
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 1. 2011 

                                         Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na 

Obecní ples 
dne 19. února 2011 v KD Oudoleň 
Začátek v 20:00 hodin  Vstupné: 80,- Kč 

Hudba: TANDEM 

Bohatá tombola    Každý los vyhrává 

Předtančení: STEP & STEP 
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Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje doplnění programu  
- bylo seznámeno s výsledkem kontroly účetnictví ZŠ 

a MŠ Oudoleň. Při kontrole nebyly zjištěny 
nedostatky 

- schvaluje  pronájem  Kulturního domu  v  Oudoleni 
za  účelem  pořádání tanečních zábav v roce 2011, 
a to v těchto termínech:  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  

- schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy 
venkova Vysočiny na vybudování  společenské 
místnosti v bývalém bytě v základní škole. V této 
souvislosti zastupitelstvo projednalo žádost Základní    
školy    a   Mateřské   školy   Oudoleň o poskytnutí 
části  bytu  v  budově  školy  pro  potřeby   základní 
a mateřské školy. Společenská místnost by byla 
využívána i základní a mateřskou školou 

- schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy 
venkova        ČR         na          projekty:    Lesopark 
a Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

- bylo seznámeno s výsledkem Výstavy vánočních 
stromečků v Modlíkově pořádané MAS Havlíčkův 
kraj. Naše obec se umístila na 6. místě z celkového 
počtu 8 zúčastněných obcí 

- bylo seznámeno s poděkováním Oblastní charity 
Havlíčkův Brod za spolupráci při pořádání Tříkrálové 
sbírky 2011 

- bylo    seznámeno      s      děkovným     dopisem 
plk. Jaroslava Nácovského, bývalého ředitele 
územního odboru Havlíčkův Brod Hasičského 
záchranného  sboru kraje Vysočina. Od 1. 1. 2011 
se novým ředitelem stává plk. Mgr. Luboš Vacek  

- schvaluje  poskytnout  příspěvek  ve  výši 500,- Kč 
na akci „Den s  myslivostí“, pořádanou Mysliveckým 
sdružením Oudoleň dne 19. 2. 2011 v Jitkově 

- schvaluje poskytnout 40 ks věcných cen s logem 
obce do tomboly na ples Sdružení rodičů, konaného 
dne   19.  2.  2011  v Havlíčkově Borové a  požádat 
o vyvěšení vlaječky obce jako reklamy naší obce 

- schvaluje  příspěvek  Krajské  knihovně   Vysočiny 
ve výši 1 000,- Kč na nákup knih do výměnného 
fondu  

- bylo seznámeno s Kolaudačním rozhodnutím – 
povolení k užívání stavby vodního díla „Výstavba 
rybochovného rybníka v k. ú. Jitkov a Oudoleň 

- bylo seznámeno s návrhem na umístění 
telekomunikační příhradové  věže  pro  společnost 
T-Mobile o plánované výšce 45 m a technologického 
kontejneru na k. ú. Oudoleň 

- schvaluje, aby pí Milichovská Irena i nadále 
půjčovala klíče od posilovny, další klíč bude pouze 
v případě nepřítomnosti pí Milichovské Ireny 
půjčovat pí Šmídová Marie.  

- schvaluje zajistit  topení  a  poskytnout   příspěvek 
ve výši 1 000,- Kč na Dětský karneval dne 5.2.2011.  

- projednalo nákup ozvučovací aparatury pro potřeby 
obce a školy 

- bylo seznámeno s cvičebními hodinami aerobiku 
žen, stejně jako ostatní cvičící skupiny budou také 
ženy provádět úklid prostor, kde probíhá cvičení  

- převzalo  Příručky  pro  člena  zastupitelstva  obce 
od Svazu měst a obcí ČR 

- schvaluje použití obecních symbolů na pamětní listy 
při příležitosti pořádání hasičské soutěže pro mladé 
hasiče a hasičské soutěže dospělých v příštím roce. 

Když  si  člověk  postaví  dům,  vždycky  zpozoruje,    
že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, 
než začal stavět.                        Nietzsche 



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE...  

