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

I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U     
===========================================================================
Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. 7. 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
- navržený program zasedání. 
- s účinností od 1. 8. 2006 do funkce předsedy po-

žárního výboru p. Rosického Miloše. Obecní za-
stupitelstvo ke dni 31. 7. 2006 ruší kulturní komisi. 

- počet okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a do 
Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. 
října  2006: 1 okrsek se sídlem v zasedací míst-
nosti kulturního domu čp. 131. 

- počet členů okrskové volební komise pro volby do 
zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR ve 
dnech 20. - 21. října 2006:  4+1. 

- rozpočtové změny č. 3/2006. 
- pronájem části pozemku p. č. 476/5 o výměře 120 

m2 v k. ú. Oudoleň  p. Š. L. a pí. Š. Z. na dobu 1 
roku, výše pronájmu činí 5,- Kč/m2/rok. 

- žádost p. L., Pardubice o povolení stavebních 
úprav – výměna krytiny na čp. 86 v Oudoleni, za 
dodržení podmínky výměny pouze krytiny a ne 
krovů. 

- žádost SDH Oudoleň o finanční prostředky na 
nákup dvou kusů stejnokrojů. 

- žádost SDH Oudoleň o finanční prostředky na 
nákup dvou kusů hasičských přístrojů do hasič-
ského vozidla:  1 ks práškový a 1 ks sněhový. 

- zaslání dopisu na Správu a údržbu silnic Havlíčkův 
Brod se žádostí o spolupráci při realizaci propusti o 
průměru 80 cm přes silnici pod regulační plynovou 
stanicí. 

- podání Žádosti o poskytnutí dotace na šíření vyso-
korychlostního internetu v knihovnách kraje Vyso-
čina. Obec bude žádat o dotaci ve výši 18 tis. Kč 
na pořízení PC do místní knihovny.  

 
Obecní zastupitelstvo zamítlo: 
- žádost p. Ondráčka, Oudoleň  o řešení vtékání 

povrchové vody z cesty p. č. 664/1 pod čp. 3, 
umístěním svodu podél komunikace na straně u 
čp. 3 – tato žádost byla prověřena a bylo zjištěno, 
že povrchová voda teče po druhé straně místní 
komunikace a nevtéká pod čp. 3, pokud bude 

v tomto místě řešena povrchová voda bude svod 
veden po druhé straně místní komunikace. 

 
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
- s informacemi týkající se voleb do zastupitelstev 

obcí a do Senátu Parlamentu ČR. 
- s provedenou revizí komínů kulturního domu. 
- s provedenou revizí výsuvného žebříku. 
- s dalším průběhem stížnosti p. Slámy.  
- s průběhem prací na hřišti v dolní části obce.  
- s výsledky laboratorních rozborů vody z obecního 

vodovodu odebraných dne 19. 6. 2006 jednak pří-
mo z rezervoárů Březina a Olšiny a dále odebra-
ných v domácnostech, které jsou napojeny na vo-
dovod z Březiny a Olšin. Laboratorní analýzou 
vzorků pitné vody bylo zjištěno, že voda ve všech 
zkoumaných ukazatelích odpovídá požadavkům 
na pitnou vodu, pouze voda z vodního zdroje  Ol-
šiny má nižší hodnotu ph = 6,35 (limit je 6,5 – 9,5).  

- s informacemi z Povodí Labe, týkající se evidence 
připravovaných protipovodňových opatření inves-
tičního charakteru realizovatelných do roku 2010. 
V naší obci nejsou plánovaná žádná  protipovod-
ňová opatření investičního charakteru.  

 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 
- prověřit žádost p. Ondráčka o položení  nových 

trubek a svodu vody do potoka z bývalé vápenky 
před čp. 3 -  za současného počasí nebylo možné 
zjistit skutečný stav na místě samém. 

- prověřit upozornění p. Ondráčka na porušení a 
vypadání omítky ve sklepě za čp. 3 a dále popras-
kání zdí u domu – bude řešeno po prohlídce skle-
pa na místě samém. 

- zjistit bližší informace na stavebním odboru Měst-
ského úřadu v Přibyslavi k žádosti p. Blažka, Ou-
doleň o stavební úpravu – výměna okna za dveře 
+ dřevěné zádveří 2x1 m. V případě, že tuto sta-
vební úpravu bude v pravomoci obecního úřadu 
povolit, bude požádáno o doplnění žádosti o sou-
hlas vlastníka sousední nemovitosti.

