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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   26. 8. 2010 

Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň Vás srdečně zve na  
 

POSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZÁBAVUPOSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZÁBAVUPOSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZÁBAVUPOSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU            
 

v sobotu 2. října 2010 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Oudoleni. 
 

 
Hudba: TANDEM   Občerstvení zajištěno 

∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼  ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ 

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na 
 

 

PŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU CHLEBÍČKŮPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU CHLEBÍČKŮPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU CHLEBÍČKŮPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU CHLEBÍČKŮ    
 

v sobotu 2. října 2010 od 19:30 hodin v kulturním domě 
                          

Chlebíčky doneste v sobotu 2. 10. do kulturního domu v době od 19:00 do 19:30 hodin. 

                              Každý účastník bude odměněn drobnou pozorností.  
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 

Pokud používáte osvědčenou pomazánku na chlebíčky, přineste s sebou i recept. 
 

Zastupitelstvo obce Oudoleň srdečně zve na 

Posezení se seniory 
v pátek 10. září 2010 od 18:00 hodin 

v pohostinství v kulturním domě 
 

K poslechu bude hrát harmonikář.  
Občerstvení zajištěno. 

    
         
 

 
 

ČÍSLO: 9 
MĚSÍČNÍK 

  ROČNÍK IV.  
VYDÁNO: 7. 9. 2010   

Vydává Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 131. IČ: 00267996. 
Webové stránky: www.oudolen.cz. E-mail: obec@oudolen.cz,   

obec.oudolen@iol.cz. Evidenční číslo:MK ČR E 17544. Adresa  
 redakce:  Obecní úřad  Oudoleň,   582 24  Oudoleň 131. Tel., fax č.: 569 
642 201.  Cena 2,- Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání  
- oddálení záměru prodeje nebo pronájmu majetku 

obce č. 3/2010 a č. 4/2010 na rok z důvodu, že 
majitel  Mlynářského    rybníka   žádá    o   dotace 
na odbahnění rybníka 

- smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou se 
společností ČEZ Distribuce a. s. přípojka  
k pozemku p. č. st. 137 

- dodatek č. 1/2010 ke smlouvě nájemní mezi 
podílnickými    obcemi    Lesního    družstva     obcí 
a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi 

- nájemní smlouvy na pronájem rybníků 
- žádost o snížení nájemného o náklady za čištění 

rybníka 
- žádost o připojení čp. 40 na obecní vodovod 
- předání bytu v Oudoleni čp. 123 do 31. 10. 2010 
- rozpočtové změny č. 3/2010 
- zaslat   finanční   příspěvek   ve   výši   2 500,-  Kč 

do veřejné sbírky Charity Česká republika 
- požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 

v rámci MAS Havlíčkův kraj o. p. s., na projekt: 
Lesopark 

- požární  hlídku  na  taneční  zábavě dne 18. 9. 2010:  
p. Václav Augustin, p. Ivo Béna 

- objednat kontejner na velkoobjemový odpad v říjnu 
2010 

- uspořádat humanitární sbírku. 
Zastupitelstvo obce projednalo : 
- žádost firmy Česká exportní agentura, s. r. o., 

provozovna  Chrudim,  o   souhlas    s   projektem 
na vybudování eko  elektrárny  na  spalování  
biomasy    a   dohodlo   se  na   oddálení   žádosti 
na      zasedání      zastupitelstva      po     volbách 

Když si přišel na svět, plakal 
jsi a všichni se radovali. 
Žij tak, aby všichni plakali, 
až jej budeš opouštět. 

Konfucius                                      
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE... 
 

V O D N É 
Ve dnech 20. – 24. září 2010 se bude na obecním úřadě vybírat vodné.  

Vodné činí 15,- Kč/m3. 
Vodné je možné platit přes účet, v tom případě je nutné si nejdříve zjistit  

(osobně, telefonicky, e-mailem) na obecním úřadě částku.  
Číslo účtu je: 102703292/0300, variabilní symbol: 2310+čp. (např. 23102 u čp. 2). 

do zastupitelstev obcí 
- vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů 
- aktualizaci pomístních názvů 
- organizaci Posezení se seniory  
- návrh   na  zahrání  skladby   v  místním  rozhlase 

při výročích narození 
- účast na Podoubravském víceboji 2010, naši obec 

bude reprezentovat p. Václav Augustin, p. Pavel 
Stránský a Mgr. Blanka Zvolánková 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:   
- se zrekonstruovaným sociálním zařízením mateřské 

