
 

TURNA
Starosta obce vyhlašuje Turna

2009  u starosty obce a nebo na obecním úřadě. Dne 16. 7. bude provedeno rozlosování.

                                                                                                                              

Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- záměr prodeje majetku obce č. 2/2009 
části pozemku p. č. 648/45, a to část mezi místní 
komunikací a příjezdovou komunikací k
těchto podmínek: kupující si nechá
vlastní náklady zaměřit, k zaměř
zástupce obce a dále uhradí veškeré náklady 
spojené s prodejem pozemku. 

- rozpočtové změny č. 02/2009. 
- termíny zasedání zastupitelstva obce v

2009: 
23.   7. 2009  19:00 hodin 
20.   8. 2009  19:00 hodin 
24.   9. 2009  19:00 hodin 
22. 10. 2009  18:00 hodin 
26. 11. 2009  18:00 hodin 

- odměnu kronikáři obce na základě
kroniky a kontroly zápisu za rok 2008.

- pořádání Turnaje v tenisu o pohár starosty
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno

- s metodikou: Zřizování jednotek SDH obcí, tato 
metodika bude zaslána veliteli jednotky SDH.

- s metodikou: Jednací řády obcí, zápisy a usnesení 
ze zasedání zastupitelstva. 

- s Oznámením projednání návrhu zadání územního 
plánu Chotěboř.  

- s konečným návrhem územního plánu obce 
Oudoleň. Schvalovací řízení probě
od 13. 7.  do 11. 8. 2009, každý se k
plánu naší obce může naposledy vyjád

- s informacemi ze Zpravodaje č. 6 Krajského ú
kraje Vysočina. 

- s informacemi o stavu na účtech obce.
- s účastí naší obce na akci:  Galerie znak

obcí vyrobených z recyklovatelných materiál
Znak naší obce vyrobili žáci naší školy, za což jim 
patří naše poděkování. Tato akce je sou
soutěže: My třídíme nejlépe. V této sout
se zatím umístnili za období IV. Q 2008 a I. Q 
2009 na 38. místě z 496 obcí do 500 obyvatel.

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE 
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TURNAJ V TENISU O POHÁR STAROSTY 
obce vyhlašuje Turnaj v tenisu o pohár starosty. Zájemci se mohou přihlásit do 15. 7. 

2009  u starosty obce a nebo na obecním úřadě. Dne 16. 7. bude provedeno rozlosování.
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- se žádostí Pozemkového fondu 
Havlíčkův Brod o sdělení, podle ust. § 2 zákona 
95/1999 Sb., o podm
zemědělských a lesních pozemk
státu na jiné osoby.. ve zn
týkající se pozemku p. č

- s průběhem reklamace na opravu st
MŠ Oudoleň – bude znovu reklamováno.

- s připomínkou p. Bence 
z obecního vodovodu. 

- s průběhem Pouťového posezení p
domem a Ochutnávkou bábovek.

- s informacemi týkajících
- se zápisem z valné hromady Svazku obcí 
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- se zápisem ze zasedání správní rady MAS 

Havlíčkův kraj o. p. s. 
- s nabídkou ing. Tomáše Kopeckého na zajišt

dotace z OPZP a SZIF Č
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- variantu č. 1 (červená) a variant

obchvatu silnice č. I/34 p
Ždírec nad Doubravou. 

- záměr prodeje majetku obce 
částí pozemků p. č. 661 a 658 v
částí, které vedou areálem spole
které jsou zastavěné zem
Havl. Borová zemědělská, Havlí

- záměr prodeje majetku 
částí pozemků p. č. PK 661, 663 a 658 v
Oudoleň, a to částí, které sousedí s
vlastnictví žadatele.  

Zastupitelstvo obce ukládá:
- projednat žádost o pokácení 3 strom

před čp. 88 a 72, přímo na míst
vegetačního klidu, tj. doba vhodná na kácení 
stromů, je od 1. 10. do 31. 3. 

"Jediný způsob, jak mít přítele,  
je být přítelem."  
R. W. Emerson 

Í  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   18. 6. 2009 

. Zájemci se mohou přihlásit do 15. 7. 
2009  u starosty obce a nebo na obecním úřadě. Dne 16. 7. bude provedeno rozlosování. 
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU  

ÚZEMNÍHO PLÁNU OUDOLE Ň 
 

Městský úřad Chotěboř, jako úřad územního plánování ve smyslu § 6 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) 
pořizuje na základě žádosti obce Oudoleň územní plán Oudoleň a v souladu s ustanovením § 52 oznamuje 
zahájení řízení o návrhu územního plánu. 
Návrh územního plánu Oudole ň bude vystaven k ve řejnému nahlédnutí na Obecním úřadě v Oudoleni a na 
Městském úřadě v Chotěboři, oddělení územního plánování a GIS, pracoviště Klášterní 267, ve dnech 
 

od 13. 7. 2009 do 11. 8. 2009 (v četně). 
 

Veřejné projednání návrhu územního plánu Oudole ň se uskute ční dne 11. 8. 2009 
v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního ú řadu v Oudoleni. 