=========================================================================== 
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OZNÁMENÍ  PRO VOLEBNÍ   STRANY   PRO  VOLBY   DO  Z ASTUPITELSTVA OBCE  
 

     Městský úřad v Chotěboři podle § 21 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o volbách): 

1. zveřejňuje, že kandidátní listiny, prohlášení kandidátů a petice pro volby do zastupitelstev obcí, 
které se budou konat dne 20.-21. října 2006 se podávají podle § 21 odst. 3 zákona o volbách nejpozději 
do 16.00 hodin dne 15. srpna 2006 na Městský úřad v Chotěboři. 

2. zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích k podpoře kandidátních listin, které se budou 
podávat Městskému úřadu v Chotěboři. 
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke 
kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující její kandidaturu.                                                                      
V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva 
obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno 
jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro 
podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.  
 

Počet podpisů 
Obec 

Počet  
obyvatel pro nezávislé kandidáty 

pro sdružení nezávislých 
kandidátů 

OUDOLEŇ 344 18 25 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     Náležitosti kandidátních listin, prohlášení kandidátů a petic obsahuje  § 21 a § 22 zákona č. 491/2001 Sb.  o 
vobách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. 
     V Oudoleňských listech uvádíme vzor kandidátní listiny a prohlášení kandidáta. 
     Dalších informace týkající se voleb do zastupitelstev obcí jsou uvedeny na webových stránkách: 
www.mvcr.cz/volby/2006/kandidatobec.html 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
     Příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat  ve čtvrtek 24. srpna 2006 od 

19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu. 

 

ROZHODNUTÍ 
hejtmana kraje Vyso čina  

ze dne 24. 7. 2006  
o vyhlášení období déletrvajícího nadm ěrného sucha  

podle § 5 odst. 1 na řízení kraje Vyso čina č. 3/2003, ve znění na řízení kraje Vyso čina č. 5/2003 
  

     Na základě doporučení odborných orgánů, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 3/2003, kterým se 
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „naří-
zení“), vyhlašuji na území kraje Vyso čina období déletrvajícího nadm ěrného sucha.  
     S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 
30º C, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje:  

 a) spalování ho řlavých látek na volném prostranství ,  

 b) rozd ělávání oh ňů ve volné p řírod ě. 

     Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina a pozbývá 
účinnosti dnem účinnosti rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o jeho zrušení.  

O p a t ř e n í 
     Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví oprávně-
ný k rozhodování podle § 113 zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto: 
     s okamžitou účinností    se    z a k a z u j e    k o u p á n í    v  povrchové vodě využívané ke koupání osob 
v rybníku Řeka v k.ú. Krucemburk .Tento zákaz platí do odvolání nebo do konce sezóny.  
                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V Z O R 
Kandidátní listina 

pro volby do zastupitelstva obce Oudole ň 
konané ve dnech 20. a 21. října 2006 

 
................................................................................................................................................................................ 
Název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde (např. politická strana, politické hnutí nebo jejich 
koalice, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů či sdružení politických stran nebo politických hnutí a 
nezávislých kandidátů – viz § 20 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.), s uvedením názvu politických stran a politic-
kých hnutí 
 
Kandidáti: 
 
1. ................................................................ 

   Jméno, příjmení (popř. titul), věk (aktuální v dob ě podání kandidátní listiny)                             
 

............................................................. 
Povolání 
 
........................................................... 
Název obce, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu 
 
............................................................. 
Název politické  strany nebo  politického  hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj "bez politické příslušnosti" 
 
.................................................................... 
Jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo; jde-li o sdružení politic-
kých stran nebo  politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické   strany nebo politického  hnutí, 
které kandidáta navrhlo nebo označení "nezávislý kandidát"                          
(Vyplňuje se jen v p řípadě koalice či sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezá-
vislých kandidát ů !!!)  

 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 

. 

. 
............................................................ 
Zmocněnec volební strany: jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (= přesná adresa (Neu-
vádí se v p řípadě nezávislého kandidáta !!!)  
 
............................................................ 
Náhradník zmocněnce: jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (= přesná adresa)  (Neuvádí 
se v p řípadě nezávislého kandidáta !!!)  
 
............................ 
Podpis zmocněnce(Neuvádí se v p řípadě nezávislého kandidáta !!!)  
 
............................................................ 
Jméno, příjmení a označení funkce a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem  politické stra-
ny  nebo  politického hnutí  popř. organizační jednotky (= statutární zástupce politické strany nebo politického 
hnutí).  
V případě, že volební stranu tvoří koalice politických stran /politických hnutí/ nebo sdružení politických  stran 
/politických hnutí/ a nezávislých kandidátů, uvedou se osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jmé-
nem organizační jednotky (je-li ustavena) všech politických stran /politických hnutí/, které ji tvoří. (Neuvádí se 
v p řípadě nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidát ů !!!)   
 
 
.............................. 
Podpis nezávislého kandidáta (Uvede se POUZE v p řípadě nezávislého kandidáta !!!)  
 
