
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE...  

EVIDENCE OBYVATEL 
STATISTIKA K 1. 1. 2011 

(obyvatelé s trvalým pobytem) 

Pohyb obyvatel k roce 2010: 
Narození 5 
Zemřelí 5 
Přistěhovali 7 
Odstěhovali 3 
Sňatek  2 
Rozvod                    1 

 
Počet obyvatel k 1. 1. 2011:    351 
       z toho:  mužů           192 
                 žen             159 

 

POPLATEK ZA POPELNICI, PSA A OUDOLE ŇSKÉ LISTY 
 

Ve dnech 14. - 18. b řezna 2011 se bude na obecním úřadě vybírat: 
 
- poplatek za popelnici:     250,- Kč občan, který má v obci trvalý pobyt 
       500,- Kč chalupář za rekreační objekt 
 
- poplatek za psa:          70,- Kč za jednoho psa 
       120,- Kč za každého dalšího psa 
 
- poplatek za Oudole ňské listy 2010:      10,- K č za Oudoleňské listy 7-8/2010 – 12/2010  
- poplatek za Oudole ňské listy 2011:      22,- K č za Oudoleňské listy 01 – 12/2011 
                                                            

Občané také mají možnost zaplatit poplatky přímo na účet obce číslo:  215945167/0300 
(variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční). 

Upozorňujeme  občany, že  na základě Obecně závazné vyhlášky obce Oudoleň č. 3/2010 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů 
a  Obecně   závazné  vyhlášky č. 6/2010 o  místním  poplatku ze  psů jsou  tyto  poplatky   splatné   nejpozději 
do 31. března příslušného kalendářního roku. Včas nezaplacené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek. 
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TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 24. 3. 2011 od 18:00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu.  

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ    
Od 1. 4. 2011 se mění výpůjční doba knihovny. Výpůjční doba knihovny bude od 17:00 do 19:00 hod. 
Dny zůstávají stejné: v době od 1. dubna do 30. září  -  pondělí, v době od 1. října – 31. března  -  pondělí a středa.   

Slovo hejtmana 
V tuto chvíli, kdy kvůli časné uzávěrce s delším 
předstihem píšu tyto řádky, stále nevím, jak dopadne 
zdlouhavé  jednání  s  vládou  a  lékařskými  odbory 
o akci „Děkujeme, odcházíme“. Absolvoval jsem 
bezpočet jednání na všech úrovních a se všemi 
myslitelnými partnery. Jako lékař jsem chápal 
požadavky na řešení za léta nakupených problémů 
v našem zdravotnictví. Jako lékaři i hejtmanovi 
zároveň mi chyběly včasné vstřícné kroky vlády 
k tomu, aby se situace vyřešila bez dramatických 
chvil s ohrožením zdraví našich občanů. Současně 
jsem ale po několikerém krachu jednání nesouhlasil 
s  formou  protestu  odborářů,  která  se neohlížela 
na totéž – na zachování podmínek pro léčbu našich 
pacientů. Jako hejtman jsem zároveň musel vše 
v našem kraji připravovat pro všechny alternativy 
krizového stavu tak, aby byla alespoň část zdravotní 
péče zajištěná v základní míře podle daných 
omezených možností. Jak se vše vyvine v dalších 
týdnech, v tomto čase nedokážu s jistotou říct. Jen 

doufám, že ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky, bude 
největší krize našeho zdravotnictví v dějinách 
zažehnána a že lékaři vyslyšeli mé prosby a jsou 

Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, 
má bohatství.                                                 Jean Anouilh 
 



 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

Dotace    získané   do   rozpočtu   Obce   Oudoleň 
v  roce  2010: 

 volby do PS Parlamentu ČR              9.979,-  Kč 
 volby do zastupitelstev obcí             13.510,-  Kč 
 státní správa a školství                   149.442,-  Kč 
 školství - sportovní akce    2.490,-  Kč 
 sčítání lidů, domů a bytů                    1.938,-  Kč 
 oprava sociálního zařízení v MŠ   65.000,-  Kč 
 oprava místní komunikace  65.000,-  Kč 

