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Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18. 5. 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
- řešit připomínku p. Janáčka, Oudoleň, týkající se 

zabránění vymílání břehu pod plotem u horního 
hřiště při úpravě komunikace okolo tří nových sta-
vebních pozemků, provede firma Matějka. 

- Dodatek č. 1/2006 k smlouvě nájemní mezi podíl-
nickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním 
družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 1. 7. 
2004 DOHODA o výši nájemného. 

- nájemní smlouvu, kterou se nahrazuje smlouva 
nájemní ze dne 19. 6. 2004 mezi LDO Přibyslav a 
obcemi. 

- žádost p. Šotoly a pí. Šotolové, Havl. Brod o po-
volení oplocení u čp. 16 dle přiloženého nákresu. 

- rozpočtové změny č. 1/2006. 
- pořádání Turnaje v tenisu o pohár starosty obce. 
- předběžný zájem naší obce o volná místa v Domě 

s pečovatelskou službou ve Slavíkově, p. Augus-
tin zjistí bližší informace. 

- zápis kontrolního a finančního výboru. 
- opravu střechy u základní školy, budou osloveny 

3 firmy se žádostí o nabídku. 
- opětovné podání inzerátu na prodej kopírovacího 

stroje do Oudoleňských listů. 
- žádost o umožnění vstupu do nově vzniklé Obec-

ně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj a sou-
hlasí s tím, že se bude řídit  stanovenými vstup-
ními podmínkami. 

- s organizací Pouťové taneční zábavy. 
- postup řešení při nedorozumění, které vzniklo při 

hrazení faktury za vyvážení vody ze sklepa u To-
narů. Navrhuje a bere na vědomí, že v takovémto 
havarijním případě fakturu hradí poškozený a dále 
může požádat obecní úřad o příspěvek  na tyto 
náklady. Připomínáme, že první nárokování tako-
véto škody je nutno uplatnit na pojišťovně, u které 
je objekt pojištěn. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
- s projektem: Prodloužení hlavního řádu STL ply-

novodu k pozemku manželů Ondráčkovýc.h 
- s jednáním dne 12. 5. 2006, svolaného na zákla-

dě žádosti obecního úřadu, týkající se rozšíření 
vjezdu z hlavní silnice ze směru od České Bělé. 
Na tomto jednání bylo dohodnuto, že pro zlepšení 
stávajícího stavu SÚS Havlíčkův Brod zajistí pro-
dloužení zatrubnění křižovatky o cca 2,00 m ve 
směru k  H. Brodu. Vytvořená plocha bude 
v souběhu s vozovkou zpevněna kamenivem. 
Úprava bude provedena do 15. září 2006. 

- s přehledem odpisů nemovitostí, které byly před-
mětem vkladu do základního kapitálu - porovnání 
účetních a daňových odpisů u LDO Přibyslav. 

- s dopisem JUDr. Jonáka – Problematika zvýšení 
základního kapitálu LDO Přibyslav. 

- s rozhodnutím Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou – Městský úřad Žďár nad Sázavou vydává 
souhlas s dělením lesních pozemků v k. ú. Jámy. 

- a bere na vědomí stížnost p. Slámy, Oudoleň, na 
stavební úpravy u kolny čp. 83. Tuto stavební 
úpravu povolil obecní úřad v souladu se staveb-
ním zákonem. P. Stránský nám k této stížnosti 
sdělil, že krov nezasahuje na pozemek p. Slámy. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
- z důvodu, že modřín není v havarijním stavu a 

z důvodu probíhajícího vegetačního období bude 
pokácení modřínu na pozemku 42/7 na základě 
žádosti p. Antla a pí. Antlové, Oudoleň, povoleno 
po ukončení vegetačního období tj. v měsících ří-
jen – březen. 

- provést lepší zpřístupnění na horní hřiště do 9. 6. 
2006. Toto ukládá na základě stížnosti p. H., Ou-
doleň, na uložení dříví na veřejném prostranství, 
při vstupu na hřiště se musí nyní toto dříví obchá-
zet.