 
V Oudoleni    dne ............. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                                     starosta obce                                                                                                          
                                       Augustin Václav      
=========================================================================== 

MÍSTNÍ  KNIHOVNA  
=========================================================================== 
EVA OBŮRKOVÁ: VÝLETY  S DĚTMI 
     Kam na výlet s dětmi? – otázka, kterou řeší každý rodič, prarodič, strýc či teta. 
     V této knize naleznete přes 300 odpovědí. Nápady na letní i zimní využití volného času s rodinou jsou seřazeny 
do 18 tématických kapitol. Dostanete radu, kam se vydat s dětmi každého věku, které mají různé záliby. Ať už vaše 
děti mají rády zvířata, koupání, auta, chcete je seznámit s historií nebo si společně vyjít na hezkou procházku, jistě 
si vyberete z mnoho prověřených typů. 
     Bohatě ilustrovaná kniha s více než 300 barevnými fotografiemi a 70 obrázky vám bude díky ověřeným údajům 
sloužit spoustu let, dokud děti nedorostou.                                                 Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň 
=========================================================================== 

 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod 
  5. -   6. 8. MUDr. Helena Novotná Kalinovo nábřeží 605, Havl. Brod tel. 569 424 499 
12. - 13. 8. MUDr. Pavel Brázda Krále Jana 538, Chotěboř tel. 569 623 790 
19. - 20. 8. MUDr. Martin Brixi Dobrovského 2023, Havl. Brod tel. 569 426 112 
26. - 27. 8. MUDr. Jasoň Klíma Bechyňovo nám. 2, Přibyslav tel. 569 484 614 
  2. –  3. 9. MUDr. Věra Neubauerová   Jiráskova 669, Chotěboř tel. 569 623 900 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin.  

V Z O R 
Příloha  ke kandidátní  listině volební strany: 

 
................................................................. 

(uvede se název strany) 
 

pro  volby do  zastupitelstva obce Oudoleň 
konané ve dnech 20 a 21. října 2006 

                       
Prohlášení kandidáta 

 
"Já níže podepsaný(á)  
 
jméno a příjmení (titul)   ..................................................................  
 
narozen(a) ........................                           
 
trvale bytem (= přesná adresa )................................ 
 
prohlašuji,  že souhlasím  se svou  kandidaturou; nejsou  mi známy překážky volitelnosti, (je-li u voliče překáž-
ka, např. v době podání kandidátní listiny nedosáhl věku 18 let, není v obci přihlášen k trvalému pobytu apod. – 
viz ust. § 4 a 5 zák. č. 491/2001 Sb., uvede se v čem překážka spočívá s tím, že pomine ke dni voleb do zastu-
pitelstva obce); nedal(a) jsem souhlas k tomu, abych byl(a) uveden(a) na jiné kandidátní listině pro volby do 
téhož zastupitelstva. 
 
V Oudoleni  dne .............                                                                  ............................................ 
                                                                                                                   podpis kandidáta 
 
V případě nezávislého kandidáta  a sdružení nezávislých kandidát ů je třeba ke kandidátní listi ně přiložit 
PETICI podporující jejich kandidaturu. Pot řebný po čet podpis ů na petici zve řejní registra ční ú řad (= po-
věřený obecní ú řad a obecní ú řad s minimáln ě dvěma odbory) nejpozd ěji do 27. 7. 2006 na své ú řední 
desce. V záhlaví petice a na každé její další stran ě musí být uveden název volební strany, název zastup i-
telstva obce a rok konání voleb. U každého voli če musí být dále uvedeno jeho jméno, p říjmení, datum 
narození, místo trvalého pobytu a vlastní podpis vo liče. Případné podpisy kandidát ů samých se neza-
počítávají, avšak kandidát volební strany A však již m ůže svým podpisem podpo řit kandidaturu volební 
strany B. 
 
POZOR: Kandidátní listiny, prohlášení kandidát ů a petice musí být p říslušnému registra čnímu ú řadu 
(Městskému ú řadu v Chot ěbo ř) podány nejpozd ěji do 15. srpna 2006 do 16.00 hodin  !!!  
 



