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POHOSTINSTVÍ  

V KULTURNÍM DOMĚ   
OPĚT V PROVOZU 

 

     Od soboty  1.  března  2008  bude  
opětovně        otevřeno     pohostinství  

v kulturním domě. Všichni             
jsou srdečně zváni.  

     Otevírací doba  je  mimo  
pondělí každý den od 16.00 

do  22.00  hodin, v pátek  a 
v sobotu do 24.00 hodin. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- prodej části pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň 

p. Slámovi. Vytýčení této části pozemku a řešení 
oznámení ohledně přístavby skladu se bude pro-
jednávat 20. 3. 2008 v 17.30 hodin na místě sa-
mém. Na toto jednání bude p. Sláma pozván. 

- udělit Základní škole Oudoleň z důvodu malého 
počtu dětí výjimku na dobu jednoho roku pro škol-
ní rok 2008/2009, dále schvaluje rozšíření  do-
cházky o IV. ročník a rozšíření vyučování na dvě 
třídy. 

- na základě žádosti Městské knihovny ve Ždírci 
nad Doubravou roční finanční příspěvek na nákup 
knih do výměnných souborů ve výši 5.000,- Kč. 

- uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
(pohostinství) s pí. Šmídovou, Havlíčkův Brod od 
1. 3. 2008 na zkušební dobu 1 měsíce. 

- přemístění kulečníku do místní knihovny. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s kontrolním zjištěním krajské hygienické stanice 

k provozu školní kuchyně ze dne 31. 3. 2008. Dá-
le bylo seznámeno s vyjádřením pí. Půžové k pro-
vozu školní kuchyně  a se žádostí pí. Janouškové, 
Hlinsko o místo kuchařky. 

− se stanoviskem Zemědělské a.s. Havlíčkova Bo-
rová k protipovodňovým opatřením: 

� lokalita v těsné blízkosti obytné zóny a kulturní-
ho domu byla dlouhodobě pronajmuta  a měla 
by být v roce 2008 zatravněna. Tímto by mělo 
být zabráněno případným škodám. (Obec Ou-
doleň upozorní současného nájemce pozemků, 
že v územním plánu je vytýčen v rámci protipo-
vodňových opatření pás o šířce 150 m, který 
musí být zatravněn, a požádá ho o stanovisko 
k tomuto opatření.) 

� lokalita nad obcí směrem ke státní silnici by mě-
la být upravena propustí pod silnicí, toto by mě-
la zajistit Správa a údržba silnic Havl. Brod. 
V letošním roce na zmíněné lokalitě nebudou 
pěstovány širokořádkové plodiny (brambory, 
kukuřice). Plodiny, které zde budou pěstovány, 
zamezí volnému odtoku vody z pozemků a 
hlavně smývání obnažené ornice. 

Zastupitelstvo obce projednalo : 
− žádost ing. Henešové, Cheb a p. Stránského, 

Chotěboř o vyjádření k umístění fotovoltaické 
(sluneční) elektrárny v katastrálním území Oudo-
leň (na pozemcích nad silnicí mezi Slavětínem a 
Peršíkovem). Žádost bude projednána na příštím 
zasedání. 

− organizaci: Slavnostního předání projektu: Obno-
va centra obce. Další schůzka bude 6. 3. 2008 od 
18.00 hodin.  

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Příští  zasedání  Zastupitelstva  obce Oudoleň  se  bude  konat  ve  
čtvrtek  20. b řezna  2008  od  18.00  hodin  v  kanceláři obecního 
úřadu 

 MÍSTNÍ KNIHOVNA – JARNÍ PRÁZDNINY 
Místní   knihovna  v  Oudoleni  bude  o  jarních  prázdninách,  tj. ve 
středu 12. března 2008 zav řena. 

 SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VELIKONOCÍCH 
Firma ODAS  Žďár  nad Sázavou oznamuje změnu  termínu svozu 
komunálního  odpadu  o  velikonočních  svátcích.  Místo   pondělí  
dne 24. března 2008 bude svoz proveden již v sobotu 22. b řezna. 

