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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- žádost p. Slámy, Ždírec n/D. na připojení pozem-

ku p. č. 57 na obecní vodovod.  
- Žádost o zařazení naší obce do Czech POINTu.  
- žádost  o. p. s. Havlíčkův kraj o prodloužení splat-

nosti půjčky ve výši 10.000,- Kč do 31. 12. 2008.  
- Smlouvu o vytvoření společného školského obvo-

du spádové školy Základní škola a Mateřské škola 
Oudoleň. 

- prodej části pozemku p. č. 643/1, travní porost, o 
výměře 307 m2 p. Živnůstkovi, Praha za těchto 
podmínek: 
� cena za 1 m2  činí 10,- Kč 
� na pozemek bude zřízeno věcné břemeno 

vedení obecního vodovodu 
� kupující si zajistí a uhradí sepsání kupní 

smlouvy 
� kupující si hradí zápis smlouvy do katastru 

nemovitostí. 
- zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. st. 

153/1, p. č. 42/2, 42/12, 42/13, 383/3, 383/4 a 
648/92 podle ustanovení § 25 odst. 5 zák. č. 
458/2000 Sb. Energetický zákon, a to věcné bře-
meno zřizování a provozování zařízení distribuční 
soustavy k dotčeným nemovitostem. 

- na základě žádosti p. Bauchy, Oudoleň č. evid. 
218, o řešení průtoku vody stodolou – bude vybu-

dována stružka podél místní komunikace pro od-
vod vody.  

- termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce 
pro II. pololetí 2008: 
� 28.   8. 2008  19.00 hodin 
� 25.   9. 2008  19.00 hodin 
� 23. 10. 2008  18.00 hodin 
� 27. 11. 2008  18.00 hodin 
� 18. 12. 2008  18.00 hodin. 

- termín konání Obecního plesu – 27. 12. 2008. 
Hudba: HOPE.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s předpokládanými příjmy a výdaji do konce roku 

2008. 
- s informacemi firmy ODAS ODPADY s.r.o. Žďár 

nad Sázavou k problematice bioodpadu. 
- s informacemi p. Štefáčka, Městský úřad Přiby-

slav, týkající se novely zákona o odpadech. 
- s projekty Programu rozvoje venkova ČR a Regi-

onálními operačními programy. 
- s granty z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost zaměřené do oblasti zá-
kladního a středního školství, podklady budou 
předány Mgr. Losenické, ředitelce školy. 

- s termínem nabídky a ukázky traktorů na udržo-
vání veřejné zeleně. 

Zastupitelstvo obce projednalo : 
− umístění přístřešku na dětské hřiště.

  

 

 
 

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITETERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELLLLSTVASTVASTVASTVA 
Další  zasedání  Zastupitelstva  obce Oudoleň  se  bude  konat  ve  čtvrtek 28. srpna  2008  od  19.00  hodin  

v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

SETKÁNÍ RODÁKŮ SETKÁNÍ RODÁKŮ SETKÁNÍ RODÁKŮ SETKÁNÍ RODÁKŮ –––– ZÁZNAM  ZÁZNAM  ZÁZNAM  ZÁZNAM NA DVDNA DVDNA DVDNA DVD    

    Zájemci Zájemci Zájemci Zájemci o DVDo DVDo DVDo DVD ze Setkání rodáků se  ze Setkání rodáků se  ze Setkání rodáků se  ze Setkání rodáků se mohou nahlásit na obecním úřadě. mohou nahlásit na obecním úřadě. mohou nahlásit na obecním úřadě. mohou nahlásit na obecním úřadě. DVDDVDDVDDVD bude v bude v bude v bude v    prodeji prodeji prodeji prodeji             

na konci na konci na konci na konci prázdnin a jeho předběžná cena bude 100,prázdnin a jeho předběžná cena bude 100,prázdnin a jeho předběžná cena bude 100,prázdnin a jeho předběžná cena bude 100, ---- Kč. Kč. Kč. Kč.    
        