=========================================================================== 
TJ  SOKOL  OUDOLEŇ 

===========================================================================                                             
TJ SOKOL OUDOLEŇ 

pořádá 
 
 

 
na hřišti u Nečasů 

   

 

   
Podmínka účasti: min. 2 dívky / ženy v družstvu                                Startovné: 50,- Kč/os. 
Prezentace: 7.30 hodin                                                            Začátek turnaje: 8.00 hodin 

Občerstvení zajištěno! 
=========================================================================== 

HASIČI  
=========================================================================== 
Údržba komín ů po zimě   (za společenstvo kominíků ČR: Ing. Jiří Koutný – předseda technické komise) 

Komíny a kouřovody, které musí za všech okolností zajistit bezpečný odbod spalin a jejich rozptyl do vol-
ného ovzduší, náleží k jedné z nejvíce namáhaných částí staveb. Proto je nezbytné provádět jejich pravidelnou 
kontrolu a odstraňovat případné závady. Pokud nejsou spalinové cesty pravidelně udržovány, dochází ke snižování 
účinnosti spalování u připojených spotřebičů, což má následně vliv  i na zvýšenou spotřebu paliva. Mnohem zá-
važnější skutečností však je, že nekontrolované a neudržované spalinové cesty mohou ohrozit zdraví a životy osob 
a požární bezpečnost staveb. 
 Povinnost provádět pravidelnou údržbu komínů je stanovena vyhláškou ministerstva vnitra č. 111/81 Sb., o 
čištění komínů. Vyhláška by měla být v nejbližší době nahrazena novým předpisem, který by lépe reagoval na 
technický vývoj v oblasti spotřebičů paliv, změny v jejich provozování a v organizaci kominických služeb. 
V současné době však stále platí, že v případě jakékoliv mimořádné události, která má za následek poškození 
zdraví či smrt obyvatel oxidem uhelnatým, příp. požár objektu, je v soudním řízení požadován doklad o řádném 
plnění povinností stanovených právě vyhláškou č. 111/81 Sb. 
 Za povinností vyplývající z vyhlášky č. 111/81 Sb. zodpovídal do roku 1996, kdy bylo kominictví konceso-
vanou živností, kominík, jemuž byla koncese i s příslušným rajónem přidělena. Po roce 1996 bylo kominictví pře-
vedeno mezi živnosti vázané a s touto změnou byly tyto povinnosti převedeny na majitele objektu, případně provo-
zovatele spalovacích zdrojů. Ti jsou povinni zajistit řádnou kontrolu a čištění komínů v termínech dle citované vy-
hlášky, obvykle prostřednictvím vyučeného kominíka. Při čištění kominík kontroluje technický stav komínů, požární 
bezpečnost a jeho funkci. Každé čištění komínů kouřovodů je nutné mít od kominíka potvrzené. V současné době 
určuje vyhláška četnost prováděných kontrol u spotřebičů na tuhá paliva 6x ročně (1x ročně se vybírají saze), u 
spotřebičů na kapalná a plynná paliva do jmenovitého výkonu 50 kW 2x ročně a nad 50 kW 4x ročně. U objektů 
určených pro rekreaci se kontrola a čištění spalinových cest provádí nejméně 1x ročně. V nově připravovaném 
předpisu, který by měl vyhlášku č. 111/81 Sb. nahradit se počítá se snížením četnosti prováděných kontrol, zejmé-
na u spotřebičů na plynná paliva. 
 Certifikovaná a kvalitně provedené komínová konstrukce, která je používána v souladu se zatříděním vý-
robce na kterou je připojen odpovídající spotřebič paliv, by neměla po zimním období vykazovat žádné technické 
závady. Platí to zejména pro systémové vícevrstvé komíny (keramické nebo kovové), která jsou provedeny 
v souladu s návody výrobce, s použitím všech předepsaných dílů a za předpokladu, že jsou správně používány a 
pravidelně čištěny. 
 Přesto by se nemělo rozhodně podceňovat čištění a kontrola komínů od spotřebičů na tuhá paliva. Při ne-
odborném topení nebo pří používání nevhodného paliva může dojít k zadehtování komínových průduchů. 
V případě následného vznícení dehtů vznikají v komínovém průduchu teploty až okolo 1000 °C, takže se výrazn ě 
zvyšuje nebezpečí požáru budovy. Kromě toho dochází při vyhoření komínu velmi často k popraskání komínové 
vložky nebo pláště komínu. Důležitý je rovněž výběr sazí z průduchu komína tak, aby nedošlo k ucpání sopouchu a 
tím k vnikání spalin resp. nebezpečného CO do prostoru objektu. Větší problémy se dají očekávat u komínů jedno-
vrstvých, vyzděných z cihel. Těmto komínům je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože jsou zejména 
v půdním prostoru a v části nad střešní rovinou objektu velmi namáhané. Nejedná se pouze o namáhání účinky 
spalin, ale rovněž o namáhání vlivy povětrnosti. U komínového zdiva dochází po určité době k degradaci spojovací 
malty a někdy i k rozpadu cihel. Komín je proto nutné po zimě prohlédnout s větší důkladností. Při vybírání sazí 
z půdice průduchu je potřeby zajistit, zda není v sazích obsažen písek z omítky nebo z malty nebo dokonce drobná 
cihelná suť. Je nutné prohlédnout zdivo nad střechou, zda nevypadává malta ze spár nebo se neodlupují čílka 
cihel. Rovněž je také třeba zkontrolovat betonovou krycí desku komínu. Komínové zdivo ne nutné opravovat oka-
mžitě po vzniku závady, zanedbáním údržby může dojít až k havarijnímu stavu komínového zdiva a k pádu jednot-