 TANEČNÍ ZÁBAVA 
TJ   Sokol   Oudoleň  pořádá  v  sobotu  22.  března  2008  taneční 
zábavu, hudba: KYVADLO. 

Upletl jsem pomlázku,  

je hezčí než z obrázku,  

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám,  

než mi dají vajíčko,  

vyplatím je maličko. 
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P  O  P  L  A  T  K  Y 
Ve dnech 17. – 21. března 2008 se budou na obecním úřadě vybírat tyto poplatky: 
 

� poplatek za popelnici: 240,- Kč občan, který má v obci trvalý pobyt 
     490,- Kč chalupář za rekreační objekt 
 

� poplatek za psa:    70,- Kč za jednoho psa 
     120,- Kč za každého dalšího psa. 
 

     Občané mají také možnost zaplatit poplatky přímo na účet obecního úřadu číslo: 215945167/0300. 
(Variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční.) 
     Opětovně upozorňujeme, že na základě Obecně závazné vyhlášky obce Oudoleň č. 2/2005 o míst-
ních poplatcích jsou tyto poplatky splatné nejpozději do 31. března 2008. 
    Včas nezaplacené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek. 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ    
    

 
        
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                  Augustin Václav                                                                          
                                                          starosta obce      

MATEŘSKÁ ŠKOLA: 
      V únoru jsme v mateřské škole a školní družině „pluli“ v pruhovaných tričkách na lodi „do Grónska“. Děti si 
prohlížely encyklopedie, mapy, seznámily se s obyvateli – Eskymáky. Při tělesné výchově vylézaly na žebřiny, 
zahrály si hru „bouře“ a „na krách“. Procvičily jsme s dětmi přeskakování, plazení, prolézání. Naučili jsme se 
písničku o tuleních, zopakovali říkanky o námořnících. Počítání jsme procvičili pomocí počítací pohádky o Esky-
mácích. Poznávali jsme písmenka, vybarvovali, vystřihovali a skládali slova. Děkuji pí. Blažkové za materiál na 
výtvarné a pracovní činnosti. Pomocí textilu a kožešin jsme z papírových trubek vytvořili Eskymáky. Na chodbě 
jsem společně s dětmi uspořádala výstavu k tématu „Grónsko“. Na lodi jsme také „přepluli“ na jižní pól. Se-
známili se s tučňáky a malovali je akvarelem. Navštívili jsme Kino Krucemburk. V kulturním domě jsme společ-

ně se základní školou shlédli ukázky dravců, kterou pro nás zajistil starosta p. 
Augustin. Od 3. března budeme v mateřské škole připravovat velikonoční 
výstavku, zveme Vás srdečně na návštěvu školy.                                                               
                                                        pí. Váňová Pavla, učitelka mateřské školy 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:  
       V únoru proběhlo v naší škole místní kolo v recitační soutěži. Čtyři 
nejlepší žáci nás reprezentovali 21. 2. v okrskovém kole v Chotěboři. Tentokrát 
nám chybělo jen málo k umístění mezi nejlepšími v kategorii nejmladších žáků. 
Dětem se na soutěži líbilo a přinesly si i cenné zkušenosti. 
      Ve čtvrtek 28. 2. naši školu navštívil sokolník ze Žlebů. Děti ze základní a 
mateřské školy si mohly prohlédnout dravce a sovu, z bezprostřední blízkosti 
viděly dravce v letu a mohly si je podržet na ruce. Všem se návštěva sokolníka 
moc líbila. Děkujeme panu starostovi za zajištění této akce. 