===========================================================================
AKTUÁLNÍ  INFORMACE  

=========================================================================== 
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA se bude konat  ve čtvrtek 29. června 2006 od 
19.00 hodin



 
 
 
 
 
 

Nové kontejnery na bílé a barevné sklo 
     Do naší obce byli zakoupeny 2 nové kontejnery na sklo, kontejner na bílé sklo byl umístěn 
v horní části obce a kontejner na barevné sklo v dolní části obce. V současné době máme v naší obci 
tři místa, kde je možné třídit odpadové sklo na bílé a  barevné. A obracíme se na Vás, občany naší 
obce, s prosbou a žádostí, abyste využívali tyto kontejnery a třídili sklo na bílé a barevné. 
 

Třídění skla 
     Sklo bylo historicky první komoditou, která se u nás  začala sbírat pomocí zvláštních nádob umístěných na ve-
řejných prostranstvích. Už v oněch historických dobách se jednalo většinou o dvě nádoby, jedna na čiré a jedna na 
barevné sklo.  
     Do kontejneru lze odkládat veškeré obalové (lahve a sklenice ) a  tabulové sklo. Pro další zpracování je velmi 
vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité.  
     Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autoskla,  zrcadla,  keramika a 
porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.  
     Hmotnost obsahu kontejneru se pohybuje okolo 130 kg. Sebrané sklo se následně převáží na speciální třídící 
linky, které upravují sklo podle potřeb skláren. Pro sklárnu je důležité, aby sklo bylo rozdě lené na bílé a barev-
né. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k laserovým či-
dlům. Ty každý střep prosvítí a pokud střep nelze prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota 
odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny je pak připravena skleněná drť požadovaných parametrů. Z vytříděného skla se 
opět vyrábí skleněné výrobky. Recyklací skla se dá ušetřit přes devadesát procent energie než při výrobě 
z přírodních zdrojů. Recyklace skla je teoreticky neomezená. 

JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE O RECYKLACI! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

     
 
 
 
 
 
                      Za Obecní zastupitelstvo   
                                obce Oudoleň:                         

                     
                                           starosta obce                                                                                                        
                                       Augustin Václav 
 
=========================================================================== 

MÍSTNÍ  KNIHOVNA  
=========================================================================== 
MILADA MOTLOVÁ: HÁDEJ, CO TO JE?     Kniha je plná hádanek a je určena především dětem.
 
Je chlíveček bez dvíreček,     Kdo dbá – nemá, kdo nedbá – má! (špína) 
je v něm více než sto oveček. (makovice)   Když se směju, směje se i ono,   
J iné šatí, ale sama je nahá! (jehla)    když pláču, pláče i ono, 
Do hluboké řeky skočí,      když jím, jí i ono, 
a vůbec se nenamočí,      a ve všem mě následuje. (zrcadlo)   
můžeš do něj bušit holí,      Každý den chodí ven, 
ani ho to nezabolí. (stín)     a přece je doma. (hlemýžď) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UPOZORNĚNÍ:  V měsících červen – srpen bude místní knihovna otev řena pouze v sudých týdnech .       

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

   Obecní úřad Oudoleň pořádá 
    TURNAJ V TENISU  

O POHÁR STAROSTY OBCE 
       Zájemci se mohou přihlásit 
   do 15. 6. 2006  u p. Augustina. 

     Při přepisování historických záznamů z měsíčníku z února 1960 „Život Oudo-
leně“ do našich obecních listu, došlo k doslovnému přepisu, aniž bychom v tomto 
viděli něco špatného, či tím něco sledovali. V případě, že se tento materiál někoho 
dotkl, prosíme, ať přijme naši omluvu. V žádném případě v tomto nebyl žádný 
záměr  někoho poškodit či někomu ublížit. 

O z n á m e n í  
o dob ě a míst ě konání voleb  

     Starosta obce Oudoleň podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e  : 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 

uskuteční ve dvou dnech:     v pátek  2. června 2006 v dob ě od 
14.00 hodin do 22.00 hodin  a  v sobotu  3. června 2006 
v dob ě od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: 
zasedací místnost v Kulturním dom ě v Oudoleni. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky (platným občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem České republiky). 

