli mladí hasiči z Oudoleně?
V kategorii starších obsadilo družstvo
z Oudoleně 2. místo ze 7 zúčastněných družstev.

V doplňkové disciplíně se družstvo starších umístilo na 1. místě, družstvo mladších na
místě 9. z celkového počtu 13. zúčastněných
družstev.
Pro starší toto umístění znamená, že postoupili mezi třemi nejlepšími na okresní kolo do Havlíčkova Brodu.
Všechna zúčastněná družstva si za umístění
odnesla hodnotné ceny.
V sobotu 24. května 2008 v areálu „Na Dukle“ v Havlíčkově Brodě se konalo okresní kolo hry
Plamen.
Ze 4 obvodů okresu Havlíčkův Brod sem postoupili ti nejlepší. Počet družstev byl 9 mladších a 9
starších kolektivů.
Protože se již jedná o vyšší úroveň hry, měla
starší družstva o dvě disciplíny více a sice přibyl požární útok CTIF a štafeta CTIF (tyto disciplíny se mohly běhat i na obvodových kolech, ale nebyly povinné,

V kategorii mladších
obsadilo družstvo z Oudoleně 5. místo z 6 zúčastněných družstev.
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na okresním kole je povinnost toto běhat). Ale nikdo
z postupujících se nezalekl, a tyto „novinky“ nacvičil.
Po zahájení soutěžní hry Plamen začala první
disciplína, kterou byl Požární útok CTIF. Na této disciplíně má soutěžní družstvo dva pokusy a pro mnohé
(a samozřejmě i pro nás) to bylo jen dobře, protože 2.
pokus byl výrazně lepší. Po absolvování útoku CTIF
jsme si odběhli štafetu požárních dvojic, štafetu
4x60m, dva pokusy štafety CTIF a na závěr samozřejmě disciplínu hasičů, a sice požární útok. A protože požární útok rozhoduje celé klání, nechali jsme si
záležet, aby vše proběhlo, jak má, a to se nám podařilo. Po celou dobu trvání soutěže jsme doufali, že se
umístíme na medailovém místě, ale po méně zdařilých disciplínách jsme tomu přestávali věřit. K těmto
všem disciplínám se započítává také výsledek podzimního závodu požární všestrannosti a práce za
celoroční činnost (kronika).
I přes zdlouhavé soutěžení jsme se nakonec
dočkali vyhlášení výsledků, které ohromně potěšilo,
protože . . .

I přes menší a místy možná i větší nedostatky
a zdlouhavost soutěže nám alespoň přálo počasí
a svítilo sluníčko. Soutěž jsme ve zdraví odsoutěžili
a budeme doufat, že příště budeme stejně tak dobří.
Bencová Eva
Okrsková soutěž dospělých hasičů ve Slavětíně

V sobotu 31. května 2008 se uskutečnila
ohlášená soutěž hasičů v požárním sportu.
Počasí vyšlo na jedničku. Bojovnost rostla
s potřebou doplňování tekutin. Za Oudoleň se zúčastnila klání 3 družstva mužů. Ženy letos pravděpodobně
šetřily síly na některá z dalších kol. Budeme se tedy
na ně těšit za rok, aby ukázaly přetrénovaným soupeřkám, že dobře umístit se dá i s humorem.
Tradiční kolektiv starších omladil za mašinou
Pepíno Antl a byl důstojnou náhradou za chybějícího
Svižníka. Uspokojivý výkon u kterého o „přetrénovanosti“ nemohla být řeč (nácvik se konal teoreticky), byl
korunován 4. místem.
Starší mladší soptíci, složeni z valné většiny
z emigrantů (Petr B., Standa S., Pavel S., Želva…),
nenechali svého vůdce Radka utopit. Poté, co se nezdařilo spojit savice a vodu měl jmenovaný až
v posledním plicním sklípku, vzdali a byli diskvalifikováni.
Velké naděje jsme vkládali do nejmladších.
Útok byl vzhledem k možnostem techniky super.
Chtělo by vylepšit štafetu a příště to bude určitě lepší
než 7. místo.
Tak zase za rok.
Maruška Antlová

starší družstvo z Oudoleně se umístilo na 3. místě.
Složení týmu: Antl Josef, Pavliš Josef, Paušíma Jan,
Ondráčková Tereza, Kubátová Tereza, Vencová Kristýna, Bencová Adéla, Bencová Monika, Slámová Lucie
A co nás moooc potěšilo samozřejmě pohár,
ale především medaile! Také jsme vyhráli savici
s novými vylepšenými závity a terč s šipkami.

KULTURA A INZERCE
KINO ŽDÍREC N/D.: ČERVENEC – SRPEN 2008
25.7. pátek v 19,30 hodin
O RODIČÍCH A DĚTECH
Česká komedie o otcích, synech a ženách jejich
života.
110 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč
1.8. pátek v 19,30 hodin
U MĚ DOBRÝ
Nová česká komedie v režii Jana Hřebejka.
102 min., přístupný, 59,- + 1 Kč
22.8. pátek v 19,30 hodin
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ
LEBKY
Americký dobrodružný film
123 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč
29.8. pátek v 17,30 hodin a v 19,30 hodin
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Nová česká komedie. 95 min., přístupný, 59,- + 1,-

ŽIVOTNÍ JUBilE
JUBilEUM
V měsíci červnu oslavili výročí naro
narození

Holas Stanislav, Oudoleň 70
Janáčková Blanka, Oudoleň 11
V měsíci červenci oslavili a oslaví výročí naroze
narození

Ondráčková Marie, Oudoleň 69
Kremlík Karel, Oudoleň 72
Ondráček Jiří, Oudoleň 22

BLAHOPŘEJEME!
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