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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 12. 2010 

Srdečně Vás zveme na 
 

D ě t sD ě t sD ě t sD ě t s    kkkk    ý  ký  ký  ký  k    a r n e va r n e va r n e va r n e v    a la la la l    
 

vvvv    sobotusobotusobotusobotu 5. února 20115. února 20115. února 20115. února 2011 
od 13:30 hodin vod 13:30 hodin vod 13:30 hodin vod 13:30 hodin v    KD OudoleňKD OudoleňKD OudoleňKD Oudoleň    

 

Těšíme se na velkou účast masek 
Vstupné dobrovolné        Občerstvení zajištěno 
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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje doplnění programu  
- pověřuje Mgr. Blanku Zvolánkovou k provedení 

kontroly  účetnictví  příspěvkové  organizace  ZŠ 
a MŠ Oudoleň  za  období  od  1.  11.  2009 do 
31. 10. 2010 v termínu do 31. 12. 2010 

- schvaluje provedení opravy vodovodu v kulturním 
domě firmou Pavel Ondráček, Ždírec n/D. 

- schvaluje rozpočet Obce Oudoleň na rok 2011 
- schvaluje   Rozpočtový  výhled  Obce  Oudoleň 

na období 2012 – 2014 
- bylo seznámeno s neinvestiční dotací na přípravu 

a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
- schvaluje prodloužit pronájem nebytových prostor,  

místnosti v I. patře Kulturního domu v Oudoleni,  
do 31. 12. 2011 

- schvaluje    Směrnici    o   zabezpečení   zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů s  účinností 
od 16. 12. 2010 

- schvaluje s účinností od 1. 1. 2011 Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

- schvaluje s účinností od 1. 1. 2011 Obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- schvaluje s účinností od 1. 1. 2011 Obecně závaznou 
vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku ze 

vstupného  
- schvaluje s účinností od 1. 1. 2011 Obecně závaznou 

vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku za 
lázeňský nebo rekreační pobyt  

- schvaluje s účinností od 1. 1. 2011 Obecně závaznou 
vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku ze psů 

- schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva obce 
Oudoleň:  

o 20. 1. 2011 v 18:00 hodin 
o 24. 2. 2011 v 18:00 hodin 
o 24. 3. 2011 v 18:00 hodin 
o 21. 4. 2011 v 18:00 hodin 

- bylo seznámeno s informacemi ke komplexní 
pozemkové úpravě v k. ú. Havlíčkova Borová 

- bylo seznámeno s informacemi z jednání s firmou 
Miloslav Odvárka – ODAS Žďár nad Sázavou 

- bylo seznámeno s  informacemi z jednání valné 
hromady Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko 

- bylo seznámeno se zápisem z jednání členské 
schůze podílnických obcí LDO Přibyslav 

- bylo seznámeno s havarijním plánem pro ucelené 
provozní území společnosti Havlíčkova Borová 
zemědělská a. s., středisko Oudoleň 

- stanoví, že neuvolněným členům zastupitelstva, 
kteří současně vykonávají funkci předsedy výboru 
finančního, kontrolního, požárního, školského, 
vodohospodářského, kulturního a stavebního, 
bude poskytována měsíční odměna,  a to ode dne 

 Mnoho si člověk přeje a přece málo pot řebuje. 
                                           Johan Wo lfgang von Goethe  
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE...  

 

                                                                                    Zastupitelstvo obceZastupitelstvo obceZastupitelstvo obceZastupitelstvo obce        Oudoleň Vás srdečně zve naOudoleň Vás srdečně zve naOudoleň Vás srdečně zve naOudoleň Vás srdečně zve na        
 

                                    OOOO    bbbb    eeee    cccc    nnnn    íííí        pppp    llll    eeee    ssss    
                                                                                

                                                          ddddne 19. února 2011 vne 19. února 2011 vne 19. února 2011 vne 19. února 2011 v    KD Oudoleň  KD Oudoleň  KD Oudoleň  KD Oudoleň                  
    

                                                                                                            Hudba: TANDEMHudba: TANDEMHudba: TANDEMHudba: TANDEM                                                                        Bohatá tombolaBohatá tombolaBohatá tombolaBohatá tombola  

1. 1. 2011 
- schvaluje projednat na příštím zasedání 

zastupitelstva žádost o pronájem Kulturního domu 
v Oudoleni za účelem pořádání tanečních zábav 
v  roce  2011,  a  to  v těchto termínech: 18. 2., 