 



===========================================================================
KRAJSKÝ ÚŘAD 

=========================================================================== 
Co nového na Vyso čině – květen 2006 

 
Druhý nejvyšší ústavní činitel na Vyso čině  
     Ve středu a ve čtvrtek 3. a 4. května navštívil naši Vysočinu předseda Senátu Parlamentu České republiky Pře-
mysl Sobotka. Pokud se budete ptát po účelu návštěvy Vysočiny druhým nejvyšším ústavním činitelem, tak lze říci, 
že odpověď je velmi prostá a jednoduchá. Přemysl Sobotka jako bývalý radní Liberce, následně obyčejný senátor a 
nyní předseda Senátu navštěvuje postupně všechny kraje s cílem osobně poznat a osobně se přesvědčit. Na 
vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet, to je nejlepší způsob, jak neztratit kontakt s voliči, s obcemi, městy, kraji a 
jejich životem.  
     Setkání s primátorem, hejtmanem, státními úředníky, starosty obcí se střídala s besedami se studenty, zdravot-
níky, pracovníky neziskové charitativní organizace nebo návštěvou vernisáže, či kladením věnců v rámci oslav 
květnového vítězství. 
     Nevím, jestli není trochu škoda, že média ve větším rozsahu návštěva předsedy Senátu nezaujala a to i proto, 
že jsem ze všech společných setkání měl dobrý pocit. Měl jsem pocit, že pana předsedu problémy, které máme 
zajímají, že říká věci na rovinu a neslibuje. „Pokud budete vidět problémy v legislativě, určitě se ozvěte, tam umí 
Senát nejlépe pomoci. Ve všech ostatních případech jsou to spíše možnosti zprostředkování kontaktů a otevření 
dveří.“ To byla poměrně častá reakce pana předsedy Senátu Přemysla Sobotky na různé situace, které jsme roze-
bírali. „Moc se mi tady líbilo, děkuji za pozvání a věřím, že se určitě nevidíme naposledy,“ s těmito slovy odjížděl 
Přemysl Sobotka za slunného počasí ve čtvrtek odpoledne zpět do Prahy. 
 
Zasedalo krajské zastupitelstvo  
     Potřetí v tomto roce zasedalo v úterý 16. května Zastupitelstvo kraje Vysočina. Během svého celodenního za-
sedání projednali zastupitelé 80 bodů programu. Pokud se ptáte na ty nejdůležitější, tak je určitě třeba zmínit 
schválení tzv. páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Schválení 26 úseků silnic druhé a ve 2 případech třetí třídy je 
prvním důležitým krokem k nástupu masivní souvislé údržby a modernizací našich silnic, které jsou rozloženy do 
patnácti let. Kraj Vysočina by v průběhu těchto patnácti let měl kromě běžné údržby proinvestovat do souvislé 
údržby a modernizací (investičních oprav) okolo patnácti až dvaceti miliard korun.  
     Předpokládám, že skoro každého obyvatele Vysočiny ale zajímá, kdy uvidí první výsledky přímo na silnicích 
v podobě nové souvislé údržby a zahájení většího počtu rekonstrukcí.  
     Pokud se týká souvislé údržby (pokládání několika centimetrů silných asfaltových koberců), zde věřím, že bu-
dou první rozsáhlejší práce zahájeny již na podzim tohoto roku (rozsah cca 300 mil. korun), aby v rozsáhlejší po-
době potom pokračovaly v letech 2007 a dalších.  
     Co se týká tzv. modernizací (jedná se o větší rekonstrukce, při kterých se v podstatné míře zasahuje i do tzv. 
kufru, tj. „základů“ silnice a i třeba do jejích šířkových a dalších parametrů), tam věřím, že je ve větší míře zahájíme 
ve druhé polovině roku 2007 a následně potom v roce 2008 a letech dalších. 
     Poslední otázka, která musí přijít, je logická. Kde jste najednou vzali nebo vezmete peníze? Odpověď není slo-
žitá. Počítáme s penězi z evropských fondů, něco jsme na spolufinancování naspořili z vlastního rozpočtu a máme 
uloženo v tzv. Fondu strategických rezerv kraje Vysočina a počítáme i s tím, že si kraj určité množství peněz účelo-
vě na opravy silnic půjčí. 
     Na závěr ještě jednu poznámku. Nevím, zda-li většina z nás ví, že vnitřní dluh krajských silnic, který vznikl 
v době, kdy tyto silnice spravoval stát a nikoliv kraj, je okolo 35 miliard korun (vnitřním dluhem rozumíme částku, 
kterou by bylo potřeba vynaložit, aby všechny krajské silnice byly relativně v pořádku). Myslím, že je třeba to zopa-
kovat už jenom proto, abychom si uvědomili, že ani výše uvedené a naplánované krajské investice nevyřeší všech-
ny naše problémy s kvalitou krajských silnic na Vysočině.               