Sčítání lidu, dom ů a bytů 2011 
 

Na jaře roku 2011 proběhne na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů.  
Od 26. února za čnou s čítací komisa ři roznášet  domácnostem do schránek informa ční letáky o blížícím s čítání.  
Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací 
formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března. 
Od 7. března začnou komisa ři navštěvovat domácnosti a roznášet formulá ře. Každý občan dostane zelený 
Sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový 
Domovní list. Roznáška formulářů končí 25. března 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, 
bude půlnoc z 25. na 26. b řezna 2011.  Od 26. března do 14. dubna se budou odevzdávat vypln ěné sčítací 
formulá ře.  Existují tři způsoby: 1) Odeslání přes internet, 2)Odevzdání sčítacímu komisaři, 3)Odeslání poštou. 
Veškeré podrobné informace a pokyny  o sčítání lidu naleznete na www.scitani.cz . 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE - ZMĚNA 
Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 24. 3. 2011 od 18:00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu. Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň dne 24. 2. 2011 bylo zrušeno. 
PROVOZ V POSILOVNĚ 
Klíče od posilovny i nadále půjčuje pí Milichovská Irena, pouze v případě její nepřítomnosti je možné si klíč 
zapůjčit v místním pohostinství u pí Marie Šmídové.  
MAŠKARNÍ PRŮVOD 
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň pořádá v sobotu 26. 2. 2011 tradiční maškarní průvod s kapelou. 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 
V sobotu 8. ledna proběhla v naší obci a v obci Slavětín Tříkrálová sbírka. V našich domovech nás navštívili tři 
králové a požádali o finanční příspěvek do označených kasiček. V obci Oudoleň a Slavětín se podařilo vybrat 
celkem 15 315,- Kč .  Získané finanční prostředky budou letos využity na realizaci stavby nového Petrklíče v Ledči 
nad Sázavou – denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Část výtěžku bude 
použita jednak  na zajištění služeb zdravotní a sociální péče, sociálního poradenství, sociální prevence a služby pro 
rodinu, které poskytuje Oblastní charita Havlíčkův Brod a také umožní případnou pomoc potřebným lidem v těžké 
životní situaci či lidem postiženým živelnou katastrofou. 
Děkujeme paní Anně Stránské, paní Marii Antlové, Katce Antlové, Martinu Antlovi, Ivance  
Bencové, Aničce Blažkové, Patriku Strašilovi a Katce Kubátové za vzorné, zodpovědné a pěkné 
provedení sbírky.              Mgr. Blanka Zvolánková 
BRIGÁDA V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ 
Vážení a milí čtenáři i nečtenáři. V naší knihovně je mnoho knih, které by si zasloužily nový obal, aby se tak staly 
pestřejšími. Jménem knihovny Vás chci požádat  o  dobrovolnou  brigádu  za  účelem  přebalení  knih   do   nového 
a kvalitnějšího průhledného obalu. Brigáda se bude konat 24. února 2011 od 17:00 hodin. Zájemci se mohou 
hlásit buď přímo v knihovně a nebo na e-mailové adrese knihovnaoudolen@seznam.cz.  Děkuji.      Závrská Kristýna 

Slovo hejtmana 
Obyvatelé Vysočiny jistě sledují s obavami vývoj kolem 
situace v našich nemocnicích v souvislosti s výzvou 
„Děkujeme, odcházíme“. Absolvovali jsme mnohá obtížná 
složitá jednání na všech úrovních, stále se setkáváme se 
všemi zúčastněnými a hledáme dostupná řešení 
v konkrétním čase – vědomi si všech omezení a toho, že 
se situace bude stále proměňovat a my budeme muset 
vícekrát operativně reagovat. Máme rozpracována různá 
řešení, ale jak skutečně budou zdravotnická zařízení 
fungovat od 1. března 2011, nemůže dnes s jistotou nikdo 
vědět. Kraj Vysočina jako zřizovatel pěti nemocnic 
v regionu udělá vše pro to, aby dostupnost a kvalita akutní 
lékařské péče zůstaly v možné míře zachovány. Vnímáme 
svou zodpovědnost, které se nezříkáme, ale máme jen 
velmi omezené možnosti řešení situace. Ve chvíli, kdy píšu 
s předstihem tento text, není stále jasné, jak se situace 
v našich nemocnicích vyvine. 
Koncem roku začali své volební období mnozí noví 
starostové, v jiných našich městech a obcích obhájili své 
posty jejich představitelé z minulého období – což je jistě 
oceněním jejich práce samotnými občany. Z pozice kraje 
chceme i nadále pokračovat v pomoci představitelům 
všech měst a obcí – bez ohledu na stranickou příslušnost. 
Nejvíce naší pozornosti si zvláště v začátcích zaslouží ti 
začínající starostové a členové rad a zastupitelstev. Zvláště 
pro ně jsme koncem ledna připravili setkání a podkladové 
materiály, jež by jim mohly být určitým pomocníkem. 