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby mohou uplatnit námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území 
dotčené námitkou. Takovými osobami jsou, podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona, vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně  prospěšných  opatření a zastavitelných ploch 
a zástupce veřejnosti. 
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později 
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
Návrh územního plánu Oudoleň v elektronické podobě bude vystaven ke shlédnutí na internetové adrese: 

http://chotebor.cz/uzemni-planovani/oudolen 
 

 

 
TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další  zasedání  Zastupitelstva  obce Oudoleň  se bude  konat  ve   čtvrtek  23. července  2009  od 19:00  
hodin v zasedací místnosti  obecního úřadu.   

MÍSTNÍ KNIHOVNA 
Místní knihovna bude v červenci a srpnu otevřena  1x  za  14  dní  v sudém   týdnu,  tj. ve dnech 20. 7. , 
3. 8. , 17. 8. a  31. 8. 

PRODEJ  DŘEVA 
V obecním lese je k prodeji asi 7 m3 palivového dříví (smrk, borovice, modřín) v celých délkách (6 – 10 m) za 
cenu  600,- Kč/m3. Doprava je možná za cenu 100,- Kč/m3. Zájemci se mohou přihlásit u p. Augustina nebo na 
obecním úřadě. Dřevo je možné také koupit a nařezat na místě samém za cenu 600,- Kč/m3 s vlastní dopravou. 

 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                     

Václav Augustin                         
                                                                                                           starosta obce 

 
 

POUŤOVÉ POSEZENÍ A OCHUTNÁVKA BÁBOVEK  
 

V sobotu 13. června se počasí konečně umoudřilo, a 
tak se mohlo uskutečnit Pouťové posezení před 
kulturním domem a Ochutnávka bábovek.  A že bylo 
co ochutnávat! Sešlo se 18 bábovek , z toho 4 
masové (aspiková,  kuřecí, slaninová s cibulí a 
vaječná) a 14 bábovek sladkých (banánová, duhová, 
jablečná, kokosová, kynutá s mákem – 2x, margot, 
oříšková, prezidentská – 3x, tvarohová, vařená a 
bábovka s názvem Bábovka ke kávě). A tak se 
okukovalo a ochutnávalo... Všechny byly výborné.  
Děkujeme všem, kteří přinesli svoji bábovku na 
ochutnání, za vynaložené úsilí a čas.       
A pak už začala hrát kapela p. Bílka a mohla začít 
pravá pouťová veselice. A abyste si mohli upéci  

bábovku, která Vám chutnala nejvíce, zveřejňujeme recepty jednotlivých bábovek. 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE 
                    



 

Kuřecí prsa (1 kg)   
4-5 vajec    
kousek salámu (např. vysočina, poličan)
tvrdý sýr asi 10 dkg   
 

Maso nakrájíme na plátky, osolíme,
postupně nejdřív masem, nastrouhaným sýrem a
opakujeme. Končíme masem, zalijeme zbytkem vajec a dáme péct na 1,5 hod. na 250° podle trouby

1 Hera   
6 lžic vody  
22,5 dkg cukru krupice
1 vanilkový cukr 
2 lžíce kakaa  

Heru, vodu, cukr, kakao a vanilkový cukr
Necháme zchladit a zašleháme žloutky, mouku, prášek do pe
trochou. 

3 celá vejce utřeme s 25 dkg cukru a po chvíli t
(Heru). Smícháme 30 dkg polohrubé mouky s
zakysanou smetanou. Vše zamícháme a t
pudinkem nebo cukrářským barvivem. Bábovkovou formu vymažeme, vysypeme a 
dáváme barevné části těsta na sebe. Pe
Upečenou bábovku polijeme čokoládo
mandlemi. 

                    
3 vejce   
25 dkg cukru mouč
8 dkg rozehřátého tuku
30 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
 

 Žloutky ut
ořechy a nahrubo nastrouhaná jablka. T
vysypeme. Pečeme při 180°C. 
 

       Prezidentská bábovka
3 vejce     
150 g pískového cukru   
1 vanilkový cukr   
100 ml oleje    
100 ml vody    
 

 Do mísy dáme žloutky, pískový a vanilkový 
vlažnou vodu, rum a zamícháme. Smě
ořechy. Nakonec zamícháme sníh a pe
polijeme čokoládou. 

                           
½ kg hladké mouky
15 dkg vlahého másla (Hery)
2 vejce   
mléko dle potřeby 
 

 Zaděláme hladké t
1 cibuli, necháme zesklovatět, pak př
Vychladlou směs vpravíme do vykynutého t
vykynout. Pečeme asi 30 – 40 minu
pomazánkou. 