livých cihel nebo dokonce celé nadstřešní části komínu ze střechy budovy. V případě opakování závady by se mělo 
přistoupit k celkové, systémové rekonstrukci spalinové cesty spočívající např. v převložkování stávajícího komíno-
vého průduchu komínovou vložkou z keramických nebo kovových materiálů. 
 Komíny spotřebičů na plynná příp. kapalná paliva, které by již v současné době měly být vždy vícevrstvé (s 
keramickou, kovovou nebo plastovou komínovou vložkou), se také musí pravidelně kontrolovat. Zejména u oheb-
ných hliníkových komínových vložek se poslední dobou ukazuje, že materiál v důsledku působení kondenzátů spa-
lin degraduje a může tak docházet až k proděravění či rozpadu vložky. V místě poškození vložky pak dochází 
k pronikání kondenzátů spalin do pláště komína, narušování komínového zdiva a vytváření dehtových skvrn na 
plášti komínu. V důsledku narušení  komínového zdiva se zvyšuje nebezpečí ucpání sopouchu padající sutí. 
K ucpání sopouchu může dojít i pádem uhynulého ptactva. V obou případech je výsledkem zamezení odvodu spa-
lin komínovým průduchem a k jejich pronikání do prostoru s nainstalovaným spotřebičem, kde dochází k ohrožení 
osob oxidem uhelnatým obsaženým ve spalinách. 
 Z předchozích řádek vyplývá, že kontrola, čištění a údržba komínů vy se rozhodně neměla podceňovat. O 
její důležitosti svědčí i statistiky požárů zapříčiněných komíny, a to ať už v důsledku špatné konstrukce komínu, 
nebo zanedbáním jejich údržby, či počet otrav unikajícím oxidem uhelnatým. V posledních pěti letech je ročně evi-
dováno v průměru 350-400 požárů s celkovou škodou cca 30-50 mil. Kč a počet smrtelných nehod je rovněž alar-
mující.Kontrola a čištění komínů, na první pohled jednoduchá činnost, je na straně jedné naprosto opomíjená a 
majitelé ji nezajišťují, na straně druhé svádí ke kutilství a svépomoci. To je částečně umožněno i prodejem komi-
nických strojků, štětek apod. v běžných obchodech. Přesto nelze než doporučit, aby tato činnost byla svěřena ko-
miníkům, kteří jsou vyučení, procházejí pravidelnými školeními a mají bohaté zkušenosti. Navíc doklad o provede-
ním čištění a kontrole komínů vystavený kominíkem je zárukou, že tato činnost byla provedena v souladu s platnou 
vyhláškou č. 111/81 Sb. o čištění komínů, a že za ni kominík přebírá plnou právní odpovědnost.        Janáček Milan         
===========================================================================

