
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 22. 9. 2011 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE .... 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Ve středu 12. 10. 2011 od 15:30 do 15:45 hodin prob ěhne u montované haly 

v dolní části obce svoz nebezpe čného odpadu a elektroza řízení. 
Druhy odebíraných odpadů: baterie, akumulátory, lepidla a pryskyřice, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky 
chemikálií, staré léky, odmašťovací přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, 
nádoby  od  sprejů, zahradní  chemie, bateriové monočlánky  všech druhů,  staré motorové  oleje,  mazací   oleje 
a tuky, ředidla a barvy, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, léky a teploměry, lednice, 
televize, PC, el. hračky, videa a DVD přehrávače, rádia, kazetové magnetofony, gramofony, Hi-Fi věže, 
reproduktory, notebooky, monitory, telefony, tiskárny, apod.  

Termíny svozů jsou firmou organizovány v odpoledních hodinách tak, aby měli občané možnost ve stanovenou 
dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. Nedochází tak k možnému rozlití či rozbití odpadů.  

Dále svozová firma upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – odběr tohoto 
stavebního (ne komunálního) odpadu musíte řešit samostatným odvozem po dohodě se svozovou firmou. 
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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje doplnění programu  
- schvaluje rozpočtové změny č. 7/2011 
- projednalo žádost o vytvoření odvodňovací strouhy 

před domem čp. 87. Žadatelé navrhují vytvoření 
betonové  strouhy  podél silnice  k  odvedení vody 
do potoka. Zastupitelstvo navrhuje řešit vybudování 
strouhy na vlastní náklady, jedná se o pozemek 
Kraje Vysočina 

- bylo seznámeno se stížností na časté zavření místní 
knihovny.   Zastupitelstvo    schvaluje   projednat 
s pí Kristýnou Závrskou, zda má zájem dále dělat 
knihovnici místní knihovny, v tomto případě je třeba, 
aby si zajistila zastupování v případě nepřítomnosti. 
V případě nezájmu bude obec shánět nového 
knihovníka nebo knihovnici 

- bere na vědomí pořádání Posvícenské taneční 
zábavy. Posvícenská taneční zábava se bude 
pořádat v režii obce a pí Šmídové. Paní Šmídová 

zajistí občerstvení, obec zajistí kapelu a doprovodný 
program  

- schvaluje pořádání Posezení se seniory dne 12. 11. 
2011 v 18:00 hodin 

- schvaluje umístit valníky na zahradní odpad v obci 
na konci října, termín bude upřesněn 

- bere na vědomí  průběžné výsledky krajské soutěže 
„My třídíme nejlépe 2011“. Obec Oudoleň se 
umístila na 58. místě z 515 zúčastněných obcí kraje 
Vysočina do 499 obyvatel 

- bere na vědomí provedení dílčího přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2011 dne 5. 10. 2011 

- schvaluje zadat provedení PF 2012 se zimní fotkou 
statku čp. 20 v počtu 200 ks 

- schvaluje  umístit  v měsíci  říjnu  v  obci kontejner 
na velkoobjemový odpad.  

- bere na vědomí prasklou nádrž na vodojemu 
Březina, toto bude řešeno při kolaudačním řízení.  

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 20. 10. 2011 od 18:30 hodin 
v kanceláři obecního úřadu.  

ZMĚNA VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Od měsíce října bude firma ODAS Žďár nad Sázavou provádět svoz komunálního odpadu 

každé pondělí.  

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Ve dnech  21.  –  23.  10.  2011  bude  za  kulturním  domem  umístěn  kontejner 
na velkoobjemový odpad. Do tohoto kontejneru patří např. starý nábytek, podlahová 

krytina, sanitární materiál.  

Mládí nekoupíš, stáří neprodáš! 
                                      České přísloví 

Mažoretky na posvícenské taneční zábavě. 



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

Zastupitelstvo obce všechny srdečně zve na  
     POSEZENÍ SE SENIORY  
   v sobotu 12. listopadu 2011  
                 v 18:00 hodin  
v pohostinství v kulturním domě.  
K poslechu bude hrát harmonikář.  
            Občerstvení zajištěno.  
 

Obec Oudoleň všechny 

      srdečně zve na 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

   v sobotu 19. listopadu 2011  
             od 14:00 hodin 
            v kulturním domě. 

 

OPĚTOVNÝ ZÁKAZ SYPÁNÍ 
ZAHRADNÍHO ODPADU K POTOKU 
Opětovně připomínáme, že stále platí zákaz 
sypání  zahradního  odpadu  k  potoku, dochází 
k  zanášení    potoka,  zužování   koryta   potoka 
a v dále k záplavám v případě přívalových dešťů. 

POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA 
První říjnovou sobotu se v našem kulturním domě 
konala již tradiční posvícenská zábava. K tanci i poslechu 
hrála kapela MALÁ LESANKA z Humpolce, která svými 
melodickými  písničkami přispěla k příjemně 
strávenému   večeru.  Začátek   zábavy   obohatily   malé 

a větší mažoretky ze Žižkova Pole, které nám předvedly velmi pěkné 
vystoupení.  Odměnou  pro  ně  byl  velký potlesk a balíček sladkostí. 
Po celý večer probíhala ve vestibulu výstava a ochutnávka jablečných 
pochoutek  -  výborné štrúdly, nadýchané koláčky, řezy, jablečný mošt 
a další dobroty. Všem MOC DĚKUJEME !!  
Poděkování patří dále těm, kteří se na přípravě zábavy podíleli, zvláště 
pak paní Šmídové a paní Tonarové za obsluhu a přípravu občerstvení. 
Všechno bylo moc hezky nachystané, ale je velká škoda, že se nás opět 
sešlo velmi málo. A tak neváhejte a pokuste se nám poradit, co ještě 
vylepšit, co změnit, o co byste měli zájem. Těšíme se na Vaše podněty,  
nápady a snad se příště sejdeme ve větším počtu!     Blanka Zvolánková  

VÁNOČNÍ JARMARK 
V neděli 4. prosince 2011 pořádá 
základní škola spolu s obecním úřadem 
Mikulášskou besídku spojenou 

s prodejním jarmarkem, občerstvením a 
představením MAS Havlíčkův kraj o.p.s.  Nabízíme 
občanům možnost prodávat na tomto jarmarku své 
výrobky. Zájemci se mohou přihlásit do 31. října 2011 na 
obecním úřadě.  

Slovo hejtmana  
Každý z nás by dokázal vyjmenovat několik 
podmínek spokojeného života. Na jednom z prvních 
míst by byl pravděpodobně pocit bezpečí. Vysočina 
je z hlediska kriminality jedním z nejbezpečnějších 
regionů naší republiky. Ale nemůžeme se tímto 
utěšovat, protože ani u nás není situace ideální. 
Kromě toho obecnou bezpečnost podmiňuje i mnoho 
dalších okolností. Její narušení může přijít 
prostřednictvím nejen trestné činnosti, ale i živelnými 
pohromami – požáry, povodněmi, vichřicemi. 
Důležité je, abychom v krizi věděli, kam se můžeme 
obrátit, odkud a jak rychle přijde pomoc. 
Profesionální pomoc v kritických situacích nám 
poskytují především policisté, hasiči a zdravotní 
záchranná služba. V současnosti bohužel přes naše 
několikeré intervence u ministra vnitra a předsedy 
vlády pokračuje velmi citelné omezování prostředků 
na činnost policie a profesionálních hasičů. Slíbené 
peníze stále chybí na zdravotnictví, záchranku jsme 
už na jaře museli „zachraňovat“ další 
mnohamilionovou dotací z krajských prostředků.  
Zatím díky obětavosti těchto základních složek naší 
bezpečnosti nejsou tato omezení viditelně znát, ale 
pokud bude peněz na jejich činnost stále méně, 

budou tyto „úspory“ téměř znemožňovat jejich účinné 
fungování.. Přitom například naši hasiči mají 
špičkovou úroveň a jsou uznávaní i v zahraničí. Při 
své nelehké práci často nasazují i své životy. Od 
letoška se  dočkali  snížení   svých   platů   a   mnozí 
i zkušení zvažují o odchodu z hasičského sboru, kde 
ovšem   budou   znatelně chybět. Podobná situace je 
i u policie. 
Jsou situace, kdy stačí zásah policie, jindy si poradí 
hasiči nebo záchranka. Při jakékoliv větší nehodě 
nebo živelné katastrofě je ale nutná spolupráce 
všech těchto složek. Proto  funguje  na   úrovni  kraje 
i obcí „integrovaný záchranný systém“ – ten určuje 
pravidla fungování této spolupráce. Jeho 
akceschopnost je pravidelně prověřována 
plánovanými součin nostními cvičeními a praxí 
běžného života. A už mnohokrát se v praxi projevila 
schopnost velmi dobré spolupráce všech – včetně 
návaznosti krizového štábu kraje a jednotlivých obcí. 
Při   krizových    situacích    se     nejednou   projevila 
i obětavost dobrovolných hasičů. 
Složitá doba přináší i nová ohrožení – například 
přístupnost internetu i pro širokou populaci znamená 
kromě   nesmírných     možností    nových   informací 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

