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ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   23. 9. 2010 
O Z N Á M E N Í 

o dob ě a míst ě konání voleb do 
zastupitelstev obcí 

1. Volby  do  zastupitelstev  obcí  se  uskuteční  dne 
15. 10. 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 
16. 10. 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

2. Místem    konání    voleb   do   zastupitelstev   obcí 
ve volebním okrsku č. 1 v Oudoleni je volební 
místnost v zasedací místnosti v I. patře Kulturního 
domu v Oudoleni.  

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky.  

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 
--------------------------------------------------------------- 

Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou 
dostavit do volební místnosti, mohou požádat na 

obecním úřadě o návštěvu členů okrskové volební 
komise s přenosnou volební schránkou.  

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ 
V úterý 12. 10. 2010  od 15:30 do 15:45 hodin prob ěhne u montované haly v dolní části obce  

svoz nebezpe čného odpadu a elektroza řízení. 
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. Nedochází tak k možnému rozlití či rozbití odpadů.  
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Zastupitelstvo obce schvaluje : 
- navržený program zasedání 
- nájem rybníků ve výši 1,50 Kč/m2 při pronájmu na 2 roky, 

rybník „U Slámů“ bude přeměřen   
- řešit stížnost na přelétávání míčů na soukromý pozemek 

v rámci projektu: Rekonstrukce hřiště navýšením plotu asi 
o 160 cm 

- rozpočtové změny č. 4/2010 
- objednávku odborné prohlídky kotelny, provozní revize 

tlakových nádob a kontrolu plynového zařízení u firmy 
Jaroslav Honzl, Skuteč  

- provést v listopadu 2010 průzkum trhu týkající se traktoru 
se sekačkou, tento průzkum provede p. Pavel Stránský. 
V případě ceny do 60 tis. Kč bude traktor zakoupen 

- výměnu vrat do hasičské zbrojnice a vrat pro kapelu 
v kulturním domě. Budou osloveny 2 firmy o zaslání 
cenové nabídky  

- umístění valníků na zahradní odpad v obci 
- požární   hlídku   na  taneční  zábavě  dne  2.  10.  2010: 

p. Pavel Stránský a p. Ivo Béna  
- požární  hlídku  na  taneční  zábavě  dne  23.  10.  2010: 

p. Václav Augustin a p. Josef Křesťan 
- opětovně upozornit občany na zákaz sypání zahradního 

odpadu k potoku, kde dochází k zanášení a v případě 
dešťů i k záplavám.  

Zastupitelstvo obce projednalo: 
- stížnost na nezveřejnění termínu ukončení špatné kvality 

vody – bude zaslán omluvný dopis 
- žádost o pronájem bytu v Oudoleni čp. 123, žádost bude 

evidována, zastupitelstvo obce zatím nepočítá 
s pronájmem tohoto bytu.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s příkazem Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, 

pracoviště Havlíčkův Brod 
- s informacemi k volbám do zastupitelstev obcí 
- s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010, kterou se 

upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 
Vyhláška byla zaslána ke kontrole Oddělení dozoru 
Ministerstva vnitra Havlíčkův Brod 

- s vyhodnocením naší obce ve třídění odpadů a se soutěží 

starostů obcí i ostatních občanů o nejlepší slogan k třídění 
odpadů  

- se slovem hejtmana kraje Vysočina 
- s  pozvánkou  na  seminář  Obnovitelné   zdroje   energie 

a jejich povolování 
- s pozvánkou na velitelský den jednotek SDH kategorie 

JPO V, bude předáno veliteli hasičů 
- s oznámením o zahájení dílčího přezkoumání 

hospodaření za rok 2010 dne 6. 10. 2010 
- s pozvánkou na valnou hromadu Podoubraví  dne 1. října 

2010 v budově hasičské zbrojnice ve Slavětíně 
- s Nařízením kraje Vysočina, kterým se stanoví Požární 

poplachový plán kraje Vysočina 
- se žádostí o vyřezání keřů na břehu za cestou za čp. 112, 

bude zjištěn majitel pozemku a dále řešeno.  

Mluvit mnoho je jedna 
věc, mluvit dobře 
druhá.                  Sofoklés                       
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE... 
 