                   
Nejdříve si připravíme sypkou směs z ½ hrnk
lžic hnědého třtinového cukru nebo hně
Těsto uděláme z 1 celé Hery nebo jiného
vajec - vše zamícháme. Přidáme ½ hrnku zakysané smetany 
vsypeme 2 hrnky hladké mouky s polovinou prášku do
formy dáme třetinu těsta – posypeme polovinou sm
další. Dáme nyní víc než třetinu těsta a op
180°C, pak ješt ě 15 minut při 160°C. 
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Kuřecí bábovka 
  pažitka  
  koření podle chuti a zvyklostí 

čan)  sůl 
  pepř 

osolíme, okořeníme. Formu na bábovku vyložíme papírem na pe
nastrouhaným sýrem a plátky salámu, zalijeme polovinou rozkvedlaných vajec a vrstvení 

zalijeme zbytkem vajec a dáme péct na 1,5 hod. na 250° podle trouby
Bábovka va řená 

     4 žloutky 
     22,5 dkg hladké mouky

22,5 dkg cukru krupice     1,5 lžičky prášku do pe
     sníh ze 4 bílk
      

Heru, vodu, cukr, kakao a vanilkový cukr uvedeme do varu, pak trochu odebereme. 
žloutky, mouku, prášek do pečiva a sníh. Upečenou bábovku polijeme odebranou 

Duhová bábovka 
 

25 dkg cukru a po chvíli tření přidáme 1 máslo 
(Heru). Smícháme 30 dkg polohrubé mouky s 1 kypřícím práškem do pečiva a 1 

u. Vše zamícháme a těsto rozdělíme na 4-5 částí, ty obarvíme 
ským barvivem. Bábovkovou formu vymažeme, vysypeme a 

sta na sebe. Pečeme na 180°C cca 45 – 50 minut. 
okoládovou polevou a ozdobíme sekanými 

                    Jablečná bábovka 
     30 dkg nastrouhaných jablek

25 dkg cukru moučka     hrst nasekaných o
átého tuku     ½ lžičky sko

30 dkg polohrubé mouky    kakao 
čiva 

Žloutky utřeme s cukrem a změklým tukem. Přidáme mouku s
jablka. Těsto rozmícháme a nakonec přidáme sníh z

Prezidentská bábovka  s čokoládovou polevou 
  1 lžíce rumu 
  1 prášek do pečiva 
  300 g polohrubé mouky 
  50 g rozinek 
  50 g vlašských ořechů 

Do mísy dáme žloutky, pískový a vanilkový cukr, olej a vidličkou je krátce našleháme. Potom p
vlažnou vodu, rum a zamícháme. Směs zahustíme moukou smíchanou s práškem do pe

echy. Nakonec zamícháme sníh a pečeme ve vymazané a vysypané bábovkové form

                           Bábovka se slaninou a cibulí 
½ kg hladké mouky     sůl 
15 dkg vlahého másla (Hery)     kvasnice 

    špetka cukru
 

láme hladké těsto a necháme ho vykynout. Na pánev dáme ko
t, pak přidáme 20 dkg libové slaniny (může být i víc) a dohromady to osmažíme. 

s vpravíme do vykynutého těsta. Dáme do vymazané a vysypané formy bábovky a necháme ješt
40 minut. Necháme trochu zchladnout a vyklopíme. 

                   Bábovka ke káv ě 
½ hrnků nahrubo sekaných ořechů, 4 polévkových 

tinového cukru nebo hnědého cukru s melasou a ½ kávové lžičky skořice
é Hery nebo jiného tuku, z 1 hrnku cukru krupice a 2 celých větších

½ hrnku zakysané smetany – opět zamícháme. Nakonec
polovinou prášku do pečiva – zamícháme. Do vymazané a vysypané bábovkové 

posypeme polovinou směsi a projedeme nožem, aby se tato vrstva dob
sta a opět posypeme směsí. Navrch jen tenkou vrstvu t

Formu na bábovku vyložíme papírem na pečení a vrstvíme 
zalijeme polovinou rozkvedlaných vajec a vrstvení 

zalijeme zbytkem vajec a dáme péct na 1,5 hod. na 250° podle trouby .  

 
22,5 dkg hladké mouky 

čky prášku do pečiva 
sníh ze 4 bílků 

uvedeme do varu, pak trochu odebereme. 
enou bábovku polijeme odebranou 

30 dkg nastrouhaných jablek 
hrst nasekaných ořechů 

ky skořice 

idáme mouku s práškem, skořicí, 
idáme sníh z bílků. Formu vymažeme a 

kou je krátce našleháme. Potom přilijeme 
práškem do pečiva, přidáme rozinky a 

eme ve vymazané a vysypané bábovkové formě. Upečenou bábovku 

špetka cukru 

ut. Na pánev dáme kousek sádla, 
že být i víc) a dohromady to osmažíme. 

sta. Dáme do vymazané a vysypané formy bábovky a necháme ještě 
 Můžeme podávat s pikantní 

, 4 polévkových  
řice. 

ch 
t zamícháme. Nakonec 

zamícháme. Do vymazané a vysypané bábovkové 
si a projedeme nožem, aby se tato vrstva dobře spojila s vrstvou 

sí. Navrch jen tenkou vrstvu těsta. Pečeme 30 minut při 



 

4 vejce     
200 g cukru krupice   
160 g rostlinného tuku (Hera)  
80 g kokosové moučky   
rozinky máčené v rumu a nasekaná čokoláda
 

                               
110 g cukru krupice
80 g Hery  
3 vejce   
2–3 banány  
 

 Cukr ušleháme 
Prošleháme a vmícháme mouku s práškem do pe
bábovkové formě v předem vyhřáté troub
bábovku pocukrujeme. 