 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň: 

      Augustin Václav 
                                           starosta obce 

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADUAKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU    

     Mít děti není ještě pojistkou 
proti opuštěnosti. 
                     Honoré de Balzac 
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KRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘAD    
    

 

Co nového na Vyso čině – červenec 2008  
 
Zpráva o činnosti Krajského ú řadu Vyso činy je na 
sv ětě 
 Přiznávám, že když jsme se na jednom zase-
dání Rady kraje společně s ředitelem úřadu Zdeňkem 
Kadlecem dohodli, že by bylo vhodné na konci čtyřle-
tého volebního období připravit jakousi shrnující zprá-
vu o činnosti Krajského úřadu jako jednoho z orgánů 
kraje, ze které by potom mohla vycházet i většina 
dalších hodnocení, úplně jsem si v té chvíli neuvědo-
mil, o jak rozsáhlý úkol se jedná a jak zajímavých 
výsledků se dočkáme. 
 Nyní je Zpráva hotova a vyvěšena na webo-
vých stránkách kraje Vysočina v sekci Tiskoviny kraje. 
Pokud máte nebo budete mít tu možnost, potom velmi 
doporučuji si zprávu otevřít a když ne přečíst, tak ale-
spoň prolistovat. Jsem totiž přesvědčen, že se jedná o 
naprosto unikátní počin a nemám v tuto chvíli pově-
domí o tom, že by v některém z krajů přistoupili 
k něčemu obdobnému. 
 Krajský úřad Vysočiny a jeho činnost se ve 
zprávě naprosto otevřeně otevírá čtenářům a tím tedy 
občanům. Jsem přesvědčen, že je to správně, že 
otevřenost úřadů, transparentnost jejich činnosti 
a zprávy o jejich výkonnosti a potřebnosti jsou ne-
zbytnou podmínkou pro jejich kvalitní práci. 
 Předpokládám i to, že Zpráva není hotovým a 
neměnným materiálem, a že může i na základě při-
pomínek veřejnosti dojít k některým úpravám a vylep-
šením. 

 
Premiér na Vyso čině 
 Poslední červnový den a první den červenco-
vý jsme měli možnost na Vysočině přivítat předsedu 
Vlády České republiky Mirka Topolánka. 
 Musím říci, že jsme pana premiéra nijak ne-
šetřili. Setkání se starosty obcí s rozšířenou působ-
ností, setkání se starosty obcí sdružených v 
Energoregionu 2020, setkání se zástupci obcí a sdru-
žení, které se dlouhodobě angažují ve snaze asano-
vat skládku nebezpečného odpadu v Pozďátkách, 
beseda s dobrovolnými hasiči, předání odměn zá-
chranářům za úspěšný zásah na dálnici D1 při hro-
madné havárii, velmi otevřená debata s podnikateli 
uspořádaná ve spolupráci  s Krajskou hospodářskou 
komorou a spousta dalších setkání, schůzek a prohlí-
dek, tak lze velmi stručně charakterizovat premiérův 
dvoudenní pobyt na Vysočině. 
 Všechna setkání byla plná otevřených debat, 
výměn  názorů    a  hledání  dalších  možných  kroků 
a řešení.  Části návštěvy se navíc zúčastnili i více-
premiér Martin Bursík a ministr průmyslu a obchodu 
Martin Říman. 
 Osobně jsem měl pocit, že pan premiér vnímá 
dynamiku rozvoje Vysočiny a že si velmi dobře uvě-
domuje, že minimálně v případě dalšího osudu výroby 
elektrické energie z jádra a likvidaci skládky 
v Pozďátkách je nyní na řadě vláda. 
         Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 

DVACET DVACET DVACET DVACET  VZKAZŮ VZKAZŮ VZKAZŮ VZKAZŮ     RODIČŮM  RODIČŮM  RODIČŮM  RODIČŮM     OD OD OD OD     DĚTÍDĚTÍDĚTÍDĚTÍ    
1. NEROZMAZLUJTE MĚ 
         Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si                    
         řeknu – já vás jen zkouším. 
 
2. NEBOJTE SE BÝT PŘÍSNÍ A PEVNÍ 
         Mám to raději – cítím se být bezpečnější. 
 
3. NEDOVOLTE, ABYCH SI VYTVOŘIL ŠPATNÉ 

NÁVYKY 
         Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte. 
 
4. NEDĚLEJTE ZE MĚ MENŠÍHO NEŽ  JSEM 
         Nutí mě to,abych se choval nesmyslně jako velký. 
          
5. NEHUBUJTE, NENADÁVEJTE A NEDO-

MLOUVEJTE MI NA VEŘEJNOSTI 
         Daleko  více  na  mě zapůsobí, když se mnou pro-                
         mluvíte v klidu a soukromí. 
 
6. NEVNUCUJTE MI, ŽE MÉ CHYBY JSOU TĚŽ-

KÉ HŘÍCHY 
         Nabourává to můj smysl pro hodnoty. 
 