Miloš Vystrčil,hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 
===========================================================================                          

TJ SOKOL 
=========================================================================== 

                             
                          TJ Sokol Oudoleň pořádá u příležitosti Dne dětí 

                      táborák (ba i něco víc) 

                                  v pátek 9. června 2006 v 18.00 hodin na stadionu. 
 

     Vše, co dělá táborák táborákem, je zajištěno…. ani dravý Sokol, ale neporučí větru dešti a po-
časí bude takové, jaké si zasloužíme. V případě nejhorší varianty (hromy blesky třesky plesky) se 
táboření nekoná!! 
=========================================================================== 
 



===========================================================================
ZÁKLADNÍ   ŠKOLA  

=========================================================================== 
Mateřská škola Oudoleň: 
Besídka ke Dni matek  
     Dne 25. května  2006 se v mateřské škole  
uskutečnila besídka  ke  Dni  matek. Potěšila  nás  
velká účast maminek,   babiček i tatínků,  sourozenců  
a  známých.  Děti  program zvládly  velmi dobře. Po 
ukončení  besídky je čekala sladká odměna 
připravená maminkami.  Program  sestavený  z  
písniček,  pohybových  her, říkanek,  rozpočitadel  a  
pohádky: „Hrnečku  vař“ hranou  dětmi jsem  
připravila  v  součinnosti   se  školním vzdělávacím 
programem, podle kterého s dětmi pracuji.  
 
Červen 
     Dne 1. června 2006 proběhne v MŠ oslava Dne 
dětí. Program připraví základní škola. Na závěr 
programu budou děti za odměnu hledat drobné dárky 
na zahradě mateřské školy. Dárky připraví mateřská škola. 
     V týdnu od 5. června do 9. června 2006 navštívíme místní knihovnu. Besedu povede pí. J. Kubátová. Děti si 
poslechnou pohádku z knížky N. Nosova: „Neználkovi příběhy“ a seznámí se s ilustracemi v knížce. V tomto týdnu 
budou také kreslit obrázky k této knížce různými výtvarnými technikami a vytvářet prostorové práce. Sestaví na 
zahradě město Kvítečkov. 
     Dne 14. června 2006 pojedou děti z Mateřské školy Oudoleň společně s dětmi z Mateřské školy ze Sobiňova na 
výlet do indiánské vesničky do Nasavrk. 
     Na závěr školního roku proběhne slavnostní Rozloučení předškoláků s mateřskou školou dne 27. června 2006 
v 15.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu společně se starostou obce p. V. Augustinem. Srdečně zveme 
rodiče předškoláků, všechny příbuzné a známé, ale i ostatní občany.                         pí. Váňová Pavla, učitelka MŠ                                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výlet základní školy dne 11. května 2006 
 
Výlet do Kutné Hory a do Lysé nad Labem  
     Od školy jsme jeli autobusem s panem Bencem. 
Potom jsme jeli pro Uhelnou Příbram. A jeli jsme do 
Kutné Hory – do podzemí a ještě do Lysé nad 
Labem do středověké vesnice. Do Kutné Hory jsme 
jeli asi hodinu. Když jsme dorazili do Kutné Hory, 
pan Benc zaparkoval autobus a my jsme šli. Prvně 
nám paní průvodkyně říkala o stříbře. Potom jsme 
si oblékli bílé pláště, na hlavu jsme si vzali helmy a 
do ruky baterky. Paní učitelka nás vyfotila a šli jsme 
pod zem. Bylo to tam pěkné, akorát ze stropu 
kapala voda. Také jsme viděli modrou vodu, prošli 
jsme chodbou až na konec. Pak jsme se vrátili do 
hradu. Ale cesta ještě nekončila. Potom jsme jeli do 
Lysé nad Labem do středověké vesnice Ostrá. Tam 
nám paní průvodkyně ukázala, jak se dříve dělalo 
mýdlo, papír, provazy, svíčky, jak se dříve rýžovalo zlato atd. Ve vesničce jsme si to mohli zkusit za groše: 1 groš = 
10 Kč. Potom jsme šli do zahrad, byly tam různé druhy zahrad. A potom jsme šli k autobusu a jeli jsme domů. Ale 
cestou jsme zastavili na zmrzlinu. Domů jsme přijeli okolo šesté hodiny. A tak se mi výlet líbil.          Václav Halama                                                                       
 