19. 3., 2. 4., 29. 4., 14. 5., 17. 9., 27. 9., 27. 10., 5. 
11., 16. 11., 26. 11., 17. 12. a 26. 12. 2011  

- bylo seznámeno s informacemi z valné hromady 
Svazku obcí Podoubraví. 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 20. 1. 2011 od 18:00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu. 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A JARMARK 
V neděli 5. prosince se v kulturním domě konala Mikulášská 
besídka, kterou připravili žáci základní školy se svými  učitelkami. 
Svátečně vyzdobený sál přivítal mnoho návštěvníků, kteří se přišli 
naladit na blížící se vánoční svátky. Děti nás svými básničkami, 
písničkami  a tanečky provedly jarem, létem, podzimem a zimou, 
ve které  samozřejmě  nesměli  chybět  čerti,  Mikuláš  a   andělé. 
Po skončení besídky všechny lákal vánoční jarmark, na kterém 
bylo z čeho vybírat – keramika, dřevěné zboží, hračky ze dřeva, 
hračky BRUDER, šperky, výrobky z pedigu, kalendáře a další 
vánoční zboží. Moc nás potěšilo, že nikdo nespěchal domů,     
téměř všichni poseděli a popovídali   si u vánočního čaje,  ochutnali 
napečené perníčky, vánočky, cukroví a tak snad příjemně strávili 2. adventní neděli.              Mgr. Blanka Zvolánková                                                                                                                             
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V sobotu 11. 12. se v kulturním domě konalo slavnostní vítání dětí do života naší obce. V doprovodu svých rodičů, 
prarodičů a příbuzných byli přivítáni: Jiří Slejška, Vojtěch Fikar, Nela Slámová, Jan Stránský a Ivana Kozarová. 

Naše pozvání přijali i rodiče Aleny 
Pavlišové, která však náhle 
onemocněla a nemohla se vítání 
zúčastnit. Pan starosta 
poblahopřál všem rodičům, dětem 
předal dárečky, pamětní listy, 
knížečky a maminkám kytičku. 
Moc děkujeme panu Josefu 
Křesťanovi za dárky, které malým 
občánkům věnoval, a také 
děkujeme dětem ze základní školy, 
které svým vystoupením obohatily 
program slavnosti. 
Letošní rok se v Oudoleni narodilo 
opravdu hodně dětí a my věříme, 
že naše obec pro ně bude dobrým 
a bezpečným místem pro to, aby 
tady rostly ve školce, ve škole, 
našly    si   tu   hodně    kamarádů, 
a doufáme, že mnozí zůstanou žít 
v naší krásné obci a založí zde 

další rodiny. A pokud je osud odvane někam do světa, tak si přejeme, aby se vždy s láskou do Oudoleně vracely.  
                                                                                                                                           Mgr. Blanka Zvolánková 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

       TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
     V sobotu  8.  ledna  2011 proběhne  

                        v naší obci  a v obci Slavětín  
                             Tříkrálová sbírka,  
                kterou pořádá Česká katolická charita. 
Koledníci  budou  vycházet  v  8:30 hodin.  
Do    Vašich  domovů  zavítají  tříkráloví  koledníci 
a  požádají Vás o příspěvek. Skupinku  koledníků  
povede osoba vybavená charitní průkazkou.   
Příspěvky budou vybírány do zapečetěné 
pokladničky.  Tříkrálová sbírka je celonárodní akcí, 
která nemá být pouze prostředkem k získání 
financí, ale má také vzbudit zájem lidí o pomoc 
těm, kteří jsou v  nouzi.  Výtěžek  Tříkrálové  sbírky   
je   určen   především   na   pomoc   nemocným, 
handicapovaným,   seniorům,   matkám   s   dětmi  
v  tísni  a   dalším   jinak   sociálně znevýhodněným  
skupinám a to zejména v regionech, kde se sbírka          
                          koná.   Přibližně   desetina   výnosu       
                          sbírky   je   určena  na  humanitární a                     
rozvojovou     pomoc do zahraničí.  
                          
                                   Za Vaše dary Vám  
                           jménem  všech potřebných  
                                   předem děkujeme. 
 

Slovo hejtmana 
Začátkem každého nového roku 

rekapitulujeme ten minulý a hlavně se zamýšlíme 
nad tím, co nás čeká. Je toho hodně, co mě 
napadá a nezastírám, že ani tento rok 2011 
nebude  jednoduchý.  Při  všech  těch  starostech 
a v médiích dostatečně rozebíraných hrozbách 
doufám, že  si u  nás na Vysočině dokážeme najít 
a prožívat ty příjemné a pozitivní stránky našich 
všedních i svátečních dnů. I proto se chci dnes 
podělit o své dojmy z jedné oblasti, která mne 
docela těší. 