7. NENECHTE SE PŘÍLIŠ VYVÉST Z MÍRY, KDYŽ 
ŘEKNU, ŽE VÁS NEMÁM RÁD/A 

         Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc,   
         která mě ohrožuje. 
 
8. NECHRAŇTE MĚ PŘED VŠEMI NÁSLEDKY 

MÉHO JEDNÁNÍ 
         Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest. 
 
9. NEVĚNUJTE PŘEHNANOU POZORNOST 

MÝM DROBNÝM PORANĚNÍM A BO-
LÍSTKÁM 

         Dokážu se s nimi vyrovnat. 
 
10. NESEKÝRUJTE MĚ 
         Musel  bych  se  bránit  tím,  že budu „hluchý“ a  
         budu dělat mrtvého brouka. 
 
11. NEDÁVEJTE UKVAPENÉ SLIBY 
         Pamatujte  si,  že  se  cítím  mizerně, když se sliby  
         nedodržují. 
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12. NEZAPOMÍNEJTE, ŽE SE NEDOKÁŽU 
VŽDYCKY VYJÁDŘIT TAK, JAK BYCH CHTĚL 

         Nejsem  proto  někdy  zcela  přesný  a nebývá mi   
         rozumět. 
 
13. NEPOKOUŠEJTE NADMĚRNĚ MOU POCTI-

VOST 
         Dostanu strach a pak lžu. 
 
14. NEBUĎTE NEDŮSLEDNÍ 
         To mě úplně mate. 
 
15. NEŘÍKEJTE MI, ŽE MĚ NEMÁTE RÁDI 
         I když někdy dělám příšerné věci. 
 
16. NEŘÍKEJTE, ŽE MÉ OBAVY A STRACH JSOU 

HLOUPOSTI 
         Pro  mě  jsou  hrozně  skutečné  a  hodně pro mě  
         znamená, když se mi snažíte porozumět. 
 

17. NESNAŽTE SE MI NAMLUVIT, ŽE JSTE DO-
KONALÍ A BEZCHYBNÍ 

         Možná mě šokuje, když zjistím, že to tak není. 
 
18. NIKDY SI NEMYSLETE, ŽE JE POD VAŠI DŮ-

STOJNOST SE MI OMLUVIT 
         Po  upřímné  omluvě  se  můj  vztah  k vám stává  
         ještě vřelejší. 
 
19. NEZAPOMÍNEJTE, JAK RYCHLE DOSPÍVÁM 
         Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím,  
         snažte se. 
 
20. NEZAPOMEŇTE, ŽE NEMOHU DOBŘE VY-

RŮSTAT BEZ LÁSKY A LASKAVÉHO PORO-
ZUMĚNÍ 

         Ale to vám nemusím říkat, že ne? 
 

(Český výbor  pro UNICEF)

 
 
VÝLET  NA  RANSKÁ  JEZÍRKA VÝLET  NA  RANSKÁ  JEZÍRKA VÝLET  NA  RANSKÁ  JEZÍRKA VÝLET  NA  RANSKÁ  JEZÍRKA     

28.28.28.28.    ----    29.29.29.29.    6.6.6.6.    2020202008080808    
 
 
   
   
  
  
 
 Poslední víkend v červnu se uskutečnila vý-
prava na Ranská jezírka - aneb poznej svůj kraj. 
 Tuto akci pořádal TJ Sokol spolu s SDH. Vloni 
jsme navštívili Stvořidla a letos jsme vyrazili „ za hum-
na“, protože většina z nás pomalu ani nevěděla, kam 
se jde. Cílem byla chata „Na Dolech“ v raneckých 
lesích, kde jsme měli plánovaný nocleh. 
    Sraz byl v sobotu ve 13:00 hod. u místního 
kulturáku, kde se sešli všichni stateční, malí i velcí,  
kteří byli odhodláni dorazit do cíle. S dobrou náladou, 
batůžky a sluncem v zádech jsme vyrazili přes Sla-
větín, cestou necestou a lesem k chatě. Po zdolání 
asi 5 km, odložení batůžků a občerstvení se na chatě,  
jsme se šli podívat na jezírka. Procházeli jsme lesem 
a zobali borůvky, které dozrávaly, ti nejmenší v trávě 
vypadali jak hříbečci. Samozřejmě jsme se kochali 
krásnou přírodou. 
    Protože se blížil večer a začínali jsme mít 
hlad, museli jsme udělat ohniště, a protože nic se 
samo neudělá, tak jsme se všichni rozprchli do lesa 
na sběr dřeva, kterého naštěstí bylo všude kolem 
dost. Po chvíli to u chaty vypadalo jak skládka dříví a 
mohli jsme začít zapalovat oheň a opékat špekáčky, 
na které jsme se již těšili. Oheň vesele praskal a my 
baštili buřtíky a zpívali za zvuky kytary. 
    Po večeři jsme opět vyběhli do prostru a hráli 
fotbálek. Když se začalo stmívat byla vyhlášena noční 
stezka odvahy. Samozřejmě se v tu chvíli nikdo nebál. 
Na  trasu se mladší vydávali ve dvojicích starší samo-
statně (nikdo se nebál, že). Úkolem bylo projít trasu, 
kterou vyznačovaly fáborky a světýlka. Místy se ozý-