Výlet do Kutné Hory 
     11. května jsme se sešli ve škole a v 7.00 hod. jsme vyrazili autobusem do Kutné Hory. Cestou jsme se stavili 
pro žáky z Uhelné Příbrami. Cesta do Kutné Hory probíhala dobře, ale bylo velké teplo. Do Kutné Hory jsme přijeli 
o půl deváté a do podzemí jsme byli objednáni v 9.00 hod. Naštěstí nás vzali dříve. 
     Nejdříve nám paní průvodkyně řekla o tom, jak se dříve objevovaly doly a potom jsme se šli podívat do malého 
sklípku, kde byly umělé postavy horníků. Po prohlídce jsme šli do chýše, kde byl stroj na vyndávání stříbra a také 
helmy a pláště, které jsme si později oblékli. Potom nás dovybavili baterkami a vyrazili jsme do podzemí. Začali 
jsme sestupovat přes 160 schodů dolů. Dole před námi bylo rozcestí a my jsme se vydali vlevo. Ještě, že jsme měli  
helmy, protože ze stropu kapala voda. Některé chodby byly úzké, takže naše cesta se značně ztížila. Narazili jsme 
i na skluzavku, po které se posílalo stříbro. Cesta podzemím nám trvala asi půl hodiny. 



     Nahoře jsme odevzdali helmy, pláště a baterky. Paní 
průvodkyně nás zavedla do sklípku, kde byly postavy 
dělníků, které ukazovaly, jak se dříve vyráběly groše. 
Na ukázku byly i formy, do kterých se nalévalo 
roztavené stříbro. Po prohlídce se s námi paní 
průvodkyně rozloučila a nás čekala cesta do středověké 
vesnice v Lysé nad Labem. 
    Výlet v Kutné Hoře se mi velice líbil a moc ráda bych 
se tam jela podívat ještě jednou.             Eliška Cacková 
 
Den matek 
     Stejně jako vloni i letos jsme se rozhodli, že pro 
maminky, babičky, tety a všechny další milé hosty 
připravíme besídku.  A jaký byl program? Začali jsme 
vesele. Nejprve si děti  zadováděly na jevišti 
v dramatizované písničce Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře Kluci s klukama. Potom každý žák předal své 

mamince kytičku v podobě básničky o jaru nebo o 
maminkách. Mladší děti zahrály krátkou pohádku o 
kůzlátkách. Děvčata z pátého ročníku Eliška a Verunka 
zpestřila program hrou lidových písniček na zobcové 
flétny. Nakonec jsme se přenesli do hodiny vlastivědy. 
Pod vedením paní učitelky Kristýnky  se na jevišti 
odehrávaly klíčové okamžiky z příchodu našich předků 
pod vedením praotce Čecha ze staré pravlasti na naše 
území. Zahájení besídky patřilo písničce Zdeňka 
Svěráka  a Jaroslava Uhlíře a jeho další písničkou, 
Chválím tě, Země má, kterou jsme společně zazpívali na 
závěr, jsme se s milými diváky  rozloučili.   
     Doufáme, že jsme naším vystoupením potěšili 
všechny přítomné a přispěli jsme alespoň trochu 
k slavnostní náladě svátečního odpoledne.                                             
                                   Dagmar Losenická, ředitelka školy                                          

=========================================================================== 
HASIČI  

=========================================================================== 
Mladí hasiči v Havlíčkově Brodě 
     V sobotu 20. května vyrazili mladí hasiči do Havlíčkova 
Brodu, kde se v areálu „Na Dukle“ konalo jarní kolo hry 
Plamen. Sešlo se zde 17 družstev mladších a 26 družstev 
starších dětí, které se mezi sebou utkaly v požárním útoku, 
štafetě 4 x 60 m a někteří i ve štafetě 60 m jednotlivci. 
     Po zahájení soutěže a   důležitých informacích jsme se vrhly 
do disciplín. Protože jsme doma nacvičovaly, nebyly jsme 

překvapeny a snažily se 
podat co nejlepší výsledky. 
Což se nám    povedlo.  
     K jarnímu kolu hry 
Plamen se připočítávají 
výsledky z podzimního kola 
a celkové umístění mladých 
hasičů z Oudoleně bylo 
následující:  

- mladší se umístili na 2. místě z 17 zúčastněných 
družstev, 

- starší obsadili 4. místo v konkurenci 26 zúčastněných 
družstev. 

