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Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto
lichocení než upřímnost přítele.
Francis Bacon
 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 9. 5. 2007:
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
−
−

−
−

navržený program zasedání.
výběrové řízení na akci: Oprava místní
komunikace od čp. 55 k mostu u čp. 4.
projednat na příštím zasedání otázku místního
referenda nebo ankety pro výstavbu větrných
elektráren.
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek vyhotovenou hodnotící komisí v souladu
s § 80 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou
zakázku
Obnova
centra
obce
Oudoleň
následující pořadí účastníku:
− Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.,
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ:
60932171.
− ROSS Holding s.r.o., Jihlavská 893, 580 01
Havlíčkův Brod, IČ: 25259741
− AGOS stavební a.s., Tomáše ze Štítného
634, 393 56 Pelhřimov, IČ: 46679626.

−

−

Hodnocení
nabídek
odpovídá
doporučení
hodnotící komise. Hodnocení proběhlo podle
kritéria: nejnižší nabídková cena. S vybraným
uchazečem prvním v pořadí bude zahájeno
jednání o uzavření smlouvy o dílo na dodávku
stavebních prací dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb.
úhradu nákladů na projekt Obnova centra obce
Oudoleň nad stanovený limit účasti státního
rozpočtu, tj. nad 12,183 mil. Kč, ve výši nejméně
10% z tohoto limitu.
žádost TJ Sokol, Oudoleň o proplacení faktury za
práci Bělorusem – urovnání terénu po likvidaci
buněk na koupališti.

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:
− s Návrhem smlouvy s firmou Chládek a Tintěra
−

Havlíčkův Brod a.s.
s akcí: nátěr střechy na kapličce, tato akce bude
financována z daru firmy Jatka Oudoleň a
z příspěvků členů farnosti.

===========================================================================
 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24. 5. 2007:
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
−
−

navržený program zasedání.
anketu – tajná volba k možné výstavbě větrných
elektráren v našem katastru. Dále schválilo obsah
anketního lístku a organizaci ankety:
− Obsah anketního lístku: název obce, termín
konání ankety, anketní otázky tohoto znění:
- „Souhlasím
s výstavbou
větrných
elektráren v katastru obce Oudoleň.“,
- „Nesouhlasím
s výstavbou
větrných
elektráren v katastru obce Oudoleň.“
Vlevo před anketní otázkou bude umístěn
prázdný čtvereček, anketní lístek bude dále
obsahovat razítko obecního úřadu.
− Anketa se bude konat v pátek 22. 6. 2007 od
18.00 do 21.00 hodin a v sobotu 23. 6. 2007
v době od 8.00 do 10.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
− Anketní místnost bude vybavena: anketními
lístky, vyvěšeným vzorem anketního lístku,

−
−

−

hlasovací schránkou, zástěnou, psacími
potřebami.
− Ankety se mohou zúčastnit občané obce
s trvalým pobytem od věku 16 let.
− Anketní lístky budou k dispozici v místnosti,
kde anketa bude probíhat, vzor anketního
lístku bude zveřejněn v Oudoleňských listech.
− Po ukončení ankety provede obecní
zastupitelstvo sčítání anketních lístků.
− Výsledek ankety bude zveřejněn místním
rozhlasem a na obecní nástěnce.
termín
mimořádného
zasedání
obecního
zastupitelstva dne 5. 6. 2007 od 19.00 hodin.
zaslání žádosti o další prodloužení výjimky na
školní kuchyni ze zákona č. 258/2000 Sb. a
nařízení ES č. 852/2004 na Krajskou hygienickou
stanici, pracoviště Havlíčkův Brod v měsíci
červenci 2007. P. Křesťan zajistí poradce v tomto
oboru.
v souvislosti s náplavou dne 23. 5. 2007:

−

−
−

−

−
−
−

zaslání dopisu Havl. Borové zemědělské a.s.
se žádostí o konzultaci osevního plánu a
zatravnění pruhu do vzdálenosti 50 m od
obytné zóny obce. Tato náplava byla dle
našeho názoru způsobena neodbornou
výsadbou brambor, co se týká směru brázd.
− zařazení podmínek konzultace osevního
plánu a zatravnění pruhu do vzdálenosti 50 m
od obytné zóny obce do protipovodňového
plánu obce.
na vlastní riziko žádost p. Janáčka, Praha o
umístění 6 ks včelstev do obecního lesa.
na základě připomínky Benců a Holasů zařazení
následujících podmínek do kupní smlouvy a
smlouvy o zřízení věcného břemene (a to
v případě souhlasu p. Kubáta) v tomto znění:
Obec Oudoleň nebude požadovat poplatek za
vodu od Holasů čp. 25 a Benců čp. 85.
v případě realizace akce: Oprava místní
komunikace, přijmout nabídku firmy Chládek a
Tintěra a.s. Havl. Brod, cena: 398 677,60 Kč (bez
DPH). Další cenovou nabídku podala firma
Dvořák, Havl. Brod, cena: 398 785,38 Kč (bez
DPH).
přijmout nabídku p. Havlíka na zhotovení stolního
kalendáře obce Oudoleň pro rok 2009.
odměnu kronikáři za rok 2006 ve výši 6.324,- Kč.
rozpočtové změny č. 1/2007.

