
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 4. 2011

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na 

POUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEM

v sobotu 11. června 2011 od 19:00 hodin

Kulturní vystoupení: ZŠ a MŠ Oudoleň a skupina KSG

Hudba: DUO V NÁLADĚ          Občerstvení zajištěno         Vstupné dobrovolné    
                                            

a dále na

OCHUTNÁVKU TOHO, CO DOMA O POUTI CHUTNÁ

ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, chlebíčky, dort, bábovka, řízečky, kuřátko....

Každý účastník bude odměněn drobnou pozorností.

Těšíme se na Vaši účast.

V případě nepříznivého počasí se obě akce budou konat v kulturním domě.
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Zastupitelstvo obce:
- schvaluje doplnění programu
- projednalo návrh firmy  STAND BY, s. r. o. Praha

(tato firma má záměr postavit na pozemku (PK)  
331/1    v  k. ú.   Oudoleň   základovou  stanici 
T-Mobile) na vedení el. kabelu k základnové 
stanici po pozemku (PK) 688 a vybudování 
zpevněné komunikace na pozemku (PK) 689 
směrem ke komunikaci I/34 a dále návrh na výši 
pronájmu a jednorázového vypořádání. Dalšího 
jednání se zúčastnil p. Milan Janáček, který 
zastupitelstvu obce předložil Petici proti výstavbě 
základnové stanice T-Mobile, petici podepsalo 
103 občanů obce. Zastupitelstvo obce se zdrželo 
při hlasování schválení výstavby základnové 
stanice T-Mobile v k. ú. Oudoleň

- spolu se zástupci TJ Sokol Oudoleň projednalo 
podrobnější podmínky nákupu branek na zimní 
stadion a dále jednalo o nákupu nových žíněnek

- schvaluje návrh Nájemní smlouvy mezi 44 
podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí se 
sídlem v Přibyslavi s platností od 1. 7. 2011 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let a dále 
schvaluje s platností od 1. 7. 2011 návrh Dodatku
č. 1 k této smlouvě nájemní – Dohodu o výši 
nájemného

- nemá připomínky k technické studii na stavbu 
„I/34 Slavětín, přeložka silnice“ (ISPROFIN: 
327 110 6193)

- bylo seznámeno s Rozhodnutím Městského úřadu 
v Chotěboři – povolení vodního díla: Odbahnění 
rybníka Oudoleň

- schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce:
 26. 5. 2011 v 18:30 hodin
 23. 6. 2011 v 18:30 hodin
 25. 8. 2011 v 18:30 hodin

- projednalo organizaci Pouťového posezení před 
kulturním domem dne 11. 6. 2011. Hudba: Duo 
v  náladě, dopravu hudby zajistí: p. Ivo Béna, 
pí Marie Antlová, občerstvení – bude oslovena 
pí Šmídová, vstupné dobrovolné, doprovodné 
akce:  ochutnávka, předtančení, vystoupení ZŠ 
a MŠ Oudoleň

- schvaluje  převod  hospodářského výsledku  ZŠ 
a MŠ Oudoleň za rok 2010 ve výši 12 476,71 Kč 
do fondu rezerv na pomůcky na vyučování

- bylo seznámeno s objemovou studií ke stavebním 
úpravám v čp. 123 v Oudoleni

- bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy RSP 
ENERGY, týkající se  ceny   elektrické   energie 
a ceny plynu

                     Všem oudoleňským maminkám přejeme

                   k jejich svátku pevné zdraví, hodně štěstí,

                   lásky, elánu a spokojenosti. 



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE ....

- bylo seznámeno s projektem Integrovaného 
systému nakládání s odpady v kraji Vysočina

- bylo seznámeno s Oznámením o administrativní 
kontrole k žádosti o Rekonstrukci hasičské 
zbrojnice

- bylo seznámeno s informacemi ze semináře 
Minimum pro starosty, který pořádal ve třech 
termínech Městský úřad Chotěboř. 

- bylo seznámeno s doplněním soutěže Vesnice 

roku o ocenění „Zlatá cihla v Programu obnovy 
venkova“ a s vydáním knihy „Stavby venkova“

- předalo  zástupci   SDH     Oudoleň  pozvánku
a přihlášku na soutěž: Pohár města Chotěboř 
II. ročník

- schválilo povolení výjimky z počtu dětí 
v Mateřské škole v Oudoleni o 1 – 2 děti nad 
kapacitu.

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 26. 5. 2011 od 18:30 hodin v kanceláři 
obecního úřadu.