Snažíme se pomáhat městům a obcím konkrétními 
grantovými programy i hledat další možnosti pro 
zmírňování stále existujících dopadů snad už doznívající 
hospodářské krize.  
Jistou přehlídkou úspěchů a krás Vysočiny byl opět letošní 
veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde se v lednu 
náš kraj prezentoval jako místo přírodních krás, bohaté 
historie a pracovitých a schopných lidí. Expozice Vysočiny 
návštěvníky zaujala svou pestrostí. Představili jsme náš 
region jako cíl dovolených a místo, kde je třeba se zastavit, 
proto jsme naše výstavní prostory uvedli autobusovou 
zastávkou s logem kraje. U ní se odehrával pestrý program 
s nabídkou cílů této cesty po Vysočině. Mezi nimi se kromě 
jiného prezentovaly Šiklův mlýn, chotěbořský pivovar, 
poutní místo Křemešník, vinice na Sádku. K návštěvě kraje 
lákala i pěkná nová mapa „Vysočinou hravě“ směrovaná ke 
všem generacím. Předvedli jsme i ukázky tradičních 
řemesel jako např. přípravu těsta pro různé druhy perníků, 
výrobu     perníku,    jeho   zdobení   v  podání   perníkářky 
z Moravských Budějovic paní Věry Novákové nebo klasické 
stloukání másla Richardem Blížkovským z jihlavského 
sdružení Caletníci. Všechna větší města využila veletrhu 
pro svou propagaci prostřednictvím palety krásných 
materiálů i přímých pozvání a informací usměvavých 
hostesek. Líbila se mi atmosféra společného sdílení stánku 
Vysočina, kde průběžně docházelo i k množství užitečných 
setkání. Doufám, že i v budoucnosti budeme na celé 
Vysočině vnímat to, co nás spojuje. 
                                          Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 



ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci únoru oslaví výročí narození: 
 
 

    Jaroslav Štolba, Oudoleň 66 
      Pavel Holas, Oudoleň 145 
   Václav Kubát, Oudoleň 136 
  

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

KULTURA A INZERCE 

Aerobic pro ženy 
v Kulturním domě v Oudoleni 

 

Úterý    Čtvrtek 
19:00 – 20:00 hodin  19:00 – 20:00 hodin 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

Poděkování 
Děkuji rodině Stránských za poskytnutí pomoci. 

Alena Pavlišová 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:   
Ve čtvrtek 27. ledna se v naší škole konal zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostavilo šest budoucích prvňáčků. 
Všechny děti si vedly dobře. Těšíme se, že 1. září zasednou poprvé do školních lavic.         Mgr. Dagmar Losenická 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:  
Leden v mateřské škole byl pro předškolní děti zaměřen na zápis do školy. Předškoláci, kteří nastoupí ve školním 
roce 2011/2012 do základní školy pracují se sešity: „Pojďme si hrát“. Procvičují v nich všechny úkoly, které by před 
vstupem do 1. třídy měly děti zvládnout.  
Dalším lednovým tématem, na kterém jsem s dětmi pracovala je téma: „Co dělám proto, abych byl zdravý“. 
Srdečně tímto zveme na besedu s kucha řkou pí Jaroslavou P ůžovou  na téma Zdravá výživa a na ukázku 
práce s d ětmi ve st ředu 2. 3. 2011 v 15:30 hodin .                                                                          pí Pavla Váňová 

ZÁJEZD NA HORY 
Jednoho letního večera se zrodil nápad, který jsme během podzimních měsíců povýšili na rezervaci 

ubytování, abychom si pak v zimě mohli užít 5 dní na horách. V lednu tak 31 účastníků zájezdu odjelo do skiareálu 
Pec pod Sněžkou. Naší  základnou  byla  Pražská  bouda, která  se  nachází  na  hřebeni  nedaleko  Černé hory, 
na hlavní turistické trase, tudíž je v zimě ideálním výchozím místem k výpravám na běžky. Ale ani vyznavači 
sjezdového lyžování či snowboardingu nepřišli zkrátka, asi 200 m pod Pražskou boudou se táhne svah Mulda, 
který je  součástí  celého  skiareálu Pec  pod  Sněžkou. Už  před  chatou tak můžete naskočit na „létající prkénka“ 
a svézt se po sjezdovkách přímo až do samotného centra známého areálu.  