     V běhu na 60 m jednotlivci obsadila velmi pěkné 2. místo 
Jana Augustinová. Velice nás také potěšilo ohodnocení 
nejhezčí kroniky za zápisy o celoroční činnosti.  
     I když počasí ráno nevypadalo přívětivě, tak na nás vykouklo 
sluníčko a bylo pěkně, což nám také trochu pomohlo k tak pěk-
nému výsledku.  
                      Eva Bencová, Vlasta Bencová, Markéta Zelenková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasičská soutěž v České Bělé 

 V sobotu 27. května 2006 se v České Bělé konala okrsková soutěž hasičů. Z Oudoleně přijely bojo-

vat 3 družstva mužů a 1 družstvo žen. Kategorie mužů byla rozdělena na muže starší a mladší. Na fotbalo-

vém hřišti se sešlo celkem 24 družstev, z toho 6 družstev žen, 8 družstev mužů v kategorii starší a 10 druž-
stev mužů v kategorii mladší. 

 Po slavnostním průvodu a následujícím nástupu se začalo soutěžit v těchto disciplínách: běh na 100 
metrů – jednotlivci ( běhala mladší kategorie mužů a kategorie žen, protože družstva žen patřila do mladší 

kategorie) a požární útok. Počasí nás neustále ohrožovalo kapkami deště, ale nakonec se přece jen na nás 

usmálo sluníčko.  

            Zpestření programu zajistil požární útok historickou stříkačkou družstva z Cibotína, požární útok 
nejmladších hasičů (průměrný věk 7 let) a požární útok nejstarších hasičů (nejstarší hasič 67 let, nejmladší  

50 let). 

 Konečné pořadí dopadlo takto:  

ŽENY:   z 6 družstev se Oudoleň umístila na 5. místě 

MUŽI:   starší – z 8 družstev obsadili 5. a 7. místo 

              mladší – z 10 družstev obsadili 7. místo 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod 
3., 4. 6. MUDr. Julie Laštovičková Kalinovo nábř. 605, Havl. Brod tel. 569 425 751 
10., 11. 6. MUDr. Milana Lánová Ždírec n.D. 32 tel. 569 694 639 
17., 18. 6. MUDr. Jiří Pexa Zámecká 550, Světlá n.S. tel. 569 477 111 
24., 25. 6. MUDr. Kazimír Swaczyna Okrouhlice 186 tel. 569 489 174 
1., 2. 7. MUDr. Milena Staňková Dobrovského 2023, Havl. Brod tel. 569 426 108 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin.  

 

              
 

SDH Oudoleň pořádá dne 24. 6. 2006 zájezd do lanového centra v Brně. 
Zájezd je určen pro děti od 10 let při nenaplnění autobusu mohou jet i rodiče. Při-
hlášky do 10. 6. 2006 buď o víkendu u Vlasty Bencové nebo  
formou SMS na tel. 776 738 090. Cena je 290,- Kč,  
pro mladé hasiče 150,- Kč, záloha 150,- Kč. 
Odjezd 7.30 hod., plánovaný návrat v 19.00 hodin. 

                                  Rodiče přibalí jídlo na celý den a několik menších  
                                  vrstev sportovního oblečení.  



===========================================================================
STOLNÍ TENIS  

=========================================================================== 
 Sezona stolního tenisu 2005-2006     
     Skončila sezona 2005 – 2006 a co se týká hodnocení, byla to nejúspěšnější sezona za doby půso-
bení od roku 2001. „A“ Družstvo postoupilo do I. třídy, kde se udrželo na 7. místě. Družstvo „B“ a 
„C“ hrálo III. třídu a obsadilo 2. a 3. místo. Není nutné hodnotit jednotlivé hráče, vždyť všichni po-
dávali po celou sezonu maximální výkony. Zde je třeba poděkovat hráčům za přístup k jednotlivým 
zápasům, protože ne vždy to bylo jednoduché. 
     Oddíl tímto děkuje za přízeň obecnímu úřadu, Sokolu Oudoleň a sponzorům: Vilém Havl. Brod a 
manželům Hamanovým. Všem děkujeme, protože bez nich by se zde stolní tenis asi vůbec nehrál. 
 