25 dkg tvarohu    
25 dkg cukru krupice   
25 dkg Hery    
 

 Z bílků ušleháme sníh, přidáme cukr, tvaroh, žloutky, rozeh
Heru, nakonec mouku a prášek do pečiva.

6 vajec  
30 dkg cukru
30 dkg polohrubé mouky
5 dkg nahrubo strouhané 
 

 Máslo, cukr a žloutky ut
s práškem a nakonec lehce zamícháme sníh.

 

1 čokoláda Margot (nastrouháme) 
2 hrníčky polohrubé mouky (¼ litrové) 
1 necelý hrnek pískového cukru  
2 celá vejce    
2 lžíce oleje nebo másla 
 

Vše smícháme, nalijeme do formy a upe
 

                            
80 g mletých oříšků
200 g polohrubé mouky
200 g moučkového cukru
100 g másla 

Žloutky, máslo a cukr t
s práškem do pečiva a přiléváme mléko. Nakonec zamícháme sníh. Pe
 

Kynutá bábovka s
400 g polohrubé mouky   
100 g másla nebo rostlinného tuku 
2 žloutky    
25 g droždí    
50 g cukru    
¼ l mléka 

V hrnku rozmícháme rozdrobené droždí, lžíci cukru, lžíci mouky a n
kašičku a necháme na teplém místě, aby vzešel kvásek. Máslo nebo rostlinný tuk ut
přidáme vykynutý kvásek, mouku a vlažným mlékem zad
kynout. Umeleme mák, promícháme s 
se zavařeninou. Vykynuté těsto rozválíme v
vložíme do vymazané a moukou vysypané bábovkové formy. Necháme ješt
mlékem, vložíme do předehřáté trouby a zvolna asi hodinu pe

 

30 dkg cukru    
20 dkg másla         utřít  
6 žloutků    
10 dkg mletých oříšků,    
30 dkg polohrubé mouky, ušlehaný sníh                                      

 4

Kokosová bábovka 
  1 vanilkový cukr 
  1 prášek do pečiva 
  300 g polohrubé mouky 
  2 dl vlažného mléka 

čokoláda 

                               Banánová bábovka 
110 g cukru krupice     150 ml mléka

     250 g polohrubé mouky
     ½ balíčku prášku do pe
     1 vanilkový cukr

Cukr ušleháme s máslem, vmícháme žloutky a v mléce rozma
práškem do pečiva a sníh ze 3 bílků. Pečeme ve vymazané a vysypané 

áté troubě na 200°C. Pro v ůni doporučuji formu vysypat kokosem. Vychladlou

Tvarohová bábovka 
  25 dkg polohrubé mouky 
  4 vejce 
  1 prášek do pečiva 

idáme cukr, tvaroh, žloutky, rozehřátou a zchladlou 
čiva. 

Prezidentova bábovka 
     20 dkg másla

30 dkg cukru      0,25 l šleha
30 dkg polohrubé mouky    1 prášek do pe
5 dkg nahrubo strouhané čokolády   10 dkg mletých o

Máslo, cukr a žloutky utřeme, pak přidáme šlehačku, 
práškem a nakonec lehce zamícháme sníh. 

Bábovka Margot 
  trochu mléka 

   1 neušlehaná šlehačka 
  1 celý prášek do pečiva 
  1 vanilkový cukr 

Vše smícháme, nalijeme do formy a upečeme. 

                            Oříšková bábovka 
říšků     3 vejce 

200 g polohrubé mouky     ½ prášku do pe
kového cukru    ⅛ l mléka 

Žloutky, máslo a cukr třeme. Pak přidáme mleté oříšky. Dál vmícháme mouku 
iléváme mléko. Nakonec zamícháme sníh. Pečeme ve vysypané bábovkové form

Kynutá bábovka s  makovou náplní 
  Náplň: 
  100 g máku 
  1 lžíce rybízové zavařeniny 
  50 g cukru 
  1 – 2 dl mléka 

hrnku rozmícháme rozdrobené droždí, lžíci cukru, lžíci mouky a několik lžic vlažného mléka na
ě, aby vzešel kvásek. Máslo nebo rostlinný tuk ut

idáme vykynutý kvásek, mouku a vlažným mlékem zaděláme těsto. Těsto necháme na teplém míst
 cukrem, zalijeme mlékem a uvaříme do měkka,

rozválíme v obdélník, potřeme studenou makovou náplní, zabalím
vymazané a moukou vysypané bábovkové formy. Necháme ještě asi půl hod

áté trouby a zvolna asi hodinu pečeme. 

Prezidentská bábovka 
  5 dkg čokolády strouhané 
  1 vanilkový cukr 
  1 prášek do pečiva 
  1 šlehačka 

, ušlehaný sníh                                      Může se posypat kokosem. 