ZÁKAZ SYPÁNÍ ZAHRADNÍHO ODPADU K POTOKU 
Zastupitelstvo obce upozorňuje občany na zákaz sypání zahradního odpadu k potoku, kde dochází k zanášení 
koryta a v případě dešťů i k záplavám. 

ZMĚNA VE VÝPŮJČNÍ DOBĚ V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ 
Výpůjční doba v místní knihovně bude od měsíce října v pondělí a středu od 16:00 do 18:00 hodin. 

ZMĚNA VE VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Od měsíce října bude firma ODAS Žďár nad Sázavou provádět svoz komunálního odpadu každé pondělí. 

EKOKOM „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“ – SOUTĚŽ STAROSTŮ - VYSOČINA 
V průběžných výsledcích krajské soutěže EKOKOM „My třídíme nejlépe“ za tři čtvrtletí (4. Q 2009 + 1. – 2. Q 2010) 
se naše obec umístila na velmi pěkném 74. místě z celkového počtu 512 obcí kraje Vysočina do 499 obyvatel. 
Součástí této soutěže je také soutěž starostů obcí o nejlepší slogan k třídění odpadů. Slogan nemusí být nutně 
dílem starosty, oslovujeme tedy občany obce o zapojení do této soutěže. Obec, která zašle vítězný slogan, získává 
odměnu 10 tis. Kč, autor vítězného sloganu bude odměněn 1 tis. Kč. Slogan by neměl přesáhnout 4 řádky 
velikosti písma 12 a měl by vyjadřovat pohled na oblast třídění odpadů. Slogan zašlete nebo přineste na obecní úřad 
nejpozději do 22. 10. 2010. 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Ve dnech 8. – 10. 10 2010 bude za kulturním domem umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. Do tohoto 
kontejneru patří např. starý nábytek, podlahová krytina, sanitární materiál. 

OPRAVA SILNICE KŘIŽ. ŽDÍREC – SLAVĚTÍN, SLAVĚTÍN - KŘIŽ. PERŠÍKOV 
Ve dnech  11.  10  – 24. 10. 2010 bude  probíhat  oprava  silnice  č. III/3507  v  úseku  křiž. I/34 Ždírec – Slavětín 
a v úseku Slavětín – křiž. Peršíkov, z  tohoto  důvodu bude přes obec Oudoleň svedena objízdná trasa pro autobusy 
a osobní automobily.  

VALNÍKY NA ZAHRADNÍ ODPAD 
Ve dnech od 22. 10. – 24. 10. 2010 budou v obci přistaveny valníky na zahradní odpad. Na tyto valníky 
nepatří větve ani kamení.  

KALENDÁŘ – PODOUBRAVÍM 2011 
Na obecním úřadě je možné zakoupit kalendář Podoubravím 2011 vydaný Svazkem obcí Podoubraví.  Cena je  
65,- Kč/ks. 

POSEZENÍ SE SENIORY 
V pátek 10. září 2010 se uskutečnilo v místním pohostinství setkání zástupců obce se seniory (viz foto na titulní 
straně). Pro každého bylo připraveno malé občerstvení a k dobré náladě vyhrával na harmoniku p. Jan Frühbauer. 
Věříme, že se zúčastněným akce líbila, a těšíme se, že se sejdeme opět příště. 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
Vážení spoluobčané, 
jak jistě sami dobře víte, přiblížil se nám konec volebního období. Chtěl bych touto cestou poděkovat za spolupráci 
celému zastupitelstvu obce. Dovolím si zdůraznit především kreativní práci "dámské části" zastupitelstva. Mé díky 
patří paní Mgr. Blance Zvolánkové a paní Ireně Milichovské za skvěle odvedenou práci nejen v rámci spolupráce 
školy a obce, ale zejména také v oblasti kulturně-společenské. Děkuji též paní Daně Zelenkové, která je nepochybně 
opěrným pilířem pro celé zastupitelstvo. Věřím, že v další úspěšné práci bude pokračovat i nové zastupitelstvo obce. 

Pavel Stránský, místostarosta obce Oudoleň 

SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané. 