CELKEM                                         307.359,-  Kč 

opět na svých místech – v nemocnicích. 
Jako by nebylo dost problémů ve zdravotnictví, tak 
započatá diskuse o nutných změnách v organizaci 
našeho školství vyvolala místo seriózní diskuse 
vášně mající často rovněž formu nátlakových akcí. Je 
mi líto, že se velmi často v české společnosti místo 
věcné a odpovědné rozpravy hned vede boj. 
Z faktických problémů se činí politikum, místo 
naslouchání argumentům a hledání východisek se 
vedou   půtky,   v    nichž   nemohou    být   vítězové 
a poražení. 
 Pár slov o něčem jiném. Stále se snažím kromě 
pracovních povinností spojených s mou funkcí myslet 
i na  běžné  starosti  a radosti lidí na Vysočině – tedy 
i své. Tak se například těším na jaro, na více slunka 
a svěží jarní větříky. Nic proti zimě jako takové – také 
má své  kouzlo – ale jaro je jaro. A zase se mi mísí 
do myšlenek i pohled profesní – skutečnost, že zima 
v lednu a  ve  větší  části  února polevila, mě potěšila 
i proto, že jsme nemuseli vynakládat enormní částky 
za zimní údržbu komunikací. Ty ušetřené prostředky 
nakonec budou potřebné na jejich opravu – i ta 
krátká intenzívní zima dala silnicím zabrat. 
Pěknou    tradicí    tohoto    období    jsou    zvláště 
na vesnicích Vysočiny masopustní průvody – pestré 
veselé reje s množstvím vynalézavých masek. To 

pěkné na nich je, jak skoro všichni sousedé otvírají 
maškarám dveře svých příbytků i srdcí, chystají 
s úsměvem pohoštění pro návštěvníky a jsou ochotni 
tolerovat s pochopením i jisté výstřelky a jinakosti 
ostatních. Však všichni v tom veselí vědí, čím a kým 
kdo je ve skutečnosti. Snad bychom to o něco 
veseleji a příměji mohli umět i v běžném praktickém 
životě. V něm příliš často vidíme vážně se tvářící 
masky, které zastírají své skutečné osobní zájmy. Ale 
důležitější pro mne jsou ti přímí pracovití přátelští 
lidé. A těch je naštěstí všude – i u nás na Vysočině – 
většina.           Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina          

MATEŘSKÁ ŠKOLA:  
„Děti  a  svět“  je  téma,  ve   kterém   s  dětmi  pracujeme.  Seznámili  jsme   
se s holčičkou HYEN z Vietnamu, na globusu hledali Asii, v encyklopedii 
prohlížíme zvířata, která v Asii žijí. Ve výtvarných a pracovních činnostech 
jsme vykreslovali mandalu „moře“, z těstovin barvili a lepili lodě. Předškoláci se 
pravidelně připravují na vstup do základní školy. 
V mateřské škole proběhla 2. března ukázka práce s dětmi a beseda                                                                            
na téma Zdravá výživa. Recepty pomazánek z ochutnávky na této besedě 
budou zveřejněny v příštích Oudoleňských listech.                       Pavla Váňová 

  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:  
 