150 ml mléka 
250 g polohrubé mouky 

čku prášku do pečiva 
1 vanilkový cukr 

mléce rozmačkané banány. 
eme ve vymazané a vysypané 

uji formu vysypat kokosem. Vychladlou 

20 dkg másla 
0,25 l šlehačky 
1 prášek do pečiva 

dkg mletých ořechů 

čku, ořechy, čokoládu, mouku 

½ prášku do pečiva 

říšky. Dál vmícháme mouku 
eme ve vysypané bábovkové formě. 

kolik lžic vlažného mléka na hladkou 
, aby vzešel kvásek. Máslo nebo rostlinný tuk utřeme s cukrem a žloutky, 

sto necháme na teplém místě asi hodinu 
kka, po vychladnutí promícháme 

eme studenou makovou náplní, zabalíme jako závin a 
ůl hodiny kynout, potom potřeme 
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KRAJSKÝ ÚŘAD 
  

Slovo hejtmana: Doprava a silnice – náš 
každodenní „chleba“  
 
Začalo léto – doba příjemná pro všechny. Většinou 
příjemné teplo, dovolené, relaxace. Často také aktivní 
odpočinek spojený s turistikou, jízdou na kole nebo 
houbařením. Pro všechny takové aktivity máme na 
Vysočině mnoho možností. 
Ty ovšem souvisí s dopravou. Tato problematika patří 
mezi základní priority naší krajské samosprávy a 
máme s ní nemálo starostí. Jistě jste zaznamenali 
rušení některých vlakových spojů od půlky června. 
Změna znamená snížení pouze o 2 % vlakových 
kilometrů z celkového ročního objemu. Byla to reakce 
Českých drah na to, že jsme už nebyli schopni a 
ochotni hradit jejich vzrůstající nároky na financování 
ztrátových spojů. Bohužel skutečnost je taková, že 
některé sympatické vláčky jezdí skoro prázdné a jejich 
provozovatel to řeší pouze požadavky na dotace. Jen 
osm vlaků z těch dříve dotovaných jsou České dráhy 
ochotny na Vysočině provozovat v rámci svého 
rozpočtu. A za ty další ztrátové spoje bude kraj stále 
hradit 252,9 mil. Kč. Slíbili jsme, že budeme chybějící 
spoje nahrazovat levnějšími autobusovými. O rušení 
konkrétních vlakových spojů jsme se dozvěděli se 
zpožděním, což nebylo úplně fér. Přesto jsme hned 
zareagovali, připravili licence i pro nové dopravce, 
doplnili chybějící spojení. Není to na Vysočině 
s dopravou jednoduché – máme tu 704 obcí – většinou 
malých sídel rozptýlených na poměrně velkém území. 
Přesto jsou všechny obce dostupné buď 
autobusovou nebo drážní dopravou. A budou nadále i 
po omezení či rušení vlakových spojů.  
       S dopravou souvisí i stav silnic – a to je naše další 
velká starost. Kraje „zdědily“ silnice v dost tristním 
stavu. A kdo chce vidět, ten si určitě všímá, že se jejich 
stav za poslední léta výrazně zlepšil. I za cenu 

nepopulárních častých objížděk. Ovšem nepříznivé 
klimatické podmínky a stále se zvyšující provoz mají 
své dopady. Střídání teplot okolo bodu mrazu, déšť se 
sněhem, sněžení, noční teploty pod bodem mrazu 
vedou k enormnímu počtu výtluků, poškození svislého 
dopravního značení a směrových sloupků. Pro 
zajímavost: v roce 2007 činily náklady na výtluky 59 
mil. Kč, v roce 2008 už 68 mil. Kč. A škody po zimě v 
roce 2009 za období leden - březen nám byly 
vyčísleny na 150 mil. Kč. Přitom na souvislé opravy 
silnic máme v roce 2009  plánováno v celkovém 
objemu 275,7 mil. Kč. Nebudu vás už unavovat čísly – 
snad jen ještě jedno – na investiční stavby – tedy na 
nové silnice a „generálky“ stávajících chceme vydat 
v letošním roce obrovskou sumu přes dvě miliardy 
korun. A ani to nestačí našim představám. Navíc 
silnice první třídy a dálnice obhospodařuje přímo stát. 
A ten chce prostředky na tuto oblast snižovat i oproti 
původně plánovanému objemu, mnohé stavby silnic 
nebo obchvatů měst a městeček odložit. S kolegy 
hejtmany proti tomu protestujeme, uvidíme, jak se nám 
podaří tyto záměry zvrátit.  
Chápeme, že stát musí hledat úspory. Ale silnice a 
doprava vůbec jsou každodenním „chlebem“ většiny 
našich občanů. A proto na ně klademe takový důraz. 
Jsou věci, které si můžeme odpustit. Do práce však 
musíme skoro každý den. A málokdo má to štěstí, že 
do ní dojde pěšky. Pochopitelně by bylo lepší, kdyby 
dopravní spoje byly častější a nových krásných silnic 
přibývalo ještě rychleji. Leč i kraj musí hospodařit jako 
každá domácnost - s tím, na co má. 
Teď v létě nás čeká ve větší míře i to vítanější 
cestování – za tím dovolenkovým odpočinkem a 
relaxací. Přeji vám, aby i ta cesta za příjemným 
trávením volného času byla alespoň snesitelně 
stráveným časem. Krásné léto na Vysočině! 