„A“ Družstvo  
Složení: Hamanová Magda, Chvojka Milan st., Fejfar Vlastislav, Voldán Jiří, Ondráček Zdeněk. 
 

Regionální přebor HB  I.třídy   -   Tabulka soutěže po 18. kole - Základní část 
  Název mužstva Utkání Výher Remíz Proher Kont. Sety Zápasy Body 

1. Chotěboř D 18 14 4 0 0 767:467 225:99 50 
2. Kámen A 18 15 2 1 0 767:475 217:107 50 
3. Ledeč B 18 11 3 4 0 743:475 206:118 43 
4. ZŠ Nusle-Dvořák B 18 11 1 6 0 637:612 170:154 41 
5. Chotěboř E 18 8 3 7 0 637:622 166:158 37 
6. Havl.Brod C 18 5 3 10 0 540:709 131:193 31 
7. Oudoleň A 18 5 2 11 0 552:688 137:187 30 
8. Přibyslav B 18 4 3 11 0 518:699 130:194 29 
9. SB Světlá B 18 3 4 11 0 573:683 135:189 28 
10. SB Světlá C 18 1 1 16 0 467:771 103:221 21 

 

„B“ Družstvo  
Složení: Polívka Jaroslav, Chvojka Milan ml., Hamerník Jiří, Sláma Zdeněk, Zdražil Roman. 

„C“ Družstvo  
Složení: Paušíma Milan, Kováčik Milan, Antl Jakub, Kryštofek Jiří, Veselý Pavel. 
 

Regionální přebor HB III.třídy   -   Tabulka soutěže po 14. kole - Základní část 
  Název mužstva Utkání Výher Remíz Proher Kont. Sety Zápasy Body 

1. Havl.Brod G 14 14 0 0 0 581:364 171:81 42 

2. Oudoleň B 14 9 2 3 0 522:419 144:108 34 

3. Oudoleň C 14 7 2 5 0 478:440 137:115 30 

4. Chotěboř H 14 6 2 6 0 477:466 128:124 28 

5. Chotěboř G 14 5 3 6 0 473:444 126:126 27 

6. U.Příbram A 14 4 1 9 0 441:502 113:139 23 

7. Přibyslav D 14 4 1 9 0 458:492 122:130 23 

8. Havl.Brod F 14 1 1 12 0 301:604 67:185 17 

 
Předběžný žebříček jednotlivců svazu – mužů 

14. Chvojka Milan, st. TJ Sokol Oudoleň 04/63 64 36 28 133:119 10,125 

31. Fejfar Vlastislav TJ Sokol Oudoleň 07/74 64 27 37 124:142 7,594 

43. Voldán Jiří TJ Sokol Oudoleň 09/65 124 77 47 267:193 5,952 

69. Paušíma Milan TJ Sokol Oudoleň 01/84 56 42 14 143:74 3,375 

73. Polívka Jaroslav TJ Sokol Oudoleň 03/47 51 37 14 130:65 3,265 

92. Hamerník Jiří TJ Sokol Oudoleň 03/68 55 25 30 106:113 2,045 

 
Předběžný žebříček jednotlivců svazu – dorostenců 

11. Chvojka Milan, ml. TJ Sokol Oudoleň 02/89 56 25 31 98:112 2,0 

15. Antl Jakub TJ Sokol Oudoleň 09/89 28 3 25 17:77 0,482 

16. Kryštofek Jiří TJ Sokol Oudoleň 08/92 31 1 30 8:91 0,145 

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



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

KULTURA  A  INZERCE  
===========================================================================

              

 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŽDÍREC  N/D. 
Program kina – červen  2006  
2.6. pátek v 18,30 hod. 
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZE ČKA 
Komedie Velké Británie a USA. 
Titulky, 104 min., přístupný, 50,- + 1,-  
9.6. pátek v 18,30 hod. 
MARIŇÁK     Válečný film USA a SRN. 
Titulky, 123 min., přístupný, 52,- + 1,-  
16.6. pátek v 18,30 hod. 
SPOJENEC                     Thriller USA. 
Titulky, 129 min., přístupný od 15let, 
52,- + 1,- Kč 
23.6. pátek v 18,30 hod. 
GEJŠA        Melodramatický film USA. 
Titulky, 146 min., přístupný, 52,- + 1,-  
29.6. čtvrtek v 7,35 a v 9,40 hod. 
KARCOOLKA    Animovaný film USA. 
80 min., přístupný, 26,- + 1,- Kč 
4.7. úterý v 18,30 hod. 
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI  
Repríza českého filmu. 
Předprodej vstupenek je půl hodiny 
před začátkem představení.  
Telefon kina 569 695 907. 