školy 
- s průběhem projektu: Opatření pro snížení 

objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu 
obce Oudoleň – byla podána žádost o vydání 
stavebního povolení 

- s informacemi z jednání Valné hromady Svazku 
obcí, plynofikace obcí Borovsko konané dne 12. 6. 
2010 

- s    nabídkou    kraje     Vysočina     na    spolupráci 
a koordinační roli v oblasti nakládání s komunálními 
odpady prostřednictvím projektu s názvem 
Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji 
Vysočina (ISNOV) 

- s  informacemi  k volbám  do  zastupitelstev   obcí 
ve dnech 15. a 16. října 2010 

- s obsahem Smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy č. 1/2010 a č. 2/2010 

- s Rozhodnutím  –  schválení  „Havarijního   plánu 
pro ucelené provozní území zemědělské farmy 
Slavětín čp. 30“ pro uživatele závadných látek  

- s průběhem jednání ohledně prodeje části pozemků 
u kulturního domu 

- s pozvánkou na jubilejní 15. ročník soutěže jednotek 
sboru dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod 
„O pohár IZS a poslance parlamentu ČR“ dne 18. 9. 
2010 

- s oznámením o provedení kontroly plateb pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění dne 31. 8. 2010 
v Havlíčkově Brodě 

- s  informacemi  o  celorepublikové  akci: „Modlitba 
za domov 2010“ 

- s nabídkou CEKUS Chotěboř na využívání ledové 
plochy v Chotěboř Aréně 

- s   environmentálním   vyúčtováním   firmy   Asekol 
s. r. o., Praha.  

- s vyhláškou o základním obsahu technické mapy 
obce 

- se žádostí zaměstnanců Oblastní charity Havlíčkův 
Brod o pomoc dobrovolníků v obcích postižených 
povodněmi 

- s článkem hejtmana kraje do obecních periodik 
- s dotazníkovým šetřením v rámci spolupráce MAS 

Havlíčkův kraj o. p. s. s Českou zemědělskou 
universitou Praha 

- se zápisem z valné hromady Svazku obcí 
Přibyslavska dne 17. 6. 2010 

- se žádostí o podporu „petice za snížení dolní věkové 
hranice trestní odpovědnosti „ 

Zastupitelstvo obce bere na v ědomí:  
- jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev 

obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010  
- nabídku     firmy    ABD   Izospol   s.   r.   o.,   Polná 

na zateplení stropu kulturního domu foukanou 
minerální vatou ve výši 119 268,- Kč. 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další   zasedání   Zastupitelstva  obce  Oudoleň  se bude  konat  ve  čtvrtek  23. 9. 2010  od 18:00  hodin 
v zasedací místnosti  obecního úřadu. 

NABÍDKA K VYUŽÍVÁNÍ LEDOVÉ PLOCHY V CHOTĚBOŘ ARÉNĚ 
Již od srpna je k dispozici ledová plocha v Chotěboř Aréně. Cekus Chotěboř nabízí možnost pronájmu družstvům 
k tréninkům, přátelským i mistrovským zápasům i veřejnosti k bruslení. Kontakt na vedoucího střediska ARÉNA 
Pavla Ningera, tel.: 569 624 858 nebo 733 706 452, e-mail: arena@cekus.eu. Bližší informace a další kontakty 
naleznete na www.cekus.eu. 

„PETICE ZA SNÍŽENÍ DOLNÍ VĚKOVÉ HRANICE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI“ 
Na obecním úřadě je možnost si tuto petici přečíst a popřípadě podepsat. 

PODĚKOVÁNÍ 
Zastupitelstvo obce Oudoleň děkuje všem ženám za pletí záhonů u kulturního domu. 
 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:      Augustin Václav  
                                            starosta obce  
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje 
 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
 

� letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 
� lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m2) 
� domácích potřeb: nádobí bílé a černé, skleničky – vše funkční 
� peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek 
� obuv – veškerou nepoškozenou 

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

Sbírka se uskuteční v úterý 21. září 2010 
od 16:30 do 17:30 hodin v hasičské klubovně. 