                              Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
 
 
 

VÝLET DO DINOPARKU 
 V sobotu 20. 6. jsme jeli do DinoParku, nejdříve jsme jeli na 

letiště, kde byla samá stará letadla, bomby a motory. Pak jsme 
jeli do ZOOPARKU, pak jsme jeli Dinoexpresem do DinoParku. 
Když jsme dojeli, šli jsme si prohlédnout dinosaury, pak jsme si 
sedli, pak jsme šli na 3D kino, pak jsme si s Michalem hráli a 
pak byl konečně nákup. Pak jsme jeli Dinoexpresem do 
ZOOPARKU, prohlídli jsme si zvířata, já s Michalem jsme 
dostali šlupku z elektrických drátů, pak jsme si něco koupili a 
jeli jsme domů, zase byla nuda jako cestou do Vyškova, ale 
teď jsme viděli bouračku. Bylo to hezké, nejvíc se mi líbil 
DinoPark.                                                                  Matěj B.                                       

 V sobotu 20. 6. jsme se v 7:00 hodin vydali na výlet do 
Vyškova. Naším cílem bylo letecké muzeum a DinoPark. Jelo 
41 lidí. V muzeu nám pán povídal o letadlech, motorech a 
vrtulích. Pak jsme si prohlíželi vystavená letadla a vrtulníky. A 
to už jsme se těšili do DinoParku. Za vstupní branou jsme si prohlíželi zvířátka. Bylo tam i morčátko. Vyfotila jsem 
se s ním, abych ho mohla doma ukázat Mikýškovi. Vláček nás odvezl přes město do parku, kde byli dinosauři. 
Procházeli jsme se po cestičkách okolo mnoha dinosaurů. Někteří řvali a někteří dokonce se hýbali. V 3D kině jsme 
viděli film o mláděti. Byla jsem tam s Elou, Marťou a Járou 2x a pak jsme si hráli s dětmi na hřišti. Po cukrové vatě 
jsme zase jeli vláčkem zpět. Po cestě jsme mávali lidem a řidičům. Cesta domů rychle utekla, ale viděli jsme 
nehodu nákladního auta.                                                                                                                           Katka A.

HASIČI 
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PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY  
O PRÁZDNINÁCH 

O prázdninách bude provoz MŠ probíhat ve 
dnech: 1. 7. – 17. 7.  a 17. 8. – 31. 8. 2009. 

       
                                 

DEN  DĚTÍ 
V sobotu 27. 6. konečně po všech soutěžních a výletních 
sobotách přišel čas oslavit Den dětí. Sice se dětí sešlo jen 
patnáct, ale doufám, že si to užily. 

Připravili jsme pro ně dvě 
trasy šipkované s pracovním 
názvem „Poznej naše 
humna“. Rozdělili jsme se na 
dvě skupiny a podle fotek 
hledali ukryté dopisy a plnili 
úkoly. Cíl obou tras byl u 
chaloupky, která nám byla 
s laskavostí poskytnuta. 
Zbývalo ještě najít klíče k pokladu. Obě družstva dostala sladkosti a volejbalové míče, 
aby mohla trénovat na turnaj ve vybíjené. Opekli jsme buřtíky a přitom poslouchali 
poutavý výklad pana starosty o dravcích. Děti si dokonce pohladily výra velikého a 
kladly zvídavé otázky. Ještě než nás stačil vyhnat déšť, zahrály si děti na mumie. Matěj 
s Martinem v okamžiku zmizeli pod horou toaletního papíru. To všechny opravdu bavilo.  
Jen doufám, že snad příště bude větší účast, protože nezájem dost bere chuť do 
dalších aktivit.                                                                  Za SDH Oudoleň: Marie Antlová 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA: 
V červnu jsme se v MŠ zaměřili na ekologickou 
výchovu. Sbírali a třídili jsme odpadky, vyráběli jsme 
z víček od PET lahví a z proužků nastříhaných z PET 
lahví. Zároveň jsme připravovali program na slavnostní 
loučení předškoláků s MŠ. 
Navštívili jsme brněnské divadlo Věž v Chotěboři, dětem se představení Příběhy v čelích medvídk ů, plné vtipu a 
písniček, moc líbilo. 
Dne 25. června 2009 se uskutečnilo slavnostní lou čení předškolák ů s MŠ. V letošním roce byly tři předškolačky: 
Markéta Belatková, Kateřina Nejedlá a Ivanka Zvolánková. Všem přítomným předvedly své výrobky, zazpívaly a 
zarecitovaly básničky. Poté pronesl místostarosta obce pan Stránský projev k dětem i všem přítomným. Předškolačky 
byly dekorovány šerpou a dostaly také památku na mateřskou školu v podobě knihy Ferdův slabikář. (Foto z této akce 
na titulní straně).                                                                                                                             pí Pavla Váňová 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA: 
Školní výlet  

 Dne 17. 6. jsme jeli na výlet do Borové a do Přibyslavi. 
Nejdřív jsme jeli do Přibyslavi na hasičskou výstavu. Tam 
nám pán vše řekl, provedl nás, ukázal nám všelijaké 
husitské zbraně, vázy udělané z nábojů od děl a držák na 
svíčky. Také nám ukázal staré hasičské vozy, modely 
autíček a pustil nám film o Přibyslavi a Janu Žižkovi. 
Potom nám ukázal hasičské obleky různých zemí a mohli 
jsme si něco koupit. Šli jsme k soše Jana Žižky. Jeli jsme 
do Borové do muzea Karla Havlíčka Borovského a paní 
nám vše podrobně řekla. Byli jsme se podívat u paní 
učitelky Sobotkové na pejska Lexu. Pak jsme šli 
k Frühbauerům na statek na krávy. Na cestě jsme si 
natrhali třešně. U Frühbauerových jsme viděli telata, 
krávy, robota a koně. Šli jsme opékat buřty a potom rychle 
domů.                                                                     Jana K. 