GENERALI   POJIŠŤOVNA   a.s. 
     Produkt Venkov se v roce 2005 stal nejprodávanějším 
produktem na trhu povinného ručení v České republice. Vy-
bralo si ho celkem 98 tisíc majitelů motorových vozidel. Může-
te se s ním seznámit i Vy! 
Obsah motoru  Základní 

pojistné 
Bonus 
5% 

Bonus 
10% 

Bonus 
15% 

Bonus 
20% 

Bonus 
25% 

Bonus 
30% 

do 1 000 2160 2 052 1 944 1 836 1 728 1 620 1 512 

1 001 - 1 350 2 880 2 736 2 592 2 448 2 304 2160 2 016 

1 351 - 1 850 4 240 4 026 3 816 3 604 3 392 3180 2 968 

1 851 - 2 500 6 720 6 384 6 048 5 712 5 376 5 040 4 704 

nad 2 500 9 920 9 424 8 928 8 432 7 936 7 440 6 944 

Samozřejmostí jsou asistenční služby a a převzetí bonusu od před-
chozíhopojistitele. 
Generali Pojišťovna a.s. 
Zdeňka Debská 
Havlíčkovo náměstí 164, 580 01  Havlíčkův Brod  
tel.: 569 482 298, mobil: 777 148 090  
e-mail: zdenka_debska@generali.cz 

    Obecní úřad Oudoleň 
nabízí starší kopírku DEVE-
LOP 1500 za vyvolávací 
cenu: 8.000,- Kč. 

OBEC KRUCEMBURK, NÁMĚSTÍ JANA ZRZVÉHO 13, KRUCEMBURK 582 66 
 

ŘADOVÁ VÝSTAVBA V OBCI KRUCEMBURK 
     Zastupitelstvo se rozhodlo usnesením ze dne 10.května realizovat 
řadovou výstavbu v lokalitě „Vinička“ formou pěti dvojdom-
ků.  
     Tři dvojice budou umístěny ve stráni nad ulicí „Na Viničkách“, dvě 
dvojice na protější straně ulice.  
Podmínky pro zájemce o stavbu dvojdomků zůstávají totožné s dříve 
zveřejněnými podmínkami pro zájemce o stavbu trojdomků: 

- cena zasíťovaného stavebního pozemku za symbolickou  1,- Kč 
- projektová dokumentace zdarma 
- realizace proběhne v létě letošního roku formou dřevostaveb 

(předpokládané zahájení srpen, kolaudace říjen) 
- obytná plocha cca 110 m2  + garáž 20m2 
- předpokládaná realizační cena 1.500.000,- až 1.750.000,- Kč 

Bližší informace získáte  na Obecním úřadě Krucemburk : 
tel. 569 698 710-1 nebo 569 697 296 
(Jaroslava Pecinová, František Hoke)  
e-mail : oukrucemburk@chnet.cz 
 
POŘADÍ ZÁJEMCŮ SE UZAVÍRÁ 15.ČERVNA 2006. 

V sobotu 10. června 2006 / V KD Oudoleň / Hudba: TRIK 

       
       

 

Vstup 60 Kč / Důchodci vstup poloviční 

Začátek ve 20:00 hod./ Předtančení ve 21:00 hod. 

≈≈≈≈DĚTSKÝ DEN≈≈≈≈ 
WESTERNOVÝ 

STYL 
Sobota 3. června 2006 
Sportovní středisko SK 

Dekora Ždírec n/D. 
Zahájení ve 14.00 hod. 

Při doprovodu živé 
country hudby  

skupiny VÍKEND  
Připravena je spousta her 

s odměnami. 
Možná přijede i kůň....... 
Srdečně zve odbor SPV 

SK Dekora 
 