 

VĚCI, KTERÉ NÁM NEDÁVEJTE:  
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek,  

jízdní kola, lyže, dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce. 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
 

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2010 
 

V sobotu 28. srpna se na letním stadionu v Chotěboři 
konal 4. ročník Podoubravského víceboje, na kterém 
se představily týmy starostů a zastupitelů z 16 obcí 
patřících do Svazku obcí Podoubraví. Za naši obec 
jelo bojovat družstvo ve složení: Václav Augustin, 
Pavel Stránský a Blanka Zvolánková. 
Po slavnostním přivítání a nástupu soutěžících se 
všichni s nadšením pustili do plnění 6 disciplín: 
střelba ze vzduchovky na terč, hra Za pokladem 
loupežníka Mikše, zatloukání hřebíků na čas, šipky, 
pivní štafeta a střílení na branku fotbalovým míčem. 
Přestávky mezi soutěžemi zpestřila svým pěveckým 
vystoupením studentka populární hudby Andrea 
Moravcová, děvčata ze SK Buttula předvedla 
aerobicovou sestavu a herci chotěbořského divadla 
SCHOD okouzlili diváky spartakiádou. 

A pak už všichni netrpělivě očekávali vyhlášení 
výsledků. Na 1. místě se umístila obec Jeřišno, na 2. 
místě město Chotěboř a na 3. místě skončila Víska. 
Oudoleni patřila sice až 14 příčka, ale snažili jsme se 
ze všech sil. Naše menší zklamání však vystřídala 
radost z bezvadně stráveného sobotního odpoledne, 
kdy jsme se sešli úplně jinak než na úřadě. Je hezké 
vidět představitele obcí ve sportovním oblečení, jak 
se snaží plnit připravené úkoly a dokážou u toho 
dělat spoustu legrace. 
Po předání diplomů a pěkných cen jsme si společně 
poslechli krásnou „hymnu“ Svazku obcí Podoubraví 
DOUBRAVKA. Starostka města Chotěboře zakončila 
víceboj pozváním na 5. ročník, který se bude konat 
v roce 2011 ve Vísce. (Foto titulní strana.)        

Blanka Zvolánková 

Slovo hejtmana 
Tak klasické léto máme za sebou, zůstaly čerstvé 
vzpomínky na dovolenou a očekávání, že  snad ještě 
i podzimní dny budou příjemné a vlídné. Mne 
potěšilo, že přes všechny aktuální problémy 
s financemi   jsem   na  Vysočině  opět  zaznamenal 
a částečně i prožil spoustu pěkných kulturně - 
společenských akcí. Festivaly i jednotlivé významné 
koncerty, historické a jiné slavnosti na náměstích 
měst i vesnické veselice.  
Opětovně jsme také v létě vyhlásili výsledky soutěže 
o titul Vesnice roku. Vítězem se stala obec Vír hlavně 
díky celkové upravenosti obce a ekologickému 
přístupu v péči o veřejná prostranství. Komise také 
chválila obec za bohatý kulturní život. U příležitosti 
vyhlášení výsledků Vírští připravili pro dalších 34 
přihlášených soupeřů veselici. Na ní jsme kromě 
nejvyššího titulu předali zúčastněným dalších patnáct 
ocenění, diplomů a čestných uznání za zajímavé 
pestré aktivity. Obce se měly čím pochlubit. Je to 
povzbuzující, protože pro náš typicky venkovský 

region   je   život   na   venkově  přirozenou  volbou. 
A i  když  stále  častěji  mladí  odcházejí   za   prací 
do měst, na vesnici se později opět vracejí – vracejí 
se k životu skromnějšímu a družnějšímu. 
Skutečnost, že jsme venkovským krajem 
s obyvatelstvem rozptýleným do rekordního počtu 
704 obcí (druhý největší v rámci všech krajů 
republiky), však přináší i nemálo starostí. Vyplývá 
z ní   jistá    roztříštěnost   a   obtížná   dostupnost 
pro všechny služby, které občané ke svému 
spokojenému životu potřebují. V této souvislosti jako 
lékař vnímám pochopitelně komplikovanou 
situaci našeho regionálního zdravotnictví. Přes 
celkově nedobrý současný stav veřejných financí se 
snažíme udržet úroveň péče v našich pěti krajských 
nemocnicích na potřebné výši. Je ale třeba si přiznat, 
že i dlouhodobé neřešení koncepce našeho 
zdravotnictví i někdy nedomyšlené hospodaření 
v nemocnicích už vyústilo do nesnadné situace. 
Společně     s       naším     odborem     zdravotnictví 
a nemocnicemi intenzívně hledáme vnitřní rezervy. 
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TURNAJ V HÁZENÍ PODKOVAMI 
 