 Dne 17. 6. jsme jeli do Přibyslavi a pak do Borové a do 
Peršíkova. Ráno jsme vyrazili linkovým autobusem do 
Přibyslavi do hasičského muzea. Viděli jsme tam Jana 
Žižku a ještě jsme viděli film. Pak jsme jeli linkovým 
autobusem do Borové. V Borové jsme šli do rodného 
domu K. H. Borovského. Paní nám o něm něco povídala, 
pak jsme šli k paní učitelce Sobotkové, tam jsme se 
najedli a pohráli jsme si s Lexíkem. Pak jsme šli po cestě do Peršíkova. Šli jsme po cestě a trhali třešně. Kačka K. 
tam ztratila mikinu. Šli jsme k paní Frühbauerové na statek. Krav měli 144 a koně měli 1. Pak jsme si šli opéct 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
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KULTURA A INZERCE 
                    

Tělovýchovná jednota Sokol Havlíčkova Borová, oddíl kopané, stará garda pořádá 
VII. ročník 

LETNÍ SEDMIBOJ DVOJIC 
(tenis, stolní tenis, odbíjená, nohejbal, hody na koš, sedmimetrové hody, kopy na fotbalovou branku) 

SOBOTA 25. 7. 2009 od 8:00 hodin   
ve sportovním areálu u sokolovny. 

Herní systém turnaje: 
- prezentace a losování do 7:45 hodin              - hraje se podle upravených pravidel sedmiboje 
- herní plán bude upřesněn podle počtu přihlášených účastníků                      - dosažené body se sčítají. 

Startovné 200,- Kč za dvojici. 
Přihlášky přijímá do pátku 17. 7. 2009  

Josef Nejedlý, Havl. Borová, mobil: 732 352 253 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 
Dne 24. 7. 2009 v době od 7:30 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny  

v části Oudoleň – čtvrtě (ke Slavětínu). 

buřty, nanosili jsme dříví z lesa, naší paní učitelce to nešlo zapálit, ale přece jsme to zapálili, opekli jsme si buřty a 
šli jsme okolo babičky dolní. Nejdřív tam Berník nebyl, ale pak tam přišel, přišla jsem k babičce horní o půl čtvrté.           
                                                              Katka A.                                                                                                                                     

Výlet k mohyle Jana Žižky                                                                                                                                    
 V pátek 19. 6. jsme byli na Žižkově mohyle, šli 

jsme pěšky. Když jsme tam přišli, tak jsme se tam 
nasvačili a pak jsme se tam vyfotili. Šli jsme zpátky 
taky pěšky a zastavili jsme se v obchodě. Tam 
jsme si něco koupili a šli jsme dál. Pak jsme se 
zastavili až v Železných Horkách, tam byla mapa a 
vedle toho pověst o Šokrovi. Pak jsme šli až do 
školy. Moc se mi to líbilo.                       Jakub O.                                                                                                                       

 V pátek 19. 6. jsme šli na Žižkovu mohylu. Na té 
mohyle byla napsaná místa, kde husité bojovali a 
pod nimi byla napsaná města, která dala kámen 

na pomník, a nahoře byl kalich. Pak jsme šli do Horek, šli 
jsme přes potok, když jsme došli do Oudoleně, začalo pršet.                   
                                                                               Matěj B.                                                                 

Vysvědčení – hudební výuka 
V pátek 26. 6.  byla ukončena výuka hry na zobcové flétny a 
na kytary slavnostním předáváním vysvědčení. Hře na 

hudební nástroje se pod vedením pana učitele 
Ondráčka učí v naší škole více než polovina dětí. 
V příštím roce bude výuka pokračovat a někteří žáci  
začnou s dalšími nástroji – s klarinetem a příčnými 
flétnami.                               Mgr. Dagmar Losenická                                                 

Závěr školního roku 
Konec školního roku 2008/2009  jsme zakončili opět 
trochu netradičně. Poslední noc jsme přespali ve 
škole. Sešli jsme se v 19:00 hodin před školou se 
spacákem, karimatkou a samozřejmě s deskami na 
vysvědčení. Společný večer jsme zahájili vyráběním prázdninového kufříku, potom jsme si promítali o  přírodě, četli 
jsme pohádky, hráli jsme karty a hlavně jsme si jen tak povídali. Všichni jsme si to náramně užili a teď už hurááá na 
prázdniny.                                                                                                                          Mgr. Vladimíra Stehnová 
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POVINNÉ  RUČENÍ  U  ČSOB  POJIŠŤOVNY 
                                                                        
      PŘIJEDEME za Vámi,   
      ZAJISTÍME převedení 
      bonusu, asistenční  
      služby, úrazové 
      pojištění zdarma. 
      VOLEJTE: 
      pondělí až neděle 
      8:00 – 21:00 hod. 
      TELEFON: 
      602 767 252 
      Martin Gron 
 

        ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
 

V měsíci červenci oslaví výročí narození: 
 

      Antl Jaromír, Oudoleň 134 
                                                                    

B L A H O P Ř E J E M E ! !B L A H O P Ř E J E M E ! !B L A H O P Ř E J E M E ! !B L A H O P Ř E J E M E ! ! 