Mezi prioritami, na něž se soustřeďujeme, 
je i propagace Vysočiny, jejích krás i výsledků 
práce našich lidí. Přitom se snažíme spolupracovat 
s městy i s podnikatelskými subjekty. Jedním 
z výsledků je zavedení značky regionální produkt. 
Provedený průzkum nám ukázal, že propagační, 
prodejní a výstavní akce s nabídkou regionálních 
produktů se zapisují do povědomí občanů. Jestliže 
před rokem slyšel nebo věděl, že kraj Vysočina má 
pro regionální výrobky a produkty svoji značku, 
každý třetí obyvatel, letos na podzim to byl již 
každý druhý. A přibývá těch, kteří při nákupech 
upřednostňují produkty ze svého kraje. 

Jedním z konkrétních projevů jejich 
propagace bylo, jak se spolupráce naší krajské 
příspěvkové    organizace    Vysočina     Tourism 
s  podnikateli projevila při přípravě významné 
akce,  na  níž  se  náš  kraj  podílel   jako   jediný 
za Českou republiku. První adventní neděli 
loňského roku se v pražském hotelu Hilton konal 

už pátý Mezinárodní vánoční bazar. Cílem 
tradičního projektu, který je podporován 
mezinárodními organizacemi i diplomatickými 
komunitami z celého světa, je finanční podpora 
českých charitativních organizací. Na bazar se 
sjelo na několik tisíc návštěvníků. Tuto výjimečnou 
charitativní akci pořádá Asociace manželek 
diplomatů s patronkou Livií Klausovou. Prodejního 
veletrhu se širokým sortimentem nabízeného zboží 
se zúčastnilo celkem 47 zemí z celého světa. Své 
viditelné  místo  tu  měl  i stánek kraje Vysočina, 
ve kterém si mohli návštěvníci vybrat z celé škály 
tradičních produktů z Vysočiny. Do tohoto bazaru 
své výrobky věnovaly zdarma firmy jako Království 
loutek ze Žďáru nad Sázavou, Ateliér KVAK 
Koněšín, Huť Anna Bělá, Jaroměřická mlékárna, 
Dalešické cukrářství nebo Kostelecké uzeniny. 
Přispěly tak k propagaci své firmy i celé Vysočiny. 
Výtěžek této akce byl věnován na charitativní 
účely a potěšilo mne, že i sama první dáma  Livie 
Klausová si v naší expozici zakoupila keramický 
květináč z Nové Říše a salám Křemešník 
z Kostelce. A přitom s upřímným nadšením 
zavzpomínala na své návštěvy Vysočiny.  

Vůbec si myslím, že se naše krajská 
příspěvková organizace Vysočina Tourism vydala 
správnou cestou, když se místo nákladných účastí 
na      mezinárodních      veletrzích     soustředila 
na spolupráci    s    našimi  městy  a  podnikateli 
na konkrétních akcích a projektech především pro 
občany České republiky. Líbí se mi vytváření 
balíčku nabídek k pobytí na Vysočině s konkrétním 
dalším prožitkovým programem. Dnes už 
nenalákáme mnoho návštěvníků na Vysočinu 
pouze     na     ubytování,     prohlídku     památek 
a procházku voňavým lesem. Když ale k těmto 
stálicím přidáme konkrétní zvláštní gastronomické 
zážitky, specifické sportovní či pohybové vyžití, 
wellnes uvolnění nebo jiné tvůrčí aktivity, stává se 
z klasické pohody v příjemném prostředí zelené 
Vysočiny i  lákavé aktivní prožití volných dnů podle 
různých zájmů a představ. V propagačním 
materiálu připraveném k prezentaci na lednovém 
veletrhu „Regiontour 2011“ je takových 
komplexních programů skoro stovka. 
Předpokládám, že i další podnikatelé pochopí, že 
zde mají příležitost k rozvoji svých firem. A růst 
cestovního ruchu přináší své ovoce 
zprostředkovaně všem obyvatelům kraje. Vysočina 
Tourism nejen připravuje mnohé propagační 
materiály  a   akce,   ale   spolupracuje   s    městy 
i na jejich akcích, což bylo loni kvitováno např. 
v Telči, Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém 
Městě na Moravě. Spojení sil a prostředků je vždy 
užitečné.  O to se koneckonců jako kraj snažíme 
ve všech svých činnostech a nejde o to, kdo je pod 
výsledkem podepsaný. 