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:

−
−

−
−
−
−

s průběhem zasedání Svazku obcí Přibyslavsko,
týkající se dotačního titulu na nákup kontejnerů,
obecní zastupitelstvo nebude žádat o tuto dotaci.
zástupcem firmy ELDACO s.r.o., s firmou,
s návrhem smlouvy, s financováním projektu
výstavby větrných elektráren a s dalšími
informacemi.
se žádostí p. Kremlíka, Oudoleň, o realizaci
stavby kanálů a výpustí v rámci projektu: Obnova
centra obce Oudoleň.
s nabídkami dalších firem, zabývajících se
výstavbou větrných elektráren.
s průběhem jednání s firmou Chládek a Tintěra
a.s. Havlíčkův Brod a dále s průběhem jednání
s Českou spořitelnou a ČSOB o úvěru.
s informacemi z jednání Svazku obcí, plynofikace
obcí Borovsko.

Obecní zastupitelstvo projednalo:

−

−

územní plán obce Oudoleň, občané budou
upozorněni na možnost podání připomínek
k územnímu plánu do konce května, poté budou
připomínky zaslány na Městský úřad Chotěboř.
organizaci Pouťové taneční zábavy.

Obecní zastupitelstvo zamítlo:
− žádost manželů Janáčkových o pronájem části
pozemku p. č. 648/30 o výměře 36,2 m2. Obecní
zastupitelstvo nesouhlasí s pronájmem, ale je
ochotno tento pozemek prodat za cenu v místě
obvyklou.

===========================================================================
 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5. 6. 2007:
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
−
−
−

−

navržený program zasedání.
Povodňový plán obce Oudoleň.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07039/032 +
035 uzavřenou s firmou Chládek a Tintěra
Havlíčkův Brod a.s. na projekt: Obnova centra
obce Oudoleň.
směnu pozemků č. 1/2007 ve spoluvlastnictví
obce – spoluvlastnický podíl ve výši 15/710:
Pozemky ve vlastnictví podílnických obcí LDO
Přibyslav navržené ke směně:
Katastrální území LV
p.č.
Výměra v m2
Obyčtov
216
1350
9 934
Hodíškov
122
553
5 983
Suky
378
1422/1 67 592
Suky
378
1422/2 12 764
Suky
378
1422/3 29 400
Celková výměra
125 673 m2
Pozemky ve vlastnictví ČR – Lesy České
republiky, s.p. navržené ke směně:
Katastrální území: Radostín u Vojnova Městce
p.č.
KN/ZE
Výměra v m2 Podíl
484/7
KN
188
1/1
484/8
KN
51
1/1
368
ZE
4 661
1/1
372
ZE
3 097
1/1
373
ZE
3 100
1/1
374
ZE
3 082
1/1
378
ZE
3 611
1/1
395
ZE
3 705
1/1
396/1
ZE
4 687
1/1
396/2
ZE
2 986
1/1

p.č.
KN/ZE
Výměra v m2
396/3
ZE
2 199
396/5
ZE
2 325
396/7
ZE
2 753
396/12
ZE
3 194
397/1
ZE
9 667
397/3
ZE
3 607
397/4
ZE
5 944
397/5
ZE
6 698
397/6
ZE
2 880
398/2
ZE
6 960
398/9
ZE
4 634
399/1
ZE
9 680
401/4
ZE
4 080
402/6
ZE
7 757
402/7
ZE
8 296
402/8
ZE
5 135
408
ZE
6 864
409
ZE
4 550
415/1
ZE
4 029
448/3
ZE
4 494
448/4
ZE
6 752
448/5
ZE
8 049
451
ZE
1 320
465
ZE
3 118
466
ZE
3 485
468/1
ZE
3 110
468/2
ZE
4 724
Katastrální území: Račín u Polničky
299/4
KN
6 389
299/6
KN
1 406
299/19
KN
7
303/1
KN
918

Podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

−

p.č.
KN/ZE
Výměra v m2 Podíl
Katastrální území: Újezd u Žďáru nad Sázavou
650/2
KN
700
1/1
650/3
KN
200
1/1
3016
KN
538
1/1
Katastrální území: Vepřová
1623
KN
795
1/1
1633/16
KN
98
1/1
1633/17
KN
83
1/1
1633/4
ZE
1 428
1/1
1633/10
ZE
2 100
1/1
Katastrální území: Sklené u Žďáru nad Sázavou
368/6
KN
4 113
1/1
380/2
KN
1 459
1/1
Katastrální území: Světnov
1016/31
KN
401
1/1
1041/30
KN
18
1/1
1041/31
KN
15
1/1
1041/32
KN
160
1/1
1041/33
KN
127
1/1
1041/34
KN
26
1/1
1041/35
KN
35
1/1
1041/36
KN
17
1/1
1041/37
KN
151
1/1
1041/38
KN
86
1/1
Katastrální území: Hluboká u Krucemburku
229
KN
12 275
1/3
231
KN
1 021
1/3
234
KN
464
1/3
273
KN
108
1/3
232
ZE
3 518
1/3
275
ZE
2 636
1/3
Celková výměra
206 764 m2
směnu pozemků č. 2/2007 ve spoluvlastnictví
obce – spoluvlastnický podíl ve výši 15/710:
Pozemky ve vlastnictví podílnických obcí LDO
Přibyslav navržené ke směně:
Katastrální území
LV
p.č. Výměra v m2
Veselíčko u Žďáru
171 843/3
2 007
Sklená u Ždáru n/S.
119 400/3
2 125
Sklená u Žďáru n/S. 119 424/3
1 436