Rybářské závody Příjemky 
         Kdy: v sobotu 4. 7. 2009  

                  od 06:00 hod. 

           Občerstvení zajištěno.  

                  Vstupné 150,- Kč 
Srdečně zveme všechny příznivce rybolovu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJEM MOTORU                    POJISTNÉ     
osobní automobil                     (ročně od) 
do 1000 ccm           1 380 Kč  
od 1000 do 1350 ccm  1 546 Kč 
od 1350 do 1850 ccm  2 172 Kč 
od 1850 do 2500 ccm  3 366 Kč 
nad 2500 ccm   4 633 Kč 
nákladní automobil   
do 3500 kg   4 633 Kč 
3500 – 12 000 kg  6 570 Kč 
nad 12 000 kg             10 663 Kč 
 

   NABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEB    
    

� POVINNÉ RUČENÍ 
� ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
� ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
� DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ 
� POJIŠTĚNÍ DOMKŮ A 

DOMÁCNOSTÍ 
� ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO 

ÚČTU 
� PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
� STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
� ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
 

Přijmeme též spolupracovníky. 

Informace:   
Martin GronMartin GronMartin GronMartin Gron    

tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767    252252252252    

eeee----mail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.cz    

 VÝUKA NĚMECKÉHO  JAZYKA 
 

Petra Gronová 

Česká Bělá 326 
tel: 724 279 292, 602 767 252 

KINO ŽDÍREC N/D. -  ČERVENEC  2009 
 

3.7. pátek v 19,30 hodin 
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE 
Nový akční film USA nabízí skvělou porci zábavy, akce a 
dobrodružství.           107 min., přístupný, titulky, 54,- + 1,- Kč 
10. 7. pátek v 19,30 hodin 
LÍBÁŠ JAKO BŮH 
Lásky, rozchody, návraty… Romantická komedie. 
110 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč 
17. 7. pátek v 19,30 hodin 
STAR TREK 
Budoucnost začíná. Sci-fi film USA. 
126 min., přístupný, titulky, 54,- + 1,- Kč 
24. 7. pátek v 19,30 hodin 
ANDĚLÉ A DÉMONI 
Nový film USA. Žánr: drama, thriller a krimi. 
140 min., nevhodný do 12 let, titulky, 59,- + 1,- Kč 
 

SRPEN 2009 - DOVOLENÁ 
 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení. 
ŠATNA. OBČERSTVENÍ. ÚSCHOVNA KOL. Telefon do kina 569 
695 907, 569 694 620. 

 

Práce na PC. www.internetjob.cz/kov 
 

LETNÍ KINO KRUCEMBURK – ĆERVENEC 2009 
4. 7. sobota 21:45   Komedie USA. 
ZNOVU 17            přístupný od 12 let, titulky, 102 min,., 70,-
10. 7. pátek 21:45 
DVOJÍ  HRA   Komedie USA.  
přístupný od 12 let, titulky, 125  min., vstupné 70,- 
11. 7. sobota 21:45 
GRAN TORINO  Film USA. 
přístupný od 12 let, titulky,, 117 min. vstupné 70,- 
21. 7. úterý 18:00   stálé kino 
22. 7. středa  21:30  letní kino 
DOBA  LEDOVÁ  3  Další pokračování filmu USA. 
přístupný, česká verze, 94 min., vstupné 75,- 
21. 7. úterý 21:30 
TERMINÁTOR  SALVATION  Sci-fi film USA. 
přístupný od 12 let, titulky, 116 min., vstupné 70,- 
24. 7. pátek  21:30 
STRÁŽCI – WATCHMEN   Akční film VB. 
přístupný od 15 let, titulky, 162 min., vstupné 70,- 
25. 7. sobota 21:30  Repríza české komedie. 
LÍBÁŠ  JAKO  B ŮH        přístupný, 115 minut, vstupné 70,- 
28. 7. úterý 21:30 
PAŘBA  VE  VEGAS Komedie USA. 
přístupný od 12 let, titulky, 100 minut, vstupné 70,- 
29. 7. středa 21:30 
ANDĚLÉ  A  DÉMONI Kriminální film USA. 
přístupný od 12 let, titulky, 140 minut, vstupné 70,-  
31. 7. pátek 21:30 
PÁTEK  TŘINÁCTÉHO Filmový horor USA. 
přístupný od 15 let, titulky, 98 minut, vstupné 70,-  
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