Letní měsíce, čas prázdnin a dovolených máme za sebou. Jako vždy toto období uteklo velice rychle, stejně 
jako čtyřleté období volební. Nelekejte se, nebudu a ani nechci toto čtyřleté volební období hodnotit, i když by snad 
bylo co. To, co se za čtyři roky v obci podařilo udělat či ne, to jistě víte nejlépe Vy osobně. Nyní, po uplynutí 
krásných slunných dní a blížící se zimy, začínáme mít dojem, že lepší část letošního roku je za námi. Ale tak to 
vůbec není. Vždyť každý den, který žijeme a jsme relativně v pořádku a relativně zdraví, je hrozně moc důležitý a 
vzácný. Pochopitelně je ho potřeba i umět vychutnat a žít. Vždyť se vraťme jen o pár dní zpět, kdy se skoro celá naše 
vesnice sešla v Havlíčkově Brodě a v Havlíčkově Borové, kde jsme se naposledy rozloučili s našimi dvěma mladými 
občany. Jistě nás toto poslední rozloučení velice ranilo a to, že jsme byli v takovém počtu, o tom svědčilo a bylo 
velice potřebné a důstojné. Podle mě je neméně stejně důležité se potkávat v obci při různých příležitostech v době, 
kdy ještě žijeme. Je důležité se zdravit, tolerovat se, hovořit spolu, vyříkat si své problémy, někdy je nutné se třeba i 
o dobrou věc pohádat, ale nejdůležitější je se snažit najít jeden k druhému cestu a umět si vzájemně odpouštět… . 
Všichni se stále za něčím ženeme, stále něco potřebujeme, něco nestíháme, vím to ze své zkušenosti. Je to taková 
hektická a moderní doba, kdy jeden na druhého, na souseda, známého, kamaráda, spoluobčana a často i rodinného 
příslušníka nemáme prostě čas. Je to složité, a nebo se to tak alespoň jeví. Jsme zde však na tomto světě, každý 
různě dlouho, ale opravdu všichni jen na návštěvě. Proto je potřeba si navzájem neubližovat a slušně se k sobě 
chovat, jak se na návštěvu a na člověka sluší a patří. 
  Takže nám všem do dalšího období roku 2010, do dalšího období volebního i do mnoha let dalších  přeji 
hodně zdraví, úcty, dobrých známých, kamarádů, spoluobčanů a spokojeného žití v naší obci Oudoleň. 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:       Augustin Václav, starosta obce  
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ – ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 
                    

Slovo hejtmana 
Pro funkcionáře měst a obcí končí čtyřleté volební období. 
Já osobně ve funkci hejtmana s nimi spolupracuji teprve 
dva roky, ale i za tu dobu jsem poznal řadu obětavých, 
pracovitých a schopných starostů a místostarostů. Nečekal 
jsem jen na úřední jednání u nás v sídle, ale objížděl jsem 
pravidelně regiony ve všech koutech Vysočiny, abych 
poznal konkrétní problémy měst a obcí přímo v jejich 
sídlech. A taky abychom mohli existující problémy v rámci 
našich možností a pravomocí přímo spolu  řešit. Mohu rád 
konstatovat, že naše spolupráce byla až na drobné 
provozní problémy všude velmi konstruktivní a plodná. 
Volení představitelé v našem kraji přistupovali ke své práci 
velmi zodpovědně. Na Vysočině neznáme případy, kdy by 
hrozil krach města či obce kvůli nezodpovědnému 
hospodaření, jako tomu je například v některých sídlech 
v severních Čechách.  
Uvědomuji si, že ty, kteří budou ve svém poslání 
v samosprávě pokračovat, čeká hodně obtížné období. 
Avizované vládní úspory ve všech možných směrech 
přinesou městům a obcím další často obtížně řešitelné 
těžkosti. Nejsem proti odůvodněným a promyšleným 
úsporám, i my na kraji a v našich organizacích intenzivně 
hledáme možné rezervy, ale některé plánované kroky vlády 
bez důkladné analýzy možných dopadů budou zřejmě 
doléhat  právě na rozvoj měst a obcí. Omezení investičních 
záměrů kvůli zveřejněným zrušením podílu státu na nich 
navíc ohrožuje využití možných dotací z evropských peněz.  
Osobně    mě     mimo    jiné    velmi    zarazily   informace 
o plánovaných výrazných platových redukcích na úkor 
úředníků, vojáků, policistů a zdravotníků. Jako lékaře mne 
pak     zvláště     straší     už     dnes     nedobrá    situace 
ve zdravotnictví. Jako zřizovatel vysočinských nemocnic se 
kraj  léta s nemalým úsilím snaží je personálně stabilizovat. 
Pokud ovšem vláda zrealizuje tyto plánované kroky, 
opravdu hrozí, že dojde na hromadné odchody především 