  
PRÁZDNINOVÝ  ZÁJEZD  DO  PRAHY 
     Na prázdninové úterý 11. 3. připravujeme pro rodiče a děti (další rodinné příslušníky,…) zájezd do Prahy. 
Naším cílem je tentokrát objevovat svět pod mořskou hladinou v trojrozměrném kině v návaznosti na celoroční 
projekt  školní družiny, školky a školy, v němž  plujeme na lodi kolem  světa. 
     Při cestě do Prahy se zastavíme v muzeu v Hrusicích, připomeneme si našeho oblíbeného malíře a autora 
knížek pro děti, Josefa Ladu. 
     Odjezd od školy v 8.00, předpokládaný návrat kolem 17. hodiny. Vstupné do kina 3D - původní cena 
156 Kč, my se slevou asi 93 Kč, cesta autobusem kolem 130 Kč na osobu. 
Zájemci se mohou hlásit v základní škole.                                            Mgr. Losenická Dagmar, ředitelka školy 

 

 

     

 

 
 
 
 

          V E L I K O N O Č N Í  V Ý S T A V K A 
 

         Žáci a učitelé Základní a Mateřské školy v Oudoleni Vás srdečně z 
   zvou na malou velikonoční výstavu, která se bude konat ve škole ve
   dnech 17. – 19. března  vždy od 12. 30 do 16.00 hodin. 
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AKCE  NA  HORNÍM  HŘIŠTI 
     V sobotu 1. března bude od 9.00 hodin a od 13.00 
hodin  na horním hřišti  „u Nečasů“ akce na čišt ění ci-
hel, které budou použity na stavbu tenisové zdi. Sebou 
zednické kladívko nebo sekerku. 
 

 
 
 Od 1. února 2008 jsme zprovoznili nový 
informační systém, který má za úkol lépe a rychleji 
předat informace občanům. Jedná se o systém, 
který je součástí naší webové prezentace na 
stránkách ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz). 
Zde budou jednotlivé informace a aktuality 
pravidelně umisťovány. Informace jsou v novém 
umístění přístupné ihned všem občanům. 
 Výše uvedené informace naleznete na adrese: http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/section.php?ids=421 
Zde naleznete informace týkající se celého okresu Havlíčkův Brod i informace z konkrétního obvodního oddělení 
PČR.                                                                                Policie České republiky, Okresní ředitelství  Havlíčkův Brod 
 
Ukázka informace z uvedené adresy: 
Policisté objasnili krádež kabel ů  
      Začátkem února  někdo ustřihl a odcizil měděné propojovací kabely na trati mezi železničními stanicemi 
Havlíčkův Brod a Perknov. Způsobená škoda činila 20.000 Kč. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování v  
Havlíčkově Brodě ve spolupráci s OOP Havlíčkův Brod dne 25.2.2008 zjistili  podezřelé osoby z uvedené trestné 
činnosti. Jedná se o dva muže (1983, 1989) z Havlíčkova Brodu. Policisté je obvinili z trestného činu krádeže, za 
který jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 
 

 
 
Co nového na Vyso čině – únor  2008  
 
Z Fondu Vyso činy schváleno k rozd ělení dvacet 
pět milion ů 
 Po loňském prosincovém schválení krajského 
rozpočtu se postupně rozbíhá standardní projednává-
ní podpor pro obce, města, neziskové organizace, 
podnikatele a mnohé další právní subjekty i fyzické 
osoby, které působí na území našeho kraje. 
 Vyhlášení celkem šesti grantových programů 
v celkovém objemu téměř 25 miliónů korun schválili 
na únorovém zasedání krajského zastupitelstva za-
stupitelé Vysočiny.  
 Metropolitní sítě VIII (1,2 mil. Kč), Rozvoj ma-
lých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-I (6,0 
mil. Kč), Jednorázové akce 2008 (2,5 mil. Kč), Spor-
toviště 2008 (4,0 mil. Kč), Diagnóza památek 2008 
(0,7 mil. Kč), Čistá voda 2008 (10,0 mil. Kč) jsou kon-
krétní názvy dotačních titulů, které při jejich využití 
dávají žadatelům šanci na získání finančních pro-
středků na rozvoj podnikání, komunikační infrastruktu-
ry, ochrany památek nebo sportovní, kulturní či jiné 
společenské činnosti. 
 Jak je již obvyklé, lze podrobnější informace o 
grantových programech a pravidlech o předkládání 
projektů nalézt například na webových stránkách kraje 
Vysočina www.kr-vysocina.cz . 
Krajská centra talentované mládeže se rozvíjejí 
 Na základě dohody a souhlasu sportovních 
oddílů a klubů v rámci jejich krajských organizací se 
v kraji dlouhodobě postupně rozvíjí podpora kraje 