KRAJSKÝ ÚŘAD 
=========================================================================== 
Co nového na Vysočině – červenec 2006 
Krajské zastupitelstvo zasedalo v červenci hned dvakrát  
    Poprvé v historii dvakrát během jednoho měsíce a poprvé v historii v sobotu, a to 1. července 2006 zasedalo 
Zastupitelstvo kraje Vysočina. Prvního července hned v 8.00 hodin ráno se sešli zastupitelé Vysočiny a zhruba ve 
stejné době zasedali i naši kolegové - zastupitelé Jihomoravského kraje.  
     Obě zastupitelstva, jak to Vysočiny, tak Jihomoravského kraje svým červencovým sobotním hlasováním udělala 
velmi důležitý, základní a zákonem vynucený krok proto, abychom byli včas a v souladu se zákonem připraveni na 
čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Osobně předpokládám, že k celé komplikované přípravě na-
šeho kraje – našich krajů na čerpání peněz z Evropské unie se ještě dostanu v různých článcích podrobněji 
v následujících měsících. 
     Druhé zasedání Zastupitelstva Vysočiny se konalo 11. července a proběhlo tradičně v úterý. Za důležitá přijatá 
rozhodnutí považuji schválení celkem tří grantových programů s názvy Generely bezbariérových tras (1,50 mil. Kč), 
Dobrovolnictví 2006 (1,50 mil. Kč) a Certifikace – osvědčení 2006 (1,75 mil. Kč). Více viz www.kr-vysocina.cz . 
     Nejzávažnějším rozhodnutím zastupitelstva bylo však podle mého názoru přijetí půjčky od Evropské investiční 
banky ve výši 500 miliónů korun za účelem jejího využití k opravám krajských silnic (jedná se o silnice 2. a 
3. třídy). Půjčka byla kraji poskytnuta velmi výhodně, avšak s podmínkou, že kraj při jejím využití investuje do 
oprav krajských komunikací minimálně stejně vysokou částku ze svých nepůjčených - vlastních prostředků. Přijetí 
této půjčky tedy znamená, že v letech jejího čerpání (2006, 2007) vloží Vysočina do oprav svých silnic při využití 
celého objemu půjčky minimálně miliardu korun. Plán kraje je takový, že ještě tento rok na podzim bude proinves-
továno cca 300 miliónů korun a v roce 2007 potom dalších 700 miliónů korun. Na závěr ještě pro pořádek dodá-
vám, že kromě těchto oprav by na údržbu a běžné opravy krajských silnic měly jít v roce 2007 další peníze ve stej-
ných objemech, jak tomu bylo v minulých letech. 
Ještě zvláště k silnicím 
     Opravy krajských silnic budou na podzim tohoto roku a zejména potom v následujících několika letech prioritou 
kraje. Určitě je a bude problém zajistit finanční prostředky. Půjčka od Evropské investiční banky nám nebude stačit. 
Ke konci roku 2007 a hlavně potom v letech 2008 až 2014 proto počítáme s využitím tzv. evropských peněz. Nebu-
de to jednoduché, ale věřím, že se vše podaří. Pokud tomu tak bude, budou opravy našich silnic pokračovat 
v podstatě s nezměněnou intenzitou i v dalších letech.  
     Proto si v této souvislosti dovolím napsat ještě jednu poznámku. Rozsáhlé a dlouhodobé stavební a nakonec i 
jiné opravy čehokoliv nejsou nikdy příjemné. Obecně lze dokonce napsat, že nám lidem spíše otravují a někdy i 
stěžují život. Musíme objíždět, přelézat, měnit zaběhnuté stereotypy, snášet různé nelogičnosti a ústrky. Obecně 
jsme prostě nuceni se nějak vyrovnat se snížením našeho standardního pohodlí, na které jsme zvyklí. 
     Z důvodů výše uvedených si tedy dovolím v následující době požádat řidiče i neřidiče o určitou dávku pochopení 
a snad i tolerance. Například až dvacet uzavírek různých úseků silnic v kraji Vysočina najednou se musí nějak pro-
jevit. A skutečně může taková situace v letních měsících na Vysočině nastat. Zanedbanost od státu zděděných nyní 
krajských silnic je obrovská. Myslím si proto, že není jiné možnosti než se nyní pokusit využít všech zdrojů, které se 
nabízí a snažit se ze všech sil co nejvíce kilometrů našich silnic co nejrychleji opravit. 

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz                    
===========================================================================
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POZNÁMKA   POD  ČAROU 
=========================================================================== 
GRATULUJI!!      
Nám všem, kterým je mezi 30. až 55 lety.... 
     Podle dnešních pravidel a zákazů bychom my, děti narozené v 50., 60., 70. a 80. letech, neměli vůbec šanci 
přežít... Naše postýlky byly malované barvou, která obsahovala olovo. Neměli jsme žádné pro děti bezpečné flaš-
tičky na medicínu, žádné pojistky na dveře a okna a když jsme jeli na kole, koloběžce, neměli jsme helmy. Pili jsme 
obyčejnou vodu z hadice a ne z lahví. Jedli jsme chleba a máslo, poli limonády s cukrem a nebyli jsme obézní, 
protože jsme pořád lítali někde venku. Z jedné flašky nás obvykle pilo několik, ale všichni jsme to ve zdraví přežili... 
Několik hodin jsme se mořili a stavěli káry ze starých a nepotřebných věcí, jezdili jsme z kopce, jen abychom pak 
přišli na to, že jsme zapomněli na brzdu. Teprve po několika přistání v pangejtu, jsme ji domontovali. Brzy ráno 
jsme si šli hrát ven a přišli jsme domů, teprve až se rozsvítily lampy. Rodiče si užili pěkné nervy, ale mobily neexis-
tovaly, takže nebylo kam volat... Neměli jsme žádné Playstation, Nintendo, vlastně ani televizní hry, žádných 99 
televizních kanálů, žádný surround – sound, počítače, chat rooms a internet. Měli jsme kamarády, byli jsme venku 
a vyhledali jsme si je! 
     Spadli jsme ze stromu, řízli se, zlomili si ruku či nohu, vyrazili zuby, ale nikdo kvůli těm úrazům nebyl žalován. 
Byly to úrazy a nikdo nenesl vinu, jen my! Prali jsme se, měli jsme modřiny, ale naučili jsme se to překousnout. 
Našli jsme si hry s tenisákama, klackama a jedli jsme i trávu (hlavně šťovík). I když nás mnozí varovali, nikdy jsme 
si nevypíchli oko. 
     Posledních 50 let bylo explozí nových nápadů. My jsme měli volnost i odpovědnost, naučili jsme se chovat a 
poradit si .... Blahopřeji, každému kdo zažil to velké štěstí a žil jako dítě!!!!!! 
===========================================================================