ŠACHOVÝ  KROUŽEK 
Hned  od září jsme rozjeli šachový turnaj, kdy všichni přihlášení žáci hráli proti sobě. Do  konce února jsme zvládli 
2 kola, ve kterých každý žák odehrál 58 zápasů. Celkovým vítězem se stala Anička S. se ziskem 50,5 bodů. Druhé  
místo  obsadila  Eliška  O.,  která  nasbírala   48   bodů a na bronzovém místě se „usadila“ Ivanka B. se 44,5 body. 
Těsně pod „bednou“ skončili kluci Matěj B. (42,5 b.), Tomík B. (41 b.) a Kubík O. (35 b.).  
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Do školy nám nedávno přišla zajímavá hra Ekopolis, kterou dotuje EU. 
V této hře je každý žák starostou a staví si své město. Snaží se o to, 
aby město bylo vyvážené, aby se tam každému dobře žilo. Při hře se 
seznamuje i s méně známými pojmy (multifunkční dům, dendrologická 
zahrada, obora, ekofarma, pasivní dům….).  Přestože je hra určena 
spíše pro druhý stupeň, žáci se „pustili“ do hry velice aktivně, pravidla už 
zvládají, takže mohou stavět, stavět a stavět. Pokud byste se chtěli 
dozvědět více, navštivte stránky www.ekopolis.cz.        Katka Sobotková 
Postřehy žáků:                                                                                                               
� Baví mě jenom plná verze. Nebavil mě duel s robostarostou. (Tomáš 

H., III. tř.) 
� Moc mě ta hra baví. Při vysvětlování kartičky Intenzivní velkochov jsme shlédli na internetu krátký film Nasytíme 

celý svět. (Eliška O., III. tř.)  
� Hra Ekopolis se mi líbí, protože tam můžu zachraňovat ohrožená zvířátka a rostliny. (Markétka B., II. tř.) 

 
DEN S MYSLIVOSTÍ 
V měsíci únoru jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Příroda očima dětí. Výstavku obrázků jste si mohli prohlédnout 
19. února na zvěřinových hodech v Jitkově, které pořádalo místní myslivecké sdružení. I když byla konkurence 
velká a výstavka velice povedená, naše děti se mezi ostatními neztratily. A tak mezi odměněnými bylo i pět žáků 
z naší školy. Jmenovitě: Anička B., Tomáš H., Anna S., Matěj B.a Jakub B.  
Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.                                                            Vladimíra Stehnová 
 



KULTURA A INZERCE 

Krajský úřad kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý kraj Vysočina vyhlašuje 
III. ročník úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem: 

ČISTÁ VYSOČINA 
úklid ve řejného prostranství a p řírody na Vyso čině ve dnech 8. – 15. dubna 2011 

 

Přihlaste místo, které se bude uklízet, nebo se do úklidu zapojte přímo i VY! 
Reflexní pomůcky a pytle na odpadky (žluté na plasty a modré na ostatní komunální odpad)  

jsou v rámci projektu zdarma. 
Přihlášení  probíhá od 1. 3. 2011. do 15. 3. 2011 prost řednictvím elektronického formulá ře na 

webových stránkách kraje Vyso čina – www.kr-vysocina.cz .  
Zájemci vyplní krátký dotazník, díky kterému budeme schopni zajistit lepší organizaci celé akce. 

Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací.  
Svoz sebraného odpadu zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina.  

Vítáme pomoc každého: školy, neziskové organizace, obce i jednotlivce.  
Více informací:  Marta Vencovská, vencovska.m@kr-vysocina.cz, 564 602 556,  

                       Zuzana Krpálková, krpalkova.z@kr-vysocina.cz, 564 602 562 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Sčítání lidu, dom ů a bytů 2011 
 

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 . 

MAŠKARNÍ  PRŮVOD 
Děti se jako každý rok těšily na maškarní průvod, který se u nás konal v sobotu 26. února. Přidáváme několik 
postřehů z ankety: 
� Byla jsem celá černá, protože jsem si to poručila. Taťka mi řekl, že ho musím držet za ruku. Viděla jsem turka, 

vodníka, ochranku, včelu, mouchu, kata, řezníka, babku. (Markéta B., II. tř.) 
� Hráli jsme si venku a v tu chvíli uslyšel Míša hudbu a pak zjistil, že to jsou maškary. 