DRAČÍ LODĚ 
 

Je to obtížné a současný vývoj bude vyžadovat 
zodpovědný přístup od zdravotníků a vstřícné 
pochopení  od  pacientů.  Určité celkové specializaci 
a racionalizaci provozů se nevyhneme. Cílem je 
zachovat maximum zdravotní péče v dostupnosti 
pacientům. Současně se nevzdáváme pokračující 
modernizace našich nemocnic a zpříjemňování 
prostředí pro pacienty i rozvoje ZZS. Například 
vstřícný a vlídný přístup zdravotnického personálu 
stále není vždy samozřejmostí a přitom žádné 
prostředky nestojí. Mezi ty úspěšné první kroky patří 
centrální     nakupování    zdravotnického   materiálu 
a služeb včetně elektřiny a plynu. To organizuje 
odbor zdravotnictví krajského úřadu také 
prostřednictvím internetových aukcí, díky jimž jsme 

již ušetřili mnoho milionů. Ovšem další hledání úspor 
a co nejšetrnější racionální hospodaření jsou zcela 
nezbytnou nutností. Nedopustíme kolaps našich 
nemocnic,  ale  je  třeba  si  uvědomit, že  to nepůjde 
i bez určitých obětí, protože stav jejich hospodaření 
je  opravdu  nedobrý  a  bez  oněch nových postupů 
a přístupů to nepůjde. 
Tak jsem se od letních příjemností dostal až k tomu, 
co mě teď nejvíc trápí. Nu – každá práce, kterou 
bereme vážně a zodpovědně, přináší i starosti. 
Raději tedy navážu na začátek. Podle předpovědí to 
vypadá na další docela teplé měsíce, takže se 
můžeme těšit na vlídné dny babího léta. Přeji vám 
jeho přívětivé prožívání.   

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
 

V sobotu  14. srpna  2010 proběhl před kulturním domem již 2. ročník Turnaje 
v házení podkovami. V této neobvyklé disciplíně mezi sebou soutěží 4 vesnice: 
Vepřová, Havl. Borová, Žižkovo Pole a Oudoleň. V současné době již proběhla 
všechna 4 utkání, která se konala postupně ve Vepřové, Žižkově Poli, 
Oudoleni a Havl. Borové.  A  celkové  pořadí?        

1. Havl. Borová  
2. Vepřová  

3. Oudoleň  
4. Žižkovo Pole.   
A jak vlastně utkání probíhá? Hraje čtyřčlenné družstvo, hráči hází podkovami 
co nejblíže k tyčce umístěné ve vzdálenosti šesti metrů, hrají se 4 kola, každý 
hráč si po každém kole vylosuje jinou podkovu. Jedno kolo trvá tak dlouho, než 
nejlepší hráč nahází 100 bodů.  Hráči se mohou měnit. Každá podkova má 
svoje jméno, např. Grázl, Banán, Ukrajina, Šemík, Honda, Beruška.   
Házení podkovou  – hra založená na štěstí – je  oblíbenou  kratochvílí  v USA 
a Kanadě. 

Windsurfing Club Velké 
Dářko ve spolupráci 
s Českou asociací 
dračích lodí pořádal 
v sobotu   21.   srpna na 
Velkém Dářku IV. ročník 
závodu amatérských 
posádek dračích lodí. 
Dračí lodě pochází 
z Číny a jsou známé již 
dva tisíce let. Stará 
tradice byla obnovena 
v roce 1976, kdy se 
uskutečnil první festival 
těchto lodí v Hong 
Kongu. 
Letošní rok se závodu 
zúčastnilo neuvěřitelných 
59 posádek a 1200 
účastníků. Mezi 
soutěžícími byla i 
posádka „Klub Dobráků“ 
z Oudoleně, která na 
hladině Dářka zazářila 
nejen krásnými žlutými tričky, ale také svými výkony. Všichni se moc snažili a pádlovali ze všech sil jako jeden 
muž. V první rozjížďce byli třetí, ve druhé rozjížďce pátí a nakonec dojeli první. V celkovém pořadí se umístili 
v kategorii Liga Vysočiny na 21. místě. Gratulujeme, děkujeme za reprezentaci a těšíme se na Vás zase za rok!!  

                                                                                             Blanka Zvolánková 