lékařů za lépe placenou a váženou prací za hranice 
našeho státu. Ve chvíli, kdy píšu s předstihem tento text, 
pořád věřím, že nedojde k naplnění tak katastrofického 
scénáře vývoje našeho zdravotnictví. Ale ta vyjádření 
vypadají bohužel dost reálně, i když se mi to zdá být 
pštrosí politikou, jež nechce vnímat opravdová nebezpečí. 
Nevzdáváme se aktivit směřujících k odvrácení všech 
těchto nebezpečí, ale pokud bude vláda stále odmítat 
vnímat situaci krajských a místních samospráv, budeme to 
mít všichni hodně těžké. 
V půli září jsem po tři dny projížděl znovu mnohá zajímavá 
místa Vysočiny s  prezidentem České republiky panem 
Václavem Klausem. Jeho pobyt jsme plánovali tak, aby 
poznával   mimo   jiné   i   nové   lokality, kde  ještě  nebyl. 
A skutečně – pan prezident dokonce navštívil místa, kam 
ještě noha hlavy státu v historii naší novodobé státnosti 
nevkročila. Já jsem si při této příležitosti jen potvrdil, že 
máme na Vysočině mnoho schopných tvůrčích lidí, kteří si 
zaslouží obdiv a uznání. Samotný pan prezident byl 
mnohokrát pozitivně překvapen. I podle jeho slov bychom 
se neměli bát pochlubit, zvyšovat své sebevědomí. Také si 
myslím, že bychom se více měli dozvídat o těchto našich 
kreativních spoluobčanech a jejich úspěších. Více publicity 
v  tomto směru by prospělo tomu, abychom kvalitu života 
na Vysočině vnímali s tím zaslouženým a potřebným 
sebevědomím.   
Nyní jsem ale chtěl na konci volebního období především 
velmi srdečně poděkovat starostům, místostarostů, členům 
rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém 
období. Hluboce si jich vážím, vím, jak je ta práce nelehká 
a  nevděčná.   Obzvláště    neuvolněným    funkcionářům 
na malých obcích, co se starali o chod svých vesnic po své 
práci, patří velký dík. Všem voličům ve městech a obcích 
bych rád popřál, aby volili za své představitele ty, kteří 
budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro obecný 
(a obecní) prospěch.         Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

MATEŘSKÁ ŠKOLA:  

• je jednotřídní, vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě 
(obsahuje prvky programu Začít spolu a Zdravá mateřská škola). 

• provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 6:30 do 16:00 hodin. 
• předškolákům nabízíme výuku plavání a hudební kroužek (hra na zobcovou flétnu). 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:                                             
• je dvojtřídní:        I. třída:   1., 2. a 3. ročník              

II. třída:   4. a 5. ročník  
• vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola (1. – 4. ročník) a Základní škola (5. ročník) 

a v tomto školním roce je stejně jako v minulém školním roce zaměřeno na poznávání přírody kolem nás. 
• první vyučovací hodina začíná v 7:30 hodin a pátá vyučovací hodina končí ve 12:05 hodin. 
• ve škole se vyučuje cizí jazyk: 

anglický (povinně od 3. ročníku). 
• součástí předmětu tělesná výchova 

je i výuka plavání (ve 3. a 4. ročníku). 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 
• provoz    školní   družiny   je  zajištěn 

do 15:00 hodin, děti tu pod dohledem 
vychovatelky hrají hry nebo se věnují 
výtvarnému tvoření. 