Viděli jsme smrtku, kata, babku, včelu, a ta nám dala žihadlo. 
(Patrik S., III. tř.)   

Všichni jsme se těšili na dlouho připravovanou akci - dětský karneval. Stalo se už 
tradicí, že  se  v  naší  obci  tento  maškarní  bál  pořádá!  V sobotu 5. 2. 2011 nás 
v kulturním  domě  navštívil  klaun "LADULÍN". Dětem rozdával balonky, fotografie 
s podpisem, hrál  si  s  nimi na "pana doktora". Dětí a masek bylo opravdu hodně. 
Z pohádkové říše nás přišli navštívit princezny, víly, drak, Pipi Dlouhá punčocha, 
dědeček Hříbeček, Harry Potter, sultán, ... Také přišla spousta kovbojů, bojovníků, 
indiánů, kouzelníků, byla tu i přísná paní učitelka s neposlušnou žákyní. Všechny 
masky byly pěkné a povedené, takže odměnu si zasloužil každý. Během 
odpoledne se také soutěžilo  v  různých  disciplínách:  hod  míčem  na  cíl,  slalom 
s pálkou a míčkem, židličky. Po celou dobu karnevalu se děti i dospělí mohli 
občerstvit ve vestibulu a v  místním  pohostinství  nebo  si prohlédnout a zakoupit 
si keramický dárek z dílny paní Sedlákové. Na závěr byli ještě všichni odměněni 
sladkým koláčkem.  
Největší poděkování patří oudoleňským sponzorům: Obci Oudoleň, SDH Oudoleň, 

TJ Sokol Oudoleň, dále pak drogerii DM a Městu Chotěboř. Děkujeme  všem, kteří  nám přinesli sladké pohoštění 
a pomáhali sobotní karneval pořádat.                                                                          Jana Kubátová, Mgr. Blanka Zvolánková                                      

  



ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci březnu oslaví výročí narození: 
 
 

                 Jaroslava Slámová, Oudoleň 34                         

                                                                    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 ! ! 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Oudoleň vyhlašuje 
 

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U 
 

� Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m2) 
� Domácích potřeb: nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 
� Vatovaných přikrývek, polštářů a dek, obuvi – veškerou nepoškozenou  
� Hraček – nepoškozené a kompletní 

Věci, prosíme, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
 

Sbírka se uskuteční v sobotu 2. dubna 2011 

od 9:00 do 11:00 hodin v hasičské klubovně. 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil. 
 

Občanské sdružení "SENIOR NA VENKOV Ě" 
V lednu 2011 bylo u Ministerstva vnitra registrováno 
o. s. "Senior na venkově". Jak název napovídá, svou 
činnost bude  orientovat  na spoluobčany nejméně 
45leté (ti ale patří mezi juniory-seniory☺) žijící hlavně 
v malých obcích a vsích o několika desítkách či 
stovkách obyvatel. Naše o. s. si je vědomo, že leckde 
i tam se senioři pravidelně scházejí, jezdí na výlety 
ap. Ale v řadě dalších vesniček žije nemálo těch, 
kteří jsou z mnoha důvodů sami, nemají auto ani 
řidičský průkaz, potýkají se s nedostatkem financí, 
mnozí jsou stiženi různými zdravotními neduhy, to 
vše a maličká obec s omezenou veřejnou dopravou 
k tomu jsou vlivy, které způsobí, že lidé rezignují, 
sedí doma, čekají na děti a vnoučata. Nebo na jaro, 
aby mohli pracovat na zahradách a kolem chalup. 
Ovšem i ti, kteří jsou zdrávi a nemají smutky na duši, 
by možná občas uvítali něco z nabídky našeho o. s.: 
- doprava  osobním autem  (až 6 osob)  do  divadla, 

na    zajímavou    exkurzi,  na   výlet   či  zájezd, 
do  kroužků  -  klubů,  na  sedánky  a   zpívánky 
při harmonice (kytaře, cimbálu...) 