KULTURA  
===========================================================================

Aktivně stárnout - koncept úspěšného stárnutí a zdravého stáří 

aneb „Veselý starobinec P. Jakuba a jeho přátel“ 
   Připravili jsme pro vás šestidenní pobytový kurs pro stárnoucí a věkem pokročilé, kteří chtějí ovlivňovat své při-
rozené biologické stárnutí, zdravě stárnout a touží i v období zralého věku žít plný, kvalitní a vydařený život. 
     Kurs je tematicky zaměřený na uchopení problémů života, které s sebou přináší přirozená biologická involuce, 
t.j. stárnutí a stáří, zvláště problémů zdravotních, pohybových, psychických a sociálních, doplněný o specifickou 
duchovní obnovu pro seniory. Kurs má tři formy účasti – pobytovou, distanční s celodenní účastí a distanční s 
účastí pouze na přednáškách. 

Termín konání kursu je od  6. 8. do 12. 8. 2006 . 
     Kurs pořádá  Římskokatolická farnost Úsobí a proběhne v prostorách farního domu v Úsobí, okr. Havlíčkův 
Brod, kraj Vysočina.Ubytování je ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, případně v apartmánech úsobského zámku. 
Denní program:   8:00 hod .   mše sv. nebo ranní pobožnost,             8:45 hod .  snídaně  

  9.30 hod .   dopolední přednáška    12.30 hod . oběd a siesta nebo soukromá vycházka   
15.00 hod .  odpolední přednáška  - odpolední svačina 
17:00 hod .  mše sv. nebo jen závěrečná modlitba a adorace     18:00 hod .   večeře  

    Večer je  volný program nebo možnost rozhovoru s přednášejícími, duchovním, sledování televize, filmů z DVD 
či společné hodnocení uplynulého dne.  
    V rámci kursu se uskuteční prohlídka úsobského zámku, fakultativně výlet do okolí a do blízkých poutních míst 
(Želiv, Křemešník) a koncert duchovní hudby. 
     Mše sv. budou v pondělí v 17.00 hod., v úterý v 8.00 hod., ve středu v rámci pouti na Křemešníku, ve čtvrtek 
v 8.00 hod., v pátek v 17.00 hod. a v sobotu v 8.00 hod. 
Program p řednášek v týdnu:  
Neděle      6. 8.     15.00 hod.  příjezd a ubytování 
Pond ělí     7. 8.    9.30 hod.  O modlitb ě – Jakub Jan Med 

       15.00 hod.  Časté pohybové a ortopedické obtíže senior ů, kloubní onemocn ění, jejich  
                                            léčení a prevence  – Jiří Košťál 

Úterý         8. 8.            9.30 hod.    Desatero a jeho projekce do života stárnoucího člov ěka - Jitka  Schozová 
                               15.00 hod.    Psychologie stárnutí  - Petr Brichcín 
Středa  9. 8.      9.30 hod.  pouť do kláštera v Želivě a na poutní místo Křemešník                       
Čtvrtek      10. 8 .    9.30 hod. Desatero - Jitka Scholzová  
                        15.00 hod. Sociální pé če státu a dalších organizací, možnosti a práva hand icapova-  
                                                        ných, senior ů a jejich opatrovník ů – Jana Mullerová    
                                           Možnosti  rehabilitace a cvi čení v odstra ňování bolesti a pohybových obtí- 
                                                        ží - Ludmila Rohrichová 
Pátek          11. 8 .       9.30 hod.  O modlitb ě,  Ikonografie svatých a sv ětic v k řesťanských kultovních pro- 
                                                        storách   – Jakub Jan Med 
                       15.00 hod.    koncert duchovní hudby v kostele sv. Petra a Pavla – soubor SoliDeo  
Sobota        12.8.          9.30 hod.    Desatero  - Jitka Scholzová  14.00 hod.- zakončení kursu a odjezd                                                         
Kontaktní adresa: Římskokatolická farnost Úsobí , 582 54 Úsobí č. 27, kontaktní osoba P. Jakub Jan Med 



                             e-mail:rkf.kriz@tiscali.cz, tel.569 484281, 777610503  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ŽDÍREC  nad Doubravou 
KINO - srpen  2006 