i nebezpečí, zvláště pro mládež. Snažíme se na tato 
úskalí upozorňovat. Proto Kraj Vysočina mimo jiné 
vyhlašuje  první  ročník  soutěže  „Víš,  co  ti   hrozí 
na netu?“. Cílem této netradiční aktivity je přiblížení 
problematiky elektronické bezpečnosti a jejich 
negativních důsledků žákům a studentům základních 
a středních škol na Vysočině. Úkolem studentů bude 
pomocí hraného filmu, počítačové animace, 
kresleného komixu, plakátu, fotoanimace či 
prezentace zachytit problematiku elektronické 
kriminality jako je kyberšikana, kybergrooming 
(jednání osoby, která se snaží zmanipulovat 
vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní schůzce), 
kyberstalking (nebezpečné pronásledování) či jiné 
nástrahy používání internetu. Podrobnosti se zájemci 
mohou dozvědět na krajských stránkách  www.kr-
vysocina.cz/ebezpecnost. 
Naše bezpečnost závisí na pomoci státu, kraje, obce, 

jejích organizací. A také na prvcích občanské 
společnosti – dobrovolných organizacích občanských 
aktivit. Proto vítám i skutečnost, že v řadě našich 
měst fungují i občanské poradny s různým 
zaměřením pomáhající lidem v nouzi a nejistotě.  Ale 
v neposlední  řadě  naše  celková  bezpečnost závisí 
i na naší vlastní zodpovědnosti, na tom, zda 
nepřehlížíme lhostejně i drobné projevy negativních 
jevů kolem nás, které mohou přerůstat ve velké 
problémy.  Není ale vůbec žádoucí abychom 
bezpečnost brali doslova do svých rukou. Toho snad 
stát dosáhnout nechce.   
Přes všechny problémy si přece jen myslím, že 
Vysočina je dobré a poměrně bezpečné místo pro 
život. A doufám, že díky našemu společnému úsilí 
tomu tak bude i v budoucnu.  
                       Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

Základní škola – první školní den: 
Prvňáčci: Lucinka Belatková, Jeníček Kubát, Románek Baláž, Štěpánek Zvolánek a Pepíček Stehno přišli 
první den za doprovodu svých rodičů a sourozenců. Přivítali je jejich noví spolužáci, paní učitelky, paní 
ředitelka Mgr. Dagmar Losenická a zástupce obce paní místostarostka Mgr. Blanka  Zvolánková.  
A protože jsme se hned první den sešli v plném počtu, s úsměvem jsme společně  vkročili do nového 
školního roku. A aby se všechny děti cítily ve škole jako ryby ve vodě, dostaly od paní ředitelky 
perníkovou rybičku. Paní místostarostka navíc předala dětem zelená trička s logem naší školy, která 
budou děti nosit při různých akcích, kde reprezentují nejen školu, ale i obec. 
Děkujeme obci za krásná trička a přejeme všem školákům úspěšný školní rok 2011/2012. 

Učitelky základní školy 
Školní rok 2011 – 2012:  

                       1. ročník         2. ročník    3. ročník 
 

                           4. ročník                 5. ročník 
 
 



ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci říjnu oslaví výročí narození: 

 

Marie Halamová ,Oudoleň 57 
 

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

                      TJ Sokol Oudoleň pořádá CVIČENÍ S DĚTMI bez omezení věku  
                                              pod vedením Ing. Jaromíra Belatky.  
                    Náplň: rozvoj pohybových aktivit a dovedností, gymnastika, atletika.  
                     Cvičení probíhá každé úterý v době od 17:00 do 18:30 hodin.  
                                     Letní sezóna venku, zimní v kulturním domě.  

SBÍREJ – TONER                            POMŮŽEŠ I BEZ PENĚZ 
Obecní úřad Oudoleň se zapojil do ekologicko – charitativně zaměřeného projektu  

SBÍREJ – TONER,  
jehož cílem je ochrana životního prostředí a peněžní pomoc mentálně postiženým. 

Zapojte se i Vy a nejen, že se zbavíte starosti s odstraněním tiskových kazet (tonerů), ale navíc 
zajistíte peníze pro ústav mentálně postižených Domov bez zámku (www.domovbezzamku.cz) 

v kraji Vysočina.  
Odložením prázdných tiskových kazet na obecním úřadě  

se  jich zbavíte, nepoškodíte přírodu a pomůžete.  
Seznam vhodných tonerů a více informací o projektu najdete  

na webových stránkách http://sbirej-toner.cz. 
 

         

AEROBIC PRO ŽENY 

    V kulturním domě  
  probíhá každou středu 
         od 18:30 hodin  
       aerobic pro ženy.  
 

         

SDH Oudoleň pořádá 
v sobotu 15. 10. 2011 taneční zábavu. 

Hraje Kyvadlo.     

KULTURA A INZERCE 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Prázdniny ve školním roce 2011/2012 
Podzimní prázdniny 26. - 27. 10. 2011 Jarní prázdniny 27. 2. – 4. 3. 2012 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2011 – 2. 1. 2012 Velikonoční prázdniny 5. – 6. 4. 2012 

Pololetní prázdniny 3. 2. 2012 Hlavní prázdniny   1. 7. – 31. 8. 2012 