Katastrální území
LV
Sklená u Ž. n/S.
119
Přibyslav
1739
Kohoutov u Ž. n/D. 1177
Kohoutov u Ž. n/D. 1177
Celková výměra

−

−
−
−

p.č. Výměra v m2
424/3
1 436
981/3
363
555
10 189
551
7 972
24 092 m2

Pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí,
Přibyslav navržené ke směně:
Katastrální území
LV
p.č. Výměra v m2
Hodíšov
149
216
3 966
Hodíšov
149
218
5 386
Hodíšov
149
221
928
Hodíšov
149
223/3
3 350
Hodíšov
149
225
1 641
Veselíčko u Ž. n/S. 181 1546/1
450
Veselíčko u Ž. n/S. 181 1546/2
58
Veselíčko u Ž. n/S. 181 1551/1
407
Veselíčko u Ž. n/S. 181 1551/2
16
Celková výměra
16 202 m2
úvěr od ČSOB ve výši 3. mil. Kč se splatností na
10 let, počínaje 20. 6. 2008 splátkou ve výši
27.530,- Kč, poslední splátka dne 20. 6. 2017 ve
výši 26.760,- Kč, u úvěru je možnost
mimořádných splátek.
anketní komisi ve složení: pí. Milichovská Irena,
Mgr. Zvolánková Blanka a pí. Zelenková Dana.
příspěvky p. Stránského, p. Janáčka a p.
Augustina do Oudoleňských listů k anketě k
větrným elektrárnám.
z důvodu nesouhlasu p. Kubáta s připomínkou ke
Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného
břemene schválenou na minulém zasedání,
schvaluje zastupitelstvo nové zaměření studní
v Olšinách s vyjmutím studny p. Kubáta.

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:
−
−

s průběhem jednání se zástupci Povodňové
komise Města Chotěboř ohledně náplav ve dnech
23. 5. a 3. 6. 2007.
s nákupem elektrocentrály.

==========================================================================
 PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 28. 6. 2007 od 18.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu.
 SUKY Z OBECNÍHO LESA
Zájemci o suky z těžby dříví v obecním lese, nechť se přihlásí u starosty obce.
 NÁPLAVY
Občané, kterým vznikla škola při náplavách ve dnech 23. 5. a 3. 6. 2007, nechť uplatí náhradu
škody u pojišťovny a pokud nejsou pojištěni, tak u akciové společnosti: Havlíčkova Borová
zemědělská a.s., Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová.

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelstvo obce Oudoleň moc děkuje všem dětem základní školy a paní učitelce Haně
Kmoškové za nádherné divadelní představení, které se konalo v neděli 13. května v kulturním domě.
Všichni diváci si odnesli krásné zážitky.
Poděkování patří i našim nejmenším, kteří nám ve čtvrtek 24. května ukázali, jak naše školka cestuje
po světě. Děti zazpívaly písničky, přednášely básničky, zahrály na flétničky a také skvěle zatancovaly
břišní tance. Jsou to šikulky.
Mgr. Zvolánková Blanka

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – Havlíčkův Brod
9., 10. 6.
16., 17. 6.
23., 24. 6.
30.6.,1.7.

MUDr. Veronika Vosyková
MUDr. Milan Hanusek
MUDr. Julie Laštovičková
MUDr. Vladimír Mottl

Husovo nám. 12, Ledeč nad Sázavou
Štoky 112
Kalinovo nábřeží 605, Havl. Brod
Dobrovského 2023, Havl. Brod

tel. 569
tel. 569
tel. 569
tel. 569

721 809
459 280
425 751
424 211

BEZDRÁTOVÝ INTERNET V HORNÍ ČÁSTI OBCE
Ode dne 30. 5. 2007 funguje ve zkušebním
provozu nově zřízený přístupový bod v OUDOLENI
vybudovaný firmou OK COMP s.r.o. Obsáhne zatím
nedostupnou část obce směrem k hlavní silnici na
Ždírec nad Doubravou a směrem na Slavětín a jeho
spodní část. Pokryto je přibližně území vyznačené
na přiložené mapce světlejší barvou, bylo ověřeno
měřením. Je možný i větší přesah, ale bylo by ho
nutné prověřit na konkrétním místě. Do 15. 6. 2007
je v této lokalitě aktivace připojení k internetu
zdarma při dodržení stanovených podmínek.
Podmínky je možné zjistit na telefonním čísle
777 211 419 Po-Pá od 9 do 18 hodin.
OK COMP s.r.o.,Žďárská 32, Ždírec n/D. PSČ: 582 63
web: www.okcomp.cz
E-mail: wifi@okcomp.cz
Tel: 569 695 095
Mobil: 777 211 419
Provozovna:tel/fax: 569 695 095

GSM: 777 695 095

UPOZOR NĚNÍ
Od 1. 6. 2007 ordinuje v Havlíčkově Borové MUDr. Jaroslav Pučalík, a to v těchto dnech a hodinách:
Pondělí
13:15 – 15:30 hod.
Středa
13:00 – 15:00 hod.
Pátek
13:00 – 15:00 hod.
Číslo telefonu do ordinace v Havl. Borové je 569 642 021.

Obecní zastupitelstvo Obce Oudoleň všechny srdečně zve na

Kdy?

v sobotu 9. června 2007

Za kolik? vstupné: 60,- Kč.
Důchodci vstupné poloviční.