 
4.8. pátek v 19,30 hod. 
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU 
Komedie podle bestselleru Michala 
Viewegha. 
113 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč 
11.8. pátek v 19,30 hod. 
ŠIFRA MISTRA LEONARDA 
Kriminální film USA. 
Titulky, 149 min., přístupný, 59,- + 
1,- Kč 
18.8. pátek v 19,30 hod. 
X-MEN III: POSLEDNÍ VZDOR 
Akční sci-fi thriller USA. 
Titulky, přístupný, 52,- + 1,- Kč 
25.8. pátek v 19,30 hod. 
HORY MAJÍ OČI 
Horor USA. 
Titulky, 107 min., přístupný od 15 
let, 54,- + 1,- Kč 
1.9. pátek v 18,30 hod. 
16 BLOKŮ 
Film USA. 
 
Předprodej vstupenek je půl hodiny 
před začátkem představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - 
ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks.  
Telefon kina 569 695 907. 
 

LETNÍ   KINO  KRUCEMBURK  - SRPEN  2006  
9.8.středa 21.00   TRISTAN A ISOLDA   Film Velké Británie... nestárnoucí pří-
běh velké lásky, spalující vášně, bezmezné oddanosti a kruté zrady... V hl. roli Sophia Mylesová 
přístupný od 15 let, titulky, 126 min., vstupné 65,- 
11.8. pátek 21.00   RAFŤÁCI    Repríza české prázdninové komedie. 
Hledám roštěnku. Zn. na pokusy. V hl. rolích Vojta Kotek, Jiří Mádl, Milan Šteindler a Veronika Freimanová. 
přístupný, 104 min., vstupné 70,-Kč 
12.8. sobota 21.00  MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA Úspěšný animovaný horor Velké Britá-
nie. Láska hroby přenáší. Přístupný od 12 let, titulky 78 min., vstupné 65,-  
15.8. úterý 21.00   ÚČASTNÍCI  ZÁJEZDU   Repríza české prázdninové komedie 
podle bestselleru Michala Viewegha. V hl. rolích Anna Polívková, Eva Holubová, Bob Klepl a Květa Fialová.  
přístupný, 113 min., vstupné 70,- 
16.8. středa 21.00  PRVNÍ PO BOHU   Ruský válečný film. Láska a válka jsou 
jako dvě rodné sestry... Snímek o přátelství, zradě, hrdinství naději a lidech, kteří vyhráli válku... 
přístupný od 12 let, titulky 99 min., vstupné 65,- 
18.8. pátek 21.00   ŽENA MÉHO MUŽE   Francouzský film. Až prostitutka ji po-
mohla poznat svého muže. V hl. rolích Fanny Ardant, Gérad Dépardieu a Emmanuelle Béart. 
přístupný od 15 let, titulky 105 min, vstupné 65,- 
19.8. sobota 18.00  KARCOOLKA    Animovaná pohádka USA. Skutečný 
příběh Červené Karkulky,. Přístupný, česká verze 80 min., vstupné 45,- 
19.8. sobota 21.00  TRÁVA     Film USA. Prohulená ironická adaptace 
muzikálová parodie dnes již klasického osvětového filmu z roku 1936 proti užívání marihuany. 
přístupný od 12 let, titulky 109 min., vstupné 65,-         
20.8. neděle 21.00  POSEIDON    Katastrofický film USA. Každý okamžik, 
každá šance a každý nádech mohou být jejich poslední... V hl. rolích Kurt Russell a Richard Dreyfuss. 
přístupný od 12 let, titulky 98 min., vstupné 65,- 
23.8. středa 20.30  16 BLOKŮ    Policejní thriller USA. Bruce Willis na 
stopě zločinu. Mezi životem a smrtí je tenká hranice, jak pro newyorské policisty, tak pro jejich svědky. 
přístupný od 12 let, titulky 102 min., vstupné 65,- 
25.8. pátek 20.30                             HARRY  POTTHER   A  OHNIVÝ   POHÁR  Repríza dobrodružného filmu 
USA. Doba bude zlá a temná. Přístupný, česká verze 157 min., vstupné 65,- 
26.8. sobota 20.30  UNIVERZÁLNÍ UKLÍZE ČKA  Černá komedie Velké Británie. Uklidím 
dům. Uklidím zahradu. Odklidím souseda. Zabiji psa. V hl. rolích Rowan Atkinson a Kristin Scott Thomasová. 
přístupný od 12 let, titulky 104 min., vstupné 70,- 
30.8. středa 20.30  ANGEL-A    Francouzská komedie režiséra Luca 
Bessona. Skočil si z mostu pro lásku. Každý máme svého Anděla. Přístupný od 12 let, titulky 90 min., vstupné 65,- 
 
Prodej vstupenek vždy 1/2 hodiny před každým představením.Tel. 569 697 109 
 