Pravda, v důsledku předchozí oblevy nebyly podmínky na zimní radovánky úplně ideální a v nižších 
polohách tou dobou panovalo téměř jarní počasí. Ale díky tomu, že toto středisko patří k těm výše položeným, 
užívali  jsme  si  po celou  dobu  sněhu a  všeho, co  k tomu patří – lyžování v bílé stopě či na svazích, procházky, 
ti odvážnější i skoky na snowboardu či lety na lyžích ☺. 

Zázemí Pražské boudy bylo opravdu 
takové, na jaké nás lákaly webové stránky – 
útulně zrekonstruované pokoje, s krásným 
výhledem na Sněžku či Černou horu, kvalitní 
kuchyně a lahodná cukrárna. Interiér je stylově 
zařízen, stěny jídelny a přízemního baru zdobí 
kresby a výjevy ze známých Krkonošských 
pohádek. Večery strávené společně u stolních či 
jiných her byly vždy příjemnou tečkou za celým 
sportovním dnem, všichni bez výjimky vytvořili 
velice příjemnou partu. V den odjezdu, při 
pohledu na vzdalující se autobus, mi bylo sice 
malinko smutno, že tahle akce končí, ale 
zároveň mě hřál příjemný pocit, neboť to byla 
akce vskutku povedená.  
                    Za TJ Sokol Oudoleň Ivana Rosická                  (více foto na www.oudolen.cz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 



 
 
 

MS Oudoleň si Vás dovoluje pozvat na 

Den s myslivostíDen s myslivostíDen s myslivostíDen s myslivostí    
v KD Jitkov v sobotu 19. 2. 2011 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . 

Zvěřinové hody (10:30 – 15:30 hodin) 
JÍDELNÍ LÍSTEK: Předkrm Zaječí paštika s mandlemi a brusinkami    40,- Kč 

   Polévka Zvěřinový vývar s domácími nudlemi    20,- Kč 
   Hlavní jídla Jelení kýta na smetaně, houskový a karlovarský knedlík  95,- Kč 

Kančí medailonky se šípkovou omáčkou, opékané brambory  95,- Kč 
Daňčí směs, opékané brambory     90,- Kč 
Zvěřinový guláš, houskový a karlovarský knedlík   85,- Kč 

Výstava obrázků přírody očima dětí 
Obrázky malovaly děti ze ZŠ Oudoleň a ZŠ Havl. Borová.  Nejlíbivější obrázky budou odměněny knižní cenou. 
 

Povídání o myslivosti (17:00 – 21:00 hodin)           Nutná rezervace vstupenek (150,- Kč)  
PROGRAM:          Ždírec n. D. - Bohumír Nikl    602 493 451

 17:00 Zahájení                    Jitkov - Radek Mrtka   724 110 167
 17:15 Jan Votava „Lov uměle odchovaných a vypouštěných bažantů“            Oudoleň - Josef Stehno   606 769 722
 17:45 Ing. Roman Vácha „Zásady tvorby honiteb a jejich nájem“            Jan Ondráček   724  045 480
 18:15 Ing. Martin Ernst, Ph.D. „Výskyt šakala v ČR“ 

 18:30 Večeře, soutěž 
 19:30 Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D. „Srovnání myslivecké legislativy ve Švýcarsku a ČR“ 
 20:00 Radomír Charvát „Česká myslivost na prahu třetího tisíciletí“ 
 20:30 Vyhodnocení soutěží, slosování vstupenek 
 21:00 Závěr 

Kadeřnictví VandaKadeřnictví VandaKadeřnictví VandaKadeřnictví Vanda    

Máte-li zájem o kadeřnické služby 

v pohodlí Vašeho domova, 

volejte prosím: 

608608608608    623 484623 484623 484623 484 