Kde?

v KD v Oudoleni

Začátek? ve 20.00 hodin
Hudba?
IMPULS

Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:
Augustin Václav
starosta obce
===========================================================================
 MÍSTNÍ KNIHOVNA
Od června až do srpna bude knihovna otevřena jednou za 14 dní, každý sudý týden, vždy ve středu od
17.00 do 19.00 hod.
Jana Kubátová, místní knihovna Oudoleň

OBČANSKÁ PORADNA HAVLÍČKŮV BROD - člen Asociace občanských poraden
Poskytujeme odborné sociálně-právní poradenství přispívající k řešení nepříznivých sociálních situací, mimo
jiné v těchto oblastech: Rodinných a mezilidských vztahů, pracovně-právních vztahů, bydlení,

sociálních oblasti, občansko-právních vztahů, legislativy a lidských práv, ochrany spotřebitele.
Nabízíme:

bezplatné služby, diskrétnost, nestrannost a nezávislost

Kde nás najdete:

Boženy Němcové 188

Kdy:

Po + St
Út + Čt
tel.: 569 425 630

580 01 Havlíčkův Brod

8:00 – 12:00
9:00 – 11:00
777 736 048

13:00 – 16:30
12:00 – 14:00
e-mail: poradna@charitahb.cz

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Dne 13. května v 15 hod. patřilo jeviště v kulturním domě
dětem ze ZŠ. Ke dni matek si děti připravily divadelní pohádku
„O strašidlech“, která byla plná písniček, pohybu a děti si
vyzkoušely - jak je náročné být hercem.
Všem rodičům, kteří nám pomohli moc děkujeme. Myslím, že
se pohádka povedla a děti si zasloužily potlesk obecenstva i
dárečky. A čekalo je také překvapení od obce – dort v podobě
stonožky. Všem malým hercům moc chutnal a jejich očka zářila
štěstím.
Dne 23. května se tři vybraní žáci zúčastnili lehkoatletických
závodů v Chotěboři. V hodinách tělesné výchovy jsme se připravili
na jednotlivé disciplíny. Na stadióně v Chotěboři se sešlo 120
malých závodníků (od 1. – 5. třídy). Naši školu reprezentovali tři žáci z 5-té třídy a přivezli 4 medaile:
Jára Kohout
2. místo
v běhu na 50 m
3. místo
ve skoku dalekém
Jan Ondráček
2. místo
ve skoku dalekém
Lukáš Béna
3. místo
v hodu kriketovým míčkem.
pí. Kmošková, učitelka ZŠ
V pátek 18. května se vydali mladší žáci a děti ze
školky
za pohádkou do KINEMATOVLAKU do
Chotěboře. Promítání pohádek a filmů pro děti v
KINEMATOVLAKU probíhá v rámci festivalu dětských
filmů ve Zlíně. Jeden vagón je upraven jako kinosál filmová projekce je zdarma - v druhém je malé
muzeum železniční dopravy. Škoda, že jsme místo
plánovaných Čapkových
pohádek
Povídání o
pejskovi a kočičce viděli jiné. Ale děti byly spokojené,
zvlášť když každé dostalo na cestu domů jako malý
dárek dětský časopis s oblíbenými postavičkami z
animovaných pohádek.
Abychom navázali na projekt MŠ Cesta kolem
světa a ukázali dětem zvířátka, o kterých si vyprávěly
a která znají z knížek a z televize, rozhodli jsme se,
že pro děti z MŠ a ZŠ a pro jejich rodiče uspořádáme výlet do ZOO do Dvora Králové. Výlet se uskutečnil v sobotu
19. května. Děti se těšily, přestože mnohé už ve Dvoře Králové byly, počasí nám přálo, ZOO doslova kvetla
okrasnými keři, bylo na co se dívat - a když už byly děti unavené pozorováním obyvatel klecí a výběhů, vydováděly
se na prolézačkách a na skluzavkách. Každý si jistě odnesl hezké zážitky.
Minulý pátek, 25. května, se školáci i "školáčci" vypravili společně na návštěvu k policistům do Chotěboře. Děti
se těšily zejména na ukázky výcviku služebních psů, ale ti byli toho dne na soutěži. Přesto neodjely zklamané.
Prohlédly si celu, kde jsou zadržováni provinilci před eskortováním do věznice, mohly si vyzkoušet ochranný oděv,
který používají policisté při zásazích - helmu, vesty atd, poseděly si v policejním autě, prohlížely si zbraně a opět,
stejně jako před časem ve škole, si s chutí zkoušely pouta.
Mgr. Losenická, ředitelka ZŠ

 MATEŘSKÁ ŠKOLA:

V měsíci květnu jsme s předškolními dětmi zakončili desátou
lekcí předplavecký výcvik. Dětem se v bazénu velmi líbilo. Navštívili jsme
kinematovlak v Chotěboři společně s žáky ZŠ. Děti měly možnost
shlédnout výstavu o historii vlakové dopravy.
Dne 24. května proběhla v MŠ za velké účasti besídka ke dni
Matek. Připravila jsem s dětmi ukázku z tématu „Cesta kolem světa“
(Česká republika, Austrálie, Afrika a Indie). Besídku jsme zakončili
břišními tanci, které spolu s dětmi předvedla pí. Stehnová Vladimíra.
Všem se tato besídka líbila. Děkuji za pomoc pí. Stehnové Vladimíře, pí.
Bačkovské Janě a p. Bačkovskému Davidovi.
pí. Váňová, učitelka MŠ
! PŘIJĎTE SE VYFOTOGRAFOVAT !
Od pondělí 4. června 2007 bude otevřen v budově bývalé pošty ve Ždírci n/D. fotoateliér. Zde Vám
zhotovíme na počkání fotografie na všechny typy průkazů – OP, ŘP... Samozřejmostí jsou běžné fotografické
práce, včetně fotografování svateb a významných rodinných nebo společenských událostí. Více informací
najdete na www.foto-fidler.com nebo nám zavolejte na tel. 608 871 115.
Otevírací doba: Po – Pá
15 – 17 hodin nebo dle dohody
So
pro svatby a objednané.
! TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !

 HISTORIE
Jaroslav David, Pavel Rous:
NEVIDITELNÍ SVĚDKOVÉ MINULOSTI
Místní a pomístní jména na Vysočině
JITKOV a OUDOLEŇ
Vesnici Jitkov nedaleko Chotěboře založili podle
místní tradice středověcí horníci, kteří si předsevzali
„jít na kov“. Jitkov opravdu leží na okraji starého
(česko)bělského hornického obvodu a přímo v Jitkově
v poloze Na štůle ústila jedna z odvodňovacích štol.
Tím však pro citované lidové vysvětlení spojení
s historickou realitou končí.
Původ pojmenování Jitkova a sousední Oudoleně
je vylíčen v barvité pověsti z Chotěbořska. Podle ní žili
na zemanském dvoře zvaném Přechod Jitka a Údolen
(jinak Odolen), sirotci po pánu z Dolan. Jejich sídla se
chystal zmocnit loupeživý rytíř Mikeš, jenž sídlil na
nedobytném hradu Sokolov u Chotěboře. O úkladném
záměru se však dozvěděl velitel místní zemské
stráže. Mikešova družina byla při přepadení dvora
Přechod rozprášena a její zlopověstný vůdce přišel o
život. Z jeskyně pod řečištěm Doubravy vyzvedli
Mikešův poklad, z něhož část král věnoval Jitce a
Údolenovi jako náhradu za utrpěnou škodu. Oba si
pak postavili nové dvory Jitkov a Údoleň, které byly
historickým počátkem dnešního Jitkova a Oudoleně.
První písemnou zmínku o Jitkově máme z roku
1269 (Jithcow). Dlouho se mělo za to, že název vznikl

z osobního Jutka, přičemž ale místo správného Jutčin
nebo Jitčin vznikl Jitkov. Mělo se tak stát pod vlivem
okolních místních jmen jako např. Střížov, Sobíňov.
Pak se přišlo na to, že ve středověkých Čechách
existovalo mužské osobní jméno Jutek, které je
mnohem pravděpodobnějším základem u nás
naprosto ojedinělého místního názvu Jitkov.
Věnujme ještě pár slov Oudoleni. Podle první
zmínky, z roku 1397 (Udolen, Odolen) pochází jméno
Oudoleň z tvaru Odoleň, což znamená „Odolenův „
(např. dvůr). Jak vidno, na rozdíl od vysvětlení původu
jména Jitkov se výše citovaná pověst překvapivě
nemýlila. V minulosti byl však původní název Odoleň
spíše spojován se slovem údolí a podle toho změněn
na Audoleň a pak Oudoleň. Nejspíš tomu napomohla
skutečnost, že Oudoleň je skutečně situována v údolí
potoka. Ve snaze o spisovný tvar se před sto lety
vyskytla i varianta Údolín.
Pokud jde o dvůr Přechod či Příchod, ten skutečně
existoval někde okolí Sobíňova a Bílku, poblíž řeky
Doubravy. Prvně je zmíněn k roku 1242 jako vesnice
(„villa Prehod“), k roku 1384 zde uveden dvůr („in
Prziechodye curiam“). Konkrétní poloha Přechodu je
ale záhadou odolávající dosavadním snahám o
objasnění. Jméno Přechod
(Příchod) zřejmě
upozorňovalo na blízký brod na cestě křižující
Doubravu.

===========================================================================
 HASIČI
SOUTĚŽ - MLADÍ HASIČI
Dne 19. 5. 2007 jsme vyrazili do Havlíčkova Brodu na Duklu se starším
družstvem, které postoupilo do okresního kola. Soutěžilo zde 6 starších a 7
mladších družstev. Z každého okrsku postupovali dvě první.
Čekali tady na nás dvě nové disciplíny: požární útok CTIF a štafetový běh
na 400 m CTIF. Jelikož nám scházeli překážky na tyto disciplíny, trénovali jsme
alespoň teoreticky. Každé družstvo mělo dva pokusy, disciplíny jsme zvládli
dobře. Celkově jsme se umístili na 4. místě ze 6 družstev. Dostali jsme
také ocenění za pěknou kroniku.
Počasí nám přálo, bylo nádherné. Odvezli jsme si hromadu zážitků a
doufáme, že se příští rok zlepšíme a postoupíme do krajského kola.
SOUTĚŽ - STARŠÍ HASIČI
V Havlíčkově Borové proběhla dne 26. 5. 2007 okrsková
hasičská soutěž. Začínalo se ve 12 hod. Nejdříve se soutěžilo
v běhu jednotlivců na 100 metrů s překážkami a pak se šlo na
útok. Soutěže se celkem zúčastnila: 4 družstva žen mladších, 1
družstvo
žen
starších, 8
družstev
mužů
mladších a
8 družstev
mužů
starších.
Z Oudoleně soutěžila 2 družstva mužů starších, 1
družstvo mužů mladších a 1 družstvo žen.
Počasí bylo pěkné, ale ke konci se zkazilo a družstva
žen již běhala požární útok za deště.
Umístění dopadlo takto: Muži mladší se umístili na 8.
místě, muži starší na 5. a 8. místě.
Ženy se umístili na pěkném 3. místě a 3. místo také
obsadila Hana Bencová v běhu jednotlivců na 100 metrů
s překážkami.