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 13. – 15. 5. 2011 bude za kulturní dům umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. 
Do tohoto kontejneru můžete ukládat např. starý nábytek, podlahovou krytinu, sanitární materiál, staré boty. 
Upozorňujeme, že tento kontejner není určen na nebezpečný odpad nebo elektrozařízení.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Ve středu 18. 5. 2011  od 15:55 do 16:15 hodin proběhne u montované haly v dolní části obce 
svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
Mezi nebezpečný odpad a elektroodpad patří: baterie, akumulátory, lepidla a pryskyřice, odmašťovací 
přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, zahradní 
chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 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. 
Tento svoz není určen na odvoz velkoobjemových odpadů. 
Termíny svozů jsou firmou organizovány v odpoledních hodinách tak, aby měli občané   možnost 
ve stanovenou dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla.  Prosíme tedy občany, aby přivezli svůj 
odpad ve stanovenou hodinu a neukládali ho u montované haly dopředu.

Slovo hejtmana
Ne nadarmo se pro média používá termínu sedmá 
velmoc. Celosvětový vliv různých kampaní na naše 
životy se mi zdá pořád více ohromující až nesmyslný. 
Probíhá prostřednictvím  vzrušeného  zpravodajství 
a komentářů ve vlnách aktuálních událostí a jejich 
následného populistického vyústění v neuvážených 
prohlášeních i opatřeních politiků, kteří přece 
musejí na ty vlny přímo ovlivňující občany reagovat –
volby jsou skoro pořád za dveřmi. Pak vlna pomine, 
odpluje, následky zůstávají. Jako u tsunami. 
V současnosti jsme svědky typické ukázky takové 
dobové demagogie. Opět se v souvislosti 
s japonskými tragickými událostmi rozhořela diskuse 
o nebezpečí jaderných elektráren. Kdyby šlo  jen 
o zasvěcenou diskusi, bylo by to v pořádku. Bohužel 
se ozývají rovnou rozhodné výkřiky proti jejich 
existenci. Na evropském kontinentu se jistě 
podmínky pro jejich provozování nezměnily. I jejich 
bezpečnost je stejná jako před rokem, ale i politici 
pod tlakem chvíle vyhlašují najednou prý nutná 
omezení. Nepochybuji, že se probudí protijaderní 
aktivisté přinejmenším v celé Evropě. U nás 
zemětřesení snad nehrozí, vlny tsunami k nám 
nedorazí – konečně nějaká výhoda středoevropského 
prostoru. Řekněme si úplně na rovinu - můžeme 
existovat bez jaderných elektráren? Asi těžko. Není 
tedy férové říct – jadernou energetiku potřebujeme 
a tedy zaplaťpánbůh za ni? To neznamená, že 
nebudeme dbát na její maximální bezpečnost. Ale 
nejméně v několika blízkých desítkách let se bez ní 

neobejdeme. A její rozvoj je nutno realizovat 
dlouhodobě a plynule. Nelze ho třeba před volbami 
pozastavit a za dva roky zase spustit. 
Nedomyšlená jednoduchá demagogie spojená 
s krátkodobým líbivým populismem se stále častěji 
objevuje v mnoha oblastech a na všech úrovních. 
Někdy se pohybuje až na hraně hysterie. Víme, co 
nechceme, a umíme proti tomu probouzet vlny 
statečného spravedlivého odporu. Pokud nám 
nehrozí nic kromě potlesku zmanipulovaného davu, 
který si neuvědomuje nebo nezná všechny 
souvislosti. Například když se   objeví   myšlenky 
na potřebné zefektivnění sítě škol nebo počtu 
nemocničních lůžek. Obecně ano - souhlasíme, ale 
jen nesahejte na to naše! Bouříme se – ovšem bez 
ohledu na dlouhodobé potřeby a hlavně možnosti 
naší společnosti. Tedy jednoduše řečeno – odmítáme 
opatření pro šetření a vzápětí chceme peníze, které 
nám chybí a prostě bohužel nejsou. Demonstrujeme 
proti nebezpečí jádra a smogu z uhlí, ale omezit 
spotřebu elektřiny také nepřipustíme a jiné reálné 
možnosti nemáme.
Existuje jedno ošklivé nepopulární slovo –
zodpovědnost. Ale vlny demagogického tsunami 
nechtějí nic slyšet o zodpovědnosti v reálné situaci. 
Měli bychom si tu společnou zodpovědnost 
uvědomovat. Nestačí vědět, co vše nechceme, ale 
musíme vědět taky, co vlastně chceme a můžeme 
a jak toho v daných podmínkách dosáhnout.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ

Někdy se ovšem i pod heslem šetření a racionalizace 
setkáváme s kroky nedomyšlenými, v jejichž 
důsledku se nakonec utratí ještě více společných 
peněz. Mnozí si určitě vzpomínáme na přelom roku 
2002 a 2003, kdy zanikaly okresní úřady. Na základě 
státem schválené koncepce se správní agendy 
vykonávané       okresními        úřady       převáděly 
do působnosti některých obecních úřadů a krajských 
úřadů. Úřadování se tak z okresních měst přeneslo 
do dvou až pěti menších měst v rámci každého 
okresu. O přínosech i nákladech tohoto kroku 
probíhaly vzrušené diskuze, ale zpětně lze 
konstatovat, že se rozhodování přiblížilo občanům 
a v současné době se v tomto zaběhlém systému 
úřadů již všichni orientujeme.      Spojení      výkonu       
státní správy a samosprávy na obecních a krajských 
úřadech z nich udělalo významné instituce, jejichž 
vedení má komplexní  znalosti   o  problematice   
veřejné  správy  i o rozvoji   území.   Proto   jsme 
do pracovníků, do jejich vybavení a zázemí 
v uplynulých deseti letech především ve městech 
investovali finanční prostředky a energii. Také 

ministerstvo vnitra na základě vlastní analýzy 
oficiálně sdělilo, že současný model veřejné správy je 
dobrý a funkční, a že nedoporučuje, aby vláda 
převáděla správní agendy na jiné úřady. Přesto 
ministerstvo práce a sociálních věcí přichází 
s návrhem převodu všech správních agend na úřady 
práce. Nerespektuje žádná dlouhodobá       
rozhodnutí a parlamentem schválené systémy. 
Nezjišťuje, zda a jak dlouho mohou k výkonu státní 
správy úřady práce používat stávající kanceláře a 
zda nebude nutné vynakládat další státní prostředky 
k novému zabezpečení toho, co dodnes fungovalo. 
Není schopné občanům garantovat, že se výkon 
státní správy nevzdálí od jejich bydliště. V souvislosti 
s reformou sociální oblasti se setkávám s celou 
řadou dalších otázek, které mě přesvědčují o její 
špatné připravenosti, ale nejvíce mě zaráží, že se 
předkladatelé odmítají zabývat připomínkami občanů 
a úřadů a nemají žádný zájem předejít chybám a 
negativním následkům, které mohou dopadnout na 
mnohé z nás.           Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Vycházka na bledule
 Dne 31. 3. jsme jeli na Nové Ransko autobusem. Pak jsme šli 

do lesa. Cestou jsme hráli kolíčkovanou a sbírali jsme 
odpadky. Cestou jsme potkali ochránce přírody. Viděli jsme 
živočichy: příkopníka rýhovaného, chrostíka potočního, 
strakapouda velkého, budníčka menšího. Viděli jsme rostliny: 
devětsil bílý, plicník lékařský, podběl lékařský, kopytník 
evropský, bledule jarní. (Eliška O., III. tř.)

Návštěva ekologického centra Ostrůvek
 Vypracovávali jsme pracovní listy pro Ostrůvek ve Velkém 

Meziříčí. Protože jsme byli úspěšní, pozvali nás na žákovskou 
konferenci. Na Ostrůvku jsme 5. 4. vyprávěli o tom, jak jsme 
projekt Příroda živá a neživá vypracovávali. Pak byla exkurze. 
Autobusem jsme se jeli podívat na skládku, pán říkal, že tam 
bylo krásné údolí, v němž tekl potůček. Teď je tam 30 m 
odpadků a ještě dalších 15 m se tam naveze. Potom jsme se 
jeli podívat do kamenolomu v Kamenné. Tam nám ukázali, 
jak se žula řeže takovými velkými pilami s diamantovými 
zuby. Mohli jsme si vzít kamenů, co jsme chtěli. Tak jsem 
poznal, že takový obyčejný „šutr“ není jen obyčejný „šutrák“, 
ale    některé   ty  „šutry“   jsou vzácné.   Jeli   jsme  také 
do kompostárny. Jezdil tam John Dere a kompost převrtával 
takovým šnekem. Přijel tam Mercedes Actros s klacky, listím 

a odpadky. Nakonec jsme se jeli podívat na koniklece. My máme bledule na Ransku a oni mají koniklece u obce 
Trnávka. Bylo to moc hezké. (Michal S., V. tř.)

Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě
 Dne 11. 4. jsme jeli do Jihlavy do Horáckého divadla na pohádku podle knížky Vladislava Vančury Kubula 

a Kuba Kubikula. Nejvíce se mi líbil Barbucha. Bylo to moc pěkné. (Matěj B., V. tř.)

Všeználek
Dne 12. dubna se čtyři žáci 5. třídy zúčastnili vědomostní soutěže 
VŠEZNÁLEK v Junioru Chotěboř. Svou třídu reprezentovali: Jakub 
Bačkovský, Matěj Běhounek, Jakub Ondráček a Michal Strašil. 
Soutěžní otázky nedělaly žákům velké problémy, zato obrázková 
křížovka a tangram ano. Přestože jsme obsadili poslední 12. 
místo, jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit.         Katka Sobotková

Velikonoční výstava a jarmark
 Byli jsme na procházce a zrovna jsme šli do školy. Koupili jsme 

si velikonoční pomlázku a výrobky. Udělali jsme si výlet. Přišlo 
75 lidí. (Káťa N., II. tř.)

 Byly tam pomlázky na prodej. Vyrobily jsme velikonočního 
zajíčka, slepičku a květináče. Přišlo 75 lidí. (Ivana Z., II. tř.)



ŽIVOTNÍ  JUBILEUM
V měsíci květnu oslaví výročí narození:

       Jiří Kryštofek, Oudoleň 100

       B L A H O P Ř E J E M E ! !

KULTURA A INZERCE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ

ANGLIČTINA-NĚMČINA
výuka, doučování, příprava na maturitu 

(i prázdninový kurz).
Kontakt: T.Dymacek@seznam.cz,  721 813 959.

                    Děti a učitelky mateřské školy
                        všechny srdečně zvou na
                   BESÍDKU KE DNI MATEK
                   dne 19. 5. 2011 v 15:30 hodin                      
                             do mateřské školy. 

 Dne 19. 4. byl ve škole velikonoční jarmark. Prodávali jsme výrobky, které jsme předem ve škole vyrobili. 
Prodávali jsme po skupinách, po 4 až 5. Bylo to od 13:00 do 18:00 hodin. Poslední člověk přišel v 17:30 hodin. 
Vybralo se 1834 Kč. (Jana K., V. tř.)

Co nás čeká v květnu?
   5. 5.    McDonald´s Cup v Havlíčkově Brodě

   6. 5.    Dopravní hřiště v Oudoleni 

 17. 5.    Dopravní soutěž mladých cyklistů ve Světlé n/S.

 24. 5.    Přírodovědná soutěž v Havlíčkově Borové.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Po skončení velikonoční výstavy si děti své výrobky odnesly domů. Letošní velikonoční svátky byly později než 
obvykle, proto nám na přípravu besídky ke Dni matek nezbývá tolik času. V tématu „Já a moje rodina“ se začínáme 
učit nové písničky a říkadla. Ve spolupráci s rodiči, kteří připraví pro děti oblečení na country tanec, nacvičíme 
tento tanec na besídku.                                                                                                                        pí Pavla Váňová

OBVODOVÉ KOLO DĚTSKÉ HRY PLAMEN  V OUDOLENI
Obvodové kolo dětské hry Plamen se   bude konat v sobotu 
7. května 2011 v Oudoleni. Začátek bude v 9:00   hodin 
za kulturním domem. V tomto kole se mezi sebou utkají děti 
z SDH Oudoleň, Havl. Borová, Přibyslav, Dlouhá Ves, Dobrá, 
Sobíňov a Krucemburk. Soutěž bude v kategorii mladší a starší, 
v disciplínách štafeta požárních dvojic, štafeta   4  x   60 m 
a požární útok. Občerstvení je zajištěno. Přijďte podpořit 
mladé hasiče z Oudoleně. 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ PRO DOSPĚLÉ
Soutěž v požárním sportu pro dospělé se tento rok uskuteční 
v sobotu 28. května v České Bělé. 

  

     SDH Oudoleň Vás zve 
      na oslavu DNE MATEK

KDE: Kulturní dům Oudoleň

KDY: 7. 5. 2011

OD: 16:00 hodin

Předprodej: Knihovna Chotěboř, Vinotéka 

Přibyslav, Úřad městyse Havlíčkova Borová, 

Prodejna Oudoleň.

Vstupné: 100,--/ na místě 130,--