Prázdniny ve školním roce 2010/2011 
Podzimní prázdniny 27. 10. a 29. 10. 2010 Jarní prázdniny 21. – 27. 2. 2011 
Vánoční prázdniny 23. 12. 2010 – 2. 1. 2011 Velikonoční prázdniny 21. – 22. 4. 2011 
Pololetní prázdniny 4. 2. 2011 Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2011 

Kroužky ve školním roce 2010/2011 

Pondělí dramaticko-taneční kroužek 13:00 – 14:00 
Úterý náboženství   
Čtvrtek informatika (5. třída)   12:30 – 13:15 
 šachy 13:30 – 14:30 
Pátek hudební výchova (flétna, kytara, klarinet) 10:30 – 17:00 
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KULTURA A INZERCE 

SDH OUDOLEŇ  

PRODEJ DUŠIČKOVÉ VÝZDOBY 
 

V sobotu 16. 10. 2010 v době od 8:00 do 13.00 
hodin bude ve vestibulu kulturního domu probíhat  

prodej KOŠÍČKŮ, VĚNEČKŮ, KŘÍŽŮ  
a jiné dušičkové výzdoby.  

V případě zájmu bude další prodej probíhat až do 
vyprodání zásob u pí Svobodové, Oudoleň čp. 60,  

č. tel.: 775 313 078. 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci říjnu oslaví výročí narození: 
 

              Václav Augustin, Oudoleň 117 
             Zdenka Tonarová, Oudoleň 132 
 

                                                        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 ! ! 

FOTOGRAFIE JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
           1. ROČNÍK                                           2. ROČNÍK                                                          3. ROČNÍK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              4. ROČNÍK                                     5. ROČNÍK        
                                   
DEN ZVIŘAT – PROJEKT MAZLÍ ČCI 
� 3. září 2010 se konal ve škole zvířecí den. Skoro každý si přinesl zvířátko, některé děti si 

vzaly zvířátka do školy, k jiným jsme se šli podívat. Já jsem si přinesl myšku, která se 
jmenuje Jerry. Nejprve jsme ve škole řekli před tabulí svůj referát. Pak jsme šli ven se 
podívat na zvířátka, nejvíc se mi líbily ovečky od Strašilů, ale taky hezcí byli zakrslí králíčci, 
které si přinesla Anička S. a Kuba B. Moc se mi to líbilo.                                Tomáš B., IV. tř.  

� Napsala jsem o svém pejskovi, který se jmenuje Arča. Šli jsme se na Arušku podívat. 
Některé děti si přinesly zvířátko do školy. Hodně dětí povídalo o pejskách. Také bylo hodně 
morčat. Dokonce tady byl i jeden pes. Byli jsme i u Strašilů na ovečkách. Byli jsme i u Jany 
Kohoutové, ale neviděli jsme tam nic, kocouři před námi utekli. Moc se mi líbil zvířecí den.                                                                                                        
                                                                                                                             Káťa K., IV. tř.  

� Voříšek je náš malý pejsek. Má černou srst, čumák, obočí, břicho, nohy a krk má béžový, oči 
má jako korálky. Je rychlý. S Voříškem si rád hraju. Chodíme s ním na procházky. Také mu 
házím klacíky a on mi je nosí. Postavili jsme mu boudu, kde spí s kotětem, které si přivezla 
Lucinka.  Krmení  dostávají  do  společné  misky. Dáváme  jim  granulky,  pečivo  s mlékem 
a kosti.                                                                                                                Patrik S., III. tř.                                                                                                   

� Náš pes se jmenuje Denis. Je to čistokrevný bígl. Koupili jsme si ho, když byl ještě štěně. 
Teď mu jsou 4 roky. Na hraní má nejraději prázdnou plastovou lahev. Jeho největší kamarád 
je kocour.                                                                                                          Tomáš H., III. tř. 

� Mladí hasiči: Podzimní  kolo  hry  Plamen -  branný závod  se uskuteční v sobotu 9. 10.  2010 v České B ělé 
na fotbalovém hřišti. Zahájení v 8:30 hodin. 

� SDH Oudoleň pořádá v sobotu 23. 10. 2010  v kulturním domě v Oudoleni taneční zábavu . Hudba: KYVADLO . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