 Co nového na Vysočině– květen 2007

Zastupitelstvo
odsouhlasilo
celoroční
hospodaření kraje bez výhrad.
Na svém třetím zasedání v úterý 15. května
odsouhlasilo Zastupitelstvo kraje Vysočina celoroční
hospodaření kraje za rok 2006 bez výhrad a zároveň
schválilo Závěrečný účet včetně návrhu na rozdělení
zůstatku kladného výsledku krajského hospodaření.
Stalo se tak jednomyslně všemi hlasy členů krajského
zastupitelstva.
Alespoň pro hrubou orientaci o tom, s jakými
prostředky kraj Vysočina hospodaří, je možná vhodné
uvést, že celkové příjmy kraje v roce 2006 byly asi 8
miliard 200 miliónů korun s tím, že výdaje kraje za rok
2006 byly zhruba o 200 miliónů korun nižší.
Pokud však z těchto čísel vyvodíme, že
hospodaření kraje skončilo za rok 2006 s přebytkem
200 miliónů korun, nebude to zcela pravda, neboť
součástí tohoto kladného hospodářského výsledku
nebo přesněji řečeno účetního zůstatku 200 miliónů
korun jsou i státem poskytnuté a krajem a obcemi
nespotřebované státní dotace ve výši asi 17 miliónů
korun a dále také některé finanční závazky kraje,
které měly být kryty v roce 2006, ale z různých
důvodů bylo krytí odloženo až na rok 2007
(nedokončené stavby, pozdě vykryté objednávky
apod.). Pokud tedy mám psát o skutečně ušetřených
penězích, dostáváme se za rok 2006 k částce asi
80 miliónů korun, která byla celá rozhodnutím
zastupitelstva převedena do Fondu strategických
rezerv a měla by v příštích letech sloužit zejména
k realizaci
strategických
investic
kraje

a spolufinancování a předfinancování evropských
projektů.
V současné době má kraj Vysočina ve Fondu
strategických rezerv díky dlouhodobě dodržované
finanční strategii uloženo zhruba 400 miliónů korun
s tím,
že naše odhady
potřeb kraje
na
spolufinancování a překlenutí předfinancování
evropských projektů se pohybují zhruba okolo
500 miliónů korun. Je tedy zřejmé, že připravenost
Vysočiny
na
financování
projektů
částečně
realizovaných i za evropské peníze je slušná a
zaručuje nám velmi dobrou výchozí pozici pro
postupné vyčerpání těch zhruba 10 miliard korun,
které jsou pro Vysočinu v „evropské bance“ na roky
2007 až 2015 připraveny.
Byly schváleny další grantové programy.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém květnovém
zasedání také rozhodlo podpořit další rozvoj
informatizace kraje a rozvoj malých a středních
podnikatelů ve zbývajících lokalitách kraje dle
schváleného systému. Zastupitelé rovněž podpořili i
obnovu infrastruktury v příměstských částech a péči o
životní prostředí motivací obcí pro vytvoření
uceleného systému likvidace odpadů.
Byly schváleny grantové programy Veřejně
přístupný internet IV – 2007 (1,0 mil. Kč), Rozvoj
vesnice 2007 (6,5 mil. Kč), Rozvoj malých podnikatelů
ve vybraných regionech 2007 – II (4,5 mil. Kč),
Bioodpady 2007 (0,7 mil. Kč). Potenciální zájemci
mohou získat více informací na webových stránkách
kraje www.kr-vysocina.cz .
Miloš Vystrčil,hejtman Vysočiny,www.vystrcil.cz

==========================================================================
 POLICIE ČR
Sdělení informací o trestné činnosti a přestupkové
činnosti spadající do místní a věcné příslušnosti OO
PČR Chotěboř od 28. 4. 2007 do 1. 6. 2007. Jedná
se o vybrané informace, které Vám poskytujeme, v
žádném případě se nejedná o všechny události a věci,
které řeší zdejší součást PČR.
Dosud neznámý pachatel odcizil z volně odložené
kabelky ve sborovně Základní školy v obci Oudoleň
peněženku s osobními doklady a platební kartou.
Poškozené vznikla škoda 350,- Kč.
Muž z Chotěboře oznámil, že mu byly z řadové
garáže v ulici U Střelnice v Chotěboři odcizeny 4 kusy
pneumatik a 4 kusy elektronových disků. Pachatel
svým jednáním způsobil škodu 13.000,- Kč.
Z přestupků se ve 3 případech jednalo o přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tyto
přestupky policisté vyřešily na místě uložením
blokových pokut.
V obci Krucemburk byl policejní hlídkou kontrolován
řidič osobního motorového vozidla zn. Škoda 100, u
něhož bylo dechovou zkouškou prokázáno požití
alkoholu před jízdou. Dechová zkouška přístrojem
Dräger prokázala 0,50 promile alkoholu v dechu.
Přestupku proti majetku se dopustil dosud neznámý
pachatel, který z neoploceného pozemku v obci
Barovice odcizil různý kovový odpad v celkové
hodnotě 3.000,- Kč.
Ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2007 byla příslušníky
pořádkové jednotky PČR provedena preventivní akce,
kdy bylo zjišťováno, zda na kulturních akcích
nedochází k podávání alkoholických nápojů mládeži.