- malý turistický výšlap pohodovým tempem nebo 
jen procházka zelení (překrásné Ranské lesy aj.) 
obyčejné popovídání a návštěva, aby nikdo 
nemusel smutnit, aby našel "ucho a srdce" 

- účast  na  pravidelných  turistických   vycházkách 
s Klubem turistů Hlinsko 

- podle zájmu také doprava na nákup do marketů 
ap. 

- vzájemná řemeslnická výpomoc "něco za něco" 
- v budoucnu je v plánu také projížďka sněžným 

skútrem zasněženou krajinou (jindy čtyřkolkou), 
relaxační  koupel  ve  venkovním koupacím sudu 
s ohřívanou vodou, občasná setkání v nové 
roubené chalupě na krásném místě ve Žďárských 
vrších,   nabídneme    také    využití    labyrintu 
pro meditaci, zklidnění a pohodu. 

Naše o. s. má ve svých stanovách tyto cíle: 
psychická a fyzická podpora seniorům z venkova, 
zejména jednotlivcům, kteří jsou z různých důvodů 
sami. Nepůjde ale o odbornou zdravotnickou pomoc 
ani  o  profesionální  sociální  služby.  O.  s. "Senior 
na venkově" také není charitní institucí, tzn. že např. 
zájemci o divadelní představení se podělí o náklady 
na cestu a vstupenku. O. s. vyvíjí snahu o získání 
grantů, darů, příspěvků ap. - věříme, že časem 
budeme moci nabídnout výhodnější možnosti. 

Oslovujeme zejména ty, kteří mají potíže někam se 
přepravit i v několika málo lidech (ne hned celý 
autobus) a opět se dostat zpět v pohodlí, teple, bez 
čekání v dešti, mrazu a horku na další spoj. 
Nabídka pro nejbližší měsíce:  
� březen    a    duben:    divadelní         představení 

v Přibyslavi a Jihlavě, vycházky s Klubem turistů 
Hlinsko, návštěva na pozvání ždíreckého klubu 
seniorů (posezení s písničkou, velké společenské 
setkání s hudbou a tancem), exkurze do pivovaru 
s ochutnávkou a ev. nákupem v pivovarské 
prodejně 

� duben nebo květen: zájezd do termálních lázní 
Velký  Meder  na Slovensko (4 dny s ubytováním 
v soukromí a s možností připravit si jídlo), podle 
zájmu nákupní výjezdy s odměnou☺, tj. na závěr 
kávička v kavárně. 

O. s. "Senior na venkově" uvítá pohodové, vlídné 
členy   i   sympatizanty   -   nečleny.   Uvítá   nápady 
a  náměty     -    můžeme   třeba   i   tančit   zumbu 
pro pokročilé a nejen se tím skvěle bavit, ale hlavně 
udržovat tělo a ducha v chodu. Nečekáme, že se 
staneme  masovou institucí. Berte prosím naše o. s. 
jako    bonbónek,    zákusek,   dovolenou   -   tj.   jen 
s úsměvem, spokojeností a pohodou. Nikdo přece 
nechce kyselý bonbónek, nedopečený zákusek či 
zkaženou dovolenou. V životě neplatí často 
opakované tvrzení "jaké si to uděláš, takové to máš". 
Platit by  mohlo v jediné oblasti - psychické, duševní, 
duchovní. A platit by mohlo i pro naše sdružení - 
připravíme a zajistíme si to, co obohatí, ozvláštní 
naše životy. A takové to pak bude. 
Kontakty: 
 webové stránky: www.seniornavenkove.ic.cz   
mail: jirinahamernikova@email.cz  
mobil: 725 249 488  
sídlo a adresa o.s.: Senior na venkově, Mgr. Jiřina 
Hamerníková, Jitkov 86, 583 01 Chotěboř  
                                          Za o. s.  J. Hamerníková☺

 