Vysočina talentované mládeže v jednotlivých sportov-
ních odvětvích. Krajem poskytovaná podpora je pod-
míněna kromě existence dohody sportovních oddílů 
v daném druhu sportu v rámci celého kraje i existencí 
kvalitního projektu (podpora centra musí přinášet vý-
hody i jednotlivým sportovním oddílům a klubům), 
dostatečně početným mládežnickým zastoupením a 
souhlasem krajských, případně celostátních orgánů 
v daném druhu sportu.  
 Na začátku února schválila rada a zastupitel-
stvo kraje na základě doporučení Komise rady kraje 
pro sport a volný čas finanční podporu pro celkem 10 
krajských center talentované mládeže. Podpora 
v celkové výši 4 425 tis. Kč byla rozdělena mezi již 
fungující i nově založená a schválená krajská centra 
talentované mládeže.  
 Z již fungujících center talentované mládeže 
obdrží finanční příspěvky krajská centra pro mladé 
fotbalisty (1 500 tis. Kč), plavce (300 tis. Kč), basket-
balisty (340 tis. Kč), šachisty (100 tis. Kč), lyžaře (200 
tis. Kč) a volejbalisty (140 tis. Kč). Nově se na poskyt-
nutí podpory mohou těšit krajská centra pro mladé 
hokejisty (1 300 tis. Kč), orientační běžce (185 tis. 
Kč), stolní tenisty (50 tis. Kč) a házenkáře (310 tis. 
Kč). 
 Na konci každého roku je fungování krajských 
center pravidelně hodnoceno a výsledek hodnocení je 
součástí podkladů posuzovaných při rozhodování o 
přidělení krajské dotace v dalším roce. 

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz

ROZPIS  POHOTOVOSTNÍCH  SLUŽEB  STOMATOLOG Ů – HAVLÍ ČKŮV  BROD 
  1. -     2. 3.  MUDr. Molíková, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod 569 424 211 
  8. -     9. 3.  MUDr. Milan Bohanes, Lánecká 970, Světlá nad Sázavou 569 453 246 
15.  -  16. 3. MUDr. Milena Anderová, Náměstí T. G. M., Chotěboř 569 623 987 
22. -   24. 3. MUDr. Štěpánka Venosová, Humpolecká 244, Havlíčkův Brod 569 426 107 
29. -   30. 3. MUDr. Helena Novotná, Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod 569 424 499 
  5. -     6. 4. MUDr. Oldřiška Drbohlavová, Psych. léčebna, Havlíčkův Brod 569 478 360 

KRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘADKRAJSKÝ  ÚŘAD    
    

POLICIE ČRPOLICIE ČRPOLICIE ČRPOLICIE ČR    
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KULTURAKULTURAKULTURAKULTURA A INZERCE A INZERCE A INZERCE A INZERCE    
    

PRO  INSPIRACIPRO  INSPIRACIPRO  INSPIRACIPRO  INSPIRACI    
    

  ČTEME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!   

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VŠICHNI CHCEME, ABY Z NAŠICH D ĚTÍ VYROSTLI MOUD ŘÍ, DOBŘÍ A ŠŤASTNÍ LIDÉ. 
JAK TOHO DOSÁHNOUT?  ČTĚME DĚTEM! 

 
 
 

ČTENÁŘEM SE NIKDO NERODÍ, ČTENÁŘI MUSÍME UKÁZAT CESTU. 
 

 Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro 
jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité před-
čítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, 
posiluje jeho sebevědomí.  
 Právě proto je spole čné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dít ětem a vynikající výchovnou metodou.  
Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či do-
konce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, 
nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rov-
něž v dospělosti.  
 Investujme tedy po t ěch několik let vyr ůstání našich d ětí dvacet minut denn ě do hlasitého čtení - jim a s nimi - 
a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.  Čtená řem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. 
 Další informace o tomto projektu je možné nalézt n a webových stránkách: www.celeceskoctedetem.cz. 
 

Maminky z  KVC Harmonie P řibyslav po řádají 
 BURZU  DĚTSKÉHO  OBLEČENÍ 

dne 8. 3. 2008 od 9 do 17 hodin 
v budov ě starého špitálu v P řibyslavi 

PŘÍJEM ZBOŽÍ DO KOMISE : 29. 2. 2008 do 15 do 19 
hodin, 1. 3. 2008 od 9 do 14 hodin, p řípadn ě indivi-
duáln ě po dohod ě na tel. č.:  777093644 
PŘIJÍMÁME: čisté a použitelné oble čení do 6 let, 
kočárky, autoseda čky a další p říslušenství, hra čky, 
obuv 
NEPŘIJÍMÁME: špinavé a poškozené oble čení, ne-
funk ční v ěci, plyšáky 
K p říjmu zboží do komise si vezm ěte seznam nabí-
zeného zboží s orienta ční cenou za ks.  
Bližší informace podá Markéta Kvartová, tel: 
777093644. Více o KVC Harmonie na : www.kvc-
harmonice.unas.cz  

                                        ŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUM    
                    V měsíci březnu oslaví  výročí narození 
                          Plíhalová Marie, Oudoleň 80 
       Kohout Josef, Oudoleň 183 
           Zárybnický Miloslav, Oudoleň 187 

        BLAHOPŘEJEME! 

Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory, ZO ČSOP Chotěboř a MÚ Ždírec n/D. si Vás dovolují pozvat 
na vernisáž fotografické výstavy: 

OD  DOUBRAVKY  K  CHRUDIMCE 
Vernisáž se uskuteční dne 3. března 2008 od 17.00 hodin ve výstavní galerii Doubravka ve Ždírci n/D. 

 (budova městské knihovny).  
Výstava je dále otevřena: 4. března 2008 do 25. dubna 2008,  

a to v pondělí až pátek v době od 8.00 do 11.00 hodin a do 12.00  hodin do 17.00 hodin. 

PRODEJ  VEPŘOVÉHO  MASA 
Vážení akcionáři, pronajímatelé půdy! 
     Představenstvo akciové společnosti Havlíč-
kova Borová zemědělská a.s. Vás touto 
cestou oslovuje s nabídkou prodeje vepřového 
masa, kterou byste Vy, jako „majitelé akciové 
společnosti“ a majitelé pronajímaných pozem-
ků mohli využít. Tato cena je na nejnižší úrovni 
za několik posledních let.  
      Společnost prodává velkoodběratelům 
vepře za ceny  26,- Kč + 9% DPH = 28,34 Kč 
za 1 kg živé váhy.   
     Vám  nabízíme prodej za cenu 29,- Kč/ 1kg 
živé váhy, po domluvě je možno maso zpraco-
vat na Jatkách v Oudoleni, pokud by někdo 
chtěl domácí zabijačku, může si vepře odvézt 
živého. 
      Je možno platit hotově nebo odečíst 
z nájemného z pozemků. 
     Zájemci mohou volat na telefon 
737 359 583 Aleš Málek zootechnik nebo na 
pevný telefon 569 642 116. Věříme, že Vás 
naše nabídka zaujme. Cenová nabídka platí 
do konce března, po  tomto datu bude cena 
kopírovat aktuální cenu u velkoodběratelů. 
Za Havlíčkovu Borovou zemědělskou a.s.:     
            předseda představenstva Zvolánek Jiří 