V teritoriu OO PČR Chotěboř byla prověřena
diskotéka v obci Sobíňov a bar Ulita v Chotěboři.
Z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi jsou prošetřováni dva muži,
kteří v průběhu diskotéky v kulturním domě v obci
Sobiňov měli podávat alkoholické nápoje mladistvému
návštěvníku akce.
Přestupku proti občanskému soužití se dopustil
muž z Chotěboře, který v místě trvalého bydliště
fyzicky napadl svojí manželku. Případ byl
zadokumentován a oznámen přestupkové komisi při
MěÚ v Chotěboři k provedení dalších opatření.
Policistům se podařilo objasnit případ vloupání do
zahradní chaty u Břevnické přehrady v Chotěboři. Dva
mladí muži zde po rozbití části skleněné výplně
balkónových dveří vnikli do chaty a odcizili několik
lahví alkoholu. U vedlejší chaty rozbili venkovní
osvětlení a oplocení chaty. Škoda na odcizených
věcech činí 500,- Kč, na poškozeném zařízení 6.400,Kč.
K vloupání do klubovny došlo v obci Barovice, kde
pachatel vlezl nezajištěným oknem do sálu objektu,
zde vyrazil dřevěnou desku u výdejního okénka,
prolezl do výčepu a ze skříňky odcizil příruční trezorek
s finanční hotovostí. Šetřením policisté zjistili, že
pachatelem je mladý muž ze Slovenské republiky.
Dosud neznámý pachatel vnikl nezjištěným
způsobem do bytu v ulici Družstevní ve Ždírci nad
Doubravou a odcizil zde pánskou peněženku s
osobními doklady, finanční hotovostí a platební
kartou. Celková škoda byla vyčíslena na 1.900,- Kč.

Policisté šetří dva případy vloupání do dřevníků u
rekreačních chat, ke kterým došlo v obci Staré
Ransko. Pachatel odcizil pánské jízdní kolo,
elektrickou sekačku, vrtačku, brusku, rybářské pruty a
lešení. Poškození vyčíslili škodu na 24.600,- Kč.
Dle místní příslušnosti bude na PČR OO Hlinsko
předán případ, ke kterému došlo mezi obcemi
Nasavrky a Rohozná. Řidič osobního motorového
vozidla VW Transporter zde předjel kamion, následně
jej tento kamion opět předjel, vytlačil jeho vozidlo z
vozovky a po zastavení vozidel řidič kamionu slovně a
fyzicky napadl řidiče vozidla VW Transporter.
Pro pokus ublížení na zdraví je prošetřován 70letý
muž z obce Stružinec, který měl údajně fyzicky
napadnout 33letého muže z téže obce a způsobit mu
zranění.
Pro přestupek proti veřejnému pořádku policisté
prošetřují muže z obce Bílek, který v katastru obce
Slavíkov založil nepovolenou skládku, kam vyvezl
autosoučástky, krabice a různý domovní odpad.
V průběhu minulého týdne byli policejními hlídkami
přistiženi ve dvou případech řidiči osobních
motorových vozidel, kteří prokazatelně před jízdou
požili alkoholické nápoje. Oběma byly zadrženy
řidičské průkazy a případy byly předány na MěÚ
ODaSH v Chotěboři k provedení dalších opatření
Přestupku proti majetku se dopustil dosud
neznámý pachatel, který z prostoru čističky odpadních
vod firmy Jatka v obci Oudoleň odcizil kompletní
zavlažovací systém v hodnotě 4.300,- Kč.
Pro trestný čin zpronevěry je prošetřován mladý
muž z Chotěboře, který jako provozovatel sázkové
kanceláře neprováděl povinné odvody finančních

prostředků ze sázkových her a dle kontroly provedené
oprávněnou firmou dluží téměř 351.000,- Kč.
Stejně byl kvalifikován případ odcizení hliníkových
okapových svodů z budovy skladu firmy AZ Parket v
ulici Západní v Chotěboři. Škoda byla vyčíslena na
4.000,- Kč.
Dosud neznámý pachatel nezjištěným předmětem
poškodil vstupní dveře u budovy benzínové čerpací
stanice v ulici Riegrova v Chotěboři. Svým jednáním
způsobil škodu ve výši 5.500,- Kč.
Ke krádeži tří hydraulických pístnic a hnacího
řetězu z volně odstaveného kolového stroje zn.
Bělorus došlo v areálu Zemědělského družstva a.s. ve
středisku Oudoleň. Škoda byla poškozenou
organizací vyčíslena na 50.000,- Kč.
Jako trestný čin poškozování cizí věci je
prošetřován případ ze Ždírce nad Doubravou, kde
dosud neznámý pachatel postříkal sprejem fasádu
budovy firmy Studas s.r.o.. Škoda byla vyčíslena na
3.000,- Kč.
Dosud neznámý pachatel odcizil neuzamčené
horské jízdní kolo opřené u schodiště před bytovým
domem č. 198 v ulici Sladovnická v Chotěboři.
Přestupku proti majetku se dopustil dosud
neznámý pachatel, který nezjištěným předmětem
prořízl boční část pneumatiky osobního motorového
vozidla zn. Škoda Fábia a způsobil tak majiteli vozidla
škodu ve výši 2.000,- Kč.
Pro přestupek proti občanskému soužití je
prošetřován muž, který na rekreační chatě v obci
Dolní Sokolovec slovně a fyzicky napadal svojí
manželku. Muž byl pro silnou podnapilost zajištěn a
eskortován na PZS do Jihlavy.