Přeji vám i v roce 2011 hodně zdraví a 
příznivých prožitků v práci i v soukromém životě.  

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny  
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Plánované akce vPlánované akce vPlánované akce vPlánované akce v    OOOOudoleni udoleni udoleni udoleni         

vvvv    I. čtvrtletíI. čtvrtletíI. čtvrtletíI. čtvrtletí    2011201120112011    
    

12. 12. 12. 12. ––––    16. 1. 2011    Zájezd do hor16. 1. 2011    Zájezd do hor16. 1. 2011    Zájezd do hor16. 1. 2011    Zájezd do hor        ----    TJ Sokol TJ Sokol TJ Sokol TJ Sokol     

                                                    5. 2. 2011  5. 2. 2011  5. 2. 2011  5. 2. 2011          Dětský karnevalDětský karnevalDětský karnevalDětský karneval        

                                            11119. 2. 20119. 2. 20119. 2. 20119. 2. 2011            Obecní ples  (TANDEMObecní ples  (TANDEMObecní ples  (TANDEMObecní ples  (TANDEM))))    

                                            26. 2. 201126. 2. 201126. 2. 201126. 2. 2011            Maškarní průvodMaškarní průvodMaškarní průvodMaškarní průvod    ––––    SDHSDHSDHSDH    

                                                        5. 3. 20115. 3. 20115. 3. 20115. 3. 2011            Myslivecký pMyslivecký pMyslivecký pMyslivecký ples les les les     (POLYVOX)(POLYVOX)(POLYVOX)(POLYVOX)    

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci lednu oslaví výročí narození: 
 
 

    Věra Bencová, Oudoleň 85 
    Marie Musilová, Oudoleň 49 
  
                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 ! ! 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

KULTURA A INZERCE 

                    ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1. TŘÍDY 
                                   Ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 13. 00 do 16. 00 hodin se  bude  v  naší  škole   

                                     konat zápis  dětí do 1. třídy. Zapsány budou děti narozené v  době  od  1. 9.  2004  

                            do  31.  8.  2005. Rodiče  s sebou vezmou rodný list dítěte. 

                     Těšíme se na Vás. 

 

                          
Farní svaz Velká Losenice 

Kolpingova rodina 
Klub křesťanských demokratů 

 
Vás všechny srdečně zvou 

na hru 

Čtvrtý z mudrců 
a 

Klanění mudrců v živém Betlémě 
 

v neděli 9. 1. 2011 
ve 14:00 hodin 

u kaple Panny Marite 
v Malé Losenici 

 
Rádi Vás uvidíme v dobových krojích. 

Těšíme se na Vás! 

      
MATEŘSKÁ ŠKOLA: 
Předvánoční období je pro děti v mateřské škole jedno z nejkrásnějších. Těší 
se na Ježíška, zdobí stromeček, zpívají vánoční koledy a písničky o Vánocích, 
také    jsme   v   Kině   v  Krucemburku  shlédli   pásmo   vánočních    pohádek 
a na chodbě mateřské školy jsme uspořádali výstavku. Před Vánocemi si děti 
své výrobky odnesly domů. 
Děkujeme maminkám za napečené cukroví. Přejeme panu starostovi a celému 
zastupitelstvu zdraví a úspěchy v roce 2011.                             pí Pavla Váňová 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:   
Prosinec, tak jako vždy, byl i pro školáky dobou velkého těšení. S každou další 
zapálenou svíčkou na adventním věnci jsme byli blíž Štědrému dni. Opakovali 
jsme si  koledy a vyráběli drobné dárky a přání pro své blízké.  
Den před prázdninami jsme se ještě učili, ale poslední hodiny jsme věnovali 
rozdávání dárečků a zpěvu koled u stromečku a nakonec malé školní akademii. 
Všichni žáci  1. - 4.  ročníku  si  připravili  krátká  vystoupení pro ostatní děti - 
na programu byl zpěv koled, hraní na flétny a na kytaru, přednes básniček. Jednotlivé příspěvky pak vyhodnotila 
odborná porota složená z páťáků.  Děti i porotu nejvíce zaujala výroba svíčky z včelího vosku, kterou předvedl 
Tomáš B.                                                                                                                                                   D. Losenická 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plesová sezóna v Havl. Borové 
 

15. 1. 2011    Myslivecký ples   
29. 1. 2011    Ples městyse 

     5. 2. 2011    Hasičský ples 
19. 2. 2011    Ples Unie rodičů 
26. 2. 2011    Maškarní ples 