valy výkřiky, těžko posoudit jestli strašidel, nebo od-
vážlivců ;o)). Po stezce odvahy, na které se 
samozřejmě nikdo nebál, a když tak jen trochu, šli 
někteří z nás do hajan. A protože byla teplá noc, tak si 
téměř všichni ustlali venku před chatou a usínali pod 
hvězdným nebem.  
    Ráno nás přivítalo sluníčko, které vypadalo, 
že nevyleze, ale podařilo s mu to. Posnídali jsme čaj 
z kotlíku a makovec, zahráli si ranní fotbálek a naplá-
novali si procházku na Hlubokou. Plán byl dobrý, ale 
protože nebyla značená cesta a my si nebyli zcela 
jisti, tak jsme se radši vrátili a zrovna k obědu. 
K obědu jsme měli gulášovou z kotlíku, vařenou nad  
ohněm a byla výborná. 
    Když jsme se posílili polévkou, umyli nádobí,a  
uklidili po sobě, čekala nás cesta domů. Opět jsme šli 

cestou necestou a vyšli jsme kde jinde, než ve Sla-
větíně a odtud to bylo domů jenom kousek.  
    Celý výlet nám přálo počasí, smálo se na nás 
sluníčko a bylo příjemně. Výlet se vydařil a je možné, 
že ho v budoucnu zopakujeme.  

Bencová Eva 
 
 

HASIČI  A  TJ  SOKOL  OUDOLEŇHASIČI  A  TJ  SOKOL  OUDOLEŇHASIČI  A  TJ  SOKOL  OUDOLEŇHASIČI  A  TJ  SOKOL  OUDOLEŇ    
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KULTURA  A  INZERCEKULTURA  A  INZERCEKULTURA  A  INZERCEKULTURA  A  INZERCE    
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů Havlíčkův Brod 
  9. – 10. 8.  MUDr. Šovan Miroslav Husovo nám. 12, Ledeč n/S. 569 721 809  
16. – 17. 8.  MUDr. Stratilová Marie Krále Jana 259, Chotěboř 569 623 880 
23. – 24. 8.  MUDr. Teclová Andrea Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod 569 426 109 
30. – 31. 8.  MUDr. Pumprová Romana Hrnčířská 2925, Havlíčkův Brod 569 428 238 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin 

                                                                                                ŽIVOTNÍ   JUBilŽIVOTNÍ   JUBilŽIVOTNÍ   JUBilŽIVOTNÍ   JUBilEEEEUMUMUMUM    
                                                                                                    VVVV    měsíci srpnu oslavíměsíci srpnu oslavíměsíci srpnu oslavíměsíci srpnu oslaví výročí narození výročí narození výročí narození výročí narození    

                       Benáková Jana, Oudoleň 135 
                      Štefáček Karel, Oudoleň 186 
                    Halamová Božena, Oudoleň 57 

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

POZNÁVÁTE  RÁDI HISTORII   
HRDÝCH  STŘEDOVĚKÝCH  HRADŮ? 

MÁTE  SMYSL  PRO  HUMOR?  
      Pak právě vám a vašim dětem je během prázdninových putování 
přichystán  program,  který zpestří víkendové prohlídky na  vybraných 
hradech Vysočiny. Netradiční výklad představí příběh šlechtice Čeňka 
z Vartemberka, mocného a významného muže českých zemí. S ne-
zbytnou nadsázkou  se  ponoříte  do  dob, kdy  rytíř, zle  utiskován a 

vytlačován  ze svých  držav  Žižkovým vojskem, hledá možnost usídlit 
se  na  jiném  a  strategicky položeném  místě, aby husitským hordám 

mohl lépe vzdorovat.  
Lipnice nad Sázavou 9.8 – 10.8.2008  

Kámen 16. 8. – 17. 8. 2008  
Přijďte, bavte se, poznávejte!  

 

                                                                          Obracíme se na Vás s prosbou o podporu projektu ,,VLOČKA“, 
                                                                     pokud  je  ve  vašich finančních možnostech podpořit tento projekt 
                                                                     a pomoci těm, ke kterým nebyl osud zrovna nejpříznivěji nakloněn.                                     
                                                                           Žádáme   Vás   tímto  za  občany  se  zdravotním  handicapem 
o nákup  našich   výrobků.  Jedná  se  o  speciální  venkovní vánoční ozdoby, které doma zhotovují naši zdra-
votně  postižení  spoluobčané.  Svým  nákupem  jim  dáváte   šanci za jejich plnohodnotnější život mezi námi, 
zdravými.  Na  oplátku  oni  zase  pro Vás rádi zhotoví ozdoby, které Vám zpříjemní  prožití vánočních svátků. 
     Ozdoby   jsou   prostorové  o  velikosti  koule  20 cm, z omyvatelného bílého materiálu,  který  léty nežlout-
ne, opatřený  třpytkujícími polepy, které se krásně třpytí a blikají i bez elektřiny. Odolávají  vlhkosti  a  mrazu a 
jsou nerozbitné se  zárukou 10 let.  Ozdoby  jdou  rozložit  a  lehce  uskladnit. I  po  letech  lze ozdoby doplnit, 
neboť to  není  jednorázový  velkodovoz  z  Číny. Ozdobami  se   dá provléknout, tak jako korály, velmi  tenká 
zelená  plastová  prádelní šňůra   s  ocelovým  lankem   uvnitř,  která   barevně   splyne se  stromem, což  se 
osvědčilo jako velmi účinné proti odcizení rozdováděnou mládeží.  
     Ozdoby  jsou dodány v kolekci 20  ks  ve čtyřech vzorech: vločka, hvězda, kometa, zvonky. Cena za jednu 
ozdobu je 82,-Kč. Spolu s DPH 19% je konečná cena 98,-Kč. Cena za kolekci je 1640,-Kč. Spolu s DPH 19% 
je konečná cena 1952,-Kč  
     I když  dnes  ještě  nevíme  s  jak  velkou  odezvou se projekt vločka setká a jaký bude její konečný výnos, 
chtěli  bychom  finančně  pomoci několika  postiženým,  ve věku 10 až 18 let, kdekoliv  v Česku. Na  pořízení 
nějakého  vozíku, zdravotní  pomůcky  nebo  životně důležité léčby. Proto bychom přivítali nějaký Váš podnět, 
zda ve vašem okolí není někdo kdo by takovou pomoc potřeboval.  
     Předem mockrát děkujeme za Vaše uvážené rozhodnutí a těšíme se na budoucí spolupráci. 
     S pozdravem                                                                                                                                 Jakub Hučík 
Projekt ,,VLO ČKA“  
      Výrobní  program  se  specielním zaměřením, na domácí práci zdravotně postižených ve spolupráci se 
Svazem  tělesně  postižených  v  ČR, okresní výbor Hodonín, Palackého 14, 697 01 Kyjov.  OV STP je se-
známen s projektem  ,,Vločka“ a tento projekt podporuje. Že se nejedná o podvrh, lze ověřit na oficiálním 
webu STP ČR, o.v.: www.svaztp.cz/akce/253. 

KINO  KRUCEMBURK  
SRPEN 2008 
5. 8. úterý v 18.00 a v 21.00 hodin 
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN    
8. 8. pátek v 21.00 hodin   
VENKOVSKÝ UČITEL 
9. 8. sobota v 21.00 hodin   
SMUTEK PANÍ SCHNEIDEROVÉ 
12. 8. úterý v 21.00 hodin   
MONGOL – ČINGISCHÁN 
15. 8. pátek v 21.00 hodin   
OKO  BERE 
16. 8. sobota v 21.00 hodin   
MEJDAN  V LAS  VEGAS 
19. 8. úterý v 20.30 hodin   
DOSTAŇTE  AGENTA  SMARTA 
22. 8. pátek v 20.30 hodin   
HANCOCK 
23 .8. sobota v 20.30 hodin   
FANTIŠEK  JE  DĚVKAŘ 
26. 8. úterý v 20.30 hodin  I 
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ   
KŘISŤÁLOVÉ  LEBKY 