===========================================================================
 KULTURA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci červnu oslaví výročí narození:

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - KINO
ČERVEN 2007

Sláma František, Oudoleň 129

BLAHOPŘEJEME!

KINO KRUCEMBURK–ČERVEN 2007
9.6. sobota 17,30 a 20,00
VRATNÉ LÁHVE
V. Británie a Dánska.
103 min., přístupný, 60,16. 6. sobota 20,00
NOC V MUZEU
109 min., přístupný, 50,-

Koprodukční film ČR,

Komedie USA

Letní kino
22. 6. pátek 21,45
GOYOVY PŘÍZRAKY
Historický film USA
Titulky, 117 min., přístupný od 15 let, 70,23. 6. sobota 21,45
APOCALYPTO
Historický akční thriller
Titulky, 139 min., přístupný od 15 let, 70,29. 6. pátek 21,45
DREAMGIRLS
Muzikál USA
Titulky, 131 min., přístupný od 12 let, 70,30. 6. sobota 21,45
NEZNÁMÝ SVŮDCE
Filmový thriller USA
Titulky, 109 min., přístupný od 12 let, 70,-

13.6. středa v 17,30 a 19,30 hodin
VRATNÉ LÁHVE
Koprodukční film ČR, V. Británie a Dánska. 103 min.,
přístupný, 59,- + 1,- Kč
15.6. pátek v 19,00 hodin
VEČER S VÁCLAVEM VYDROU
Známý herec bude vyprávět o své umělecké práci před
televizní a filmovou kamerou, o životě.
Předprodej v MK a IC 100,-Kč; na místě 120,-Kč.
20.6. středa v 19,30 hodin
KREV JAKO ČOKOLÁDA
Drama, horor, romantika, fantasy, vše ve filmu USA.
Titulky, 98 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč.
27.6. středa v 19,30 hodin
DIVOČÁCI
Americká dobrodružná komedie.
Titulky, 99 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč
28.6. čtvrtek v 7,35 a 9,35 hodin
ROBINSONOVI
Animovaný rodinný film USA.
109 min., přístupný, 28,- +1,- Kč
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem
představení.
ŠATNA 2,- Kč/ ks –ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks.
Telefon kina 569 695 907. Děkujeme za návštěvu.

Oznáme ní
o době a místě konání

A N K E T Y
k možné výstavbě větrných elektráren
v katastru obce Oudoleň
1. Anketa k možné výstavbě větrných elektráren v katastru obce Oudoleň se uskuteční:
v pátek 22. 6. 2007 v době od 18.00 do 21.00 hodin a
v sobotu 23. 6. 2007 v době od 8.00 do 10.00 hodin.
2. Místem konání ankety je zasedací místnost v Kulturním domě v Oudoleni.
3. Ankety se mohou zúčastnit občané s trvalým pobytem v obci Oudoleň od věku 16 let.
4. Anketní lístek obdrží občan v zasedací místnosti v den konání ankety.
5. V případě nemoci je možné navštívit občana doma s přenosnou hlasovací schránkou, tento
požadavek oznamte na obecní úřad nejpozději do 22. 6. 2007 do 12.00 hodin.
VZOR ANKETNÍHO LÍSTKU:
OBEC OUDOLEŇ

ANKETNÍ

LÍSTEK

pro anketu k možné výstavbě
větrných elektráren v obci Oudoleň
ve dnech 22. – 23. června 2007

Souhlasím s výstavbou
větrných elektráren v katastru
obce Oudoleň.

Nesouhlasím s výstavbou
větrných elektráren v katastru
obce Oudoleň.

otisk
razítka

Příspěvky členů zastupitelstva k Anketě:

Vážení spoluobčané,

za necelé tři týdny v naší obci proběhne anketa o větrných elektrárnách. Myslím, že si většina lidí
v naší obci neuvědomuje závažnost této události. Větrníkům se nedá vytknout z hygienického pohledu
(hluk, stroboskopický efekt při zapadajícím slunci) i z hlediska ekologického (vliv na životní prostředí)
vůbec nic. Dokonce z provozu těchto elektráren získá obec nemalé peníze (ovšem za předpokladu, že
firma, která větrníky postaví, nezkrachuje a nástupnická firma nároky obce uzná).
Existuje tu však podstatné ale: Jak vysvětlíme svým dětem nebo vnukům, proč jsme si nechali
naše údolí s potokem, od kterého se při pohledu na východ či západ snoubí zelená barva trávy a lesa
s krásnými

odstíny

modré

oblohy

a

s vycházejícím

a

zapadajícím

sluncem,

pokazit

stopětačtyřicetimetrovými kolosy, mimochodem šestkrát vyššími než lípy u křížku k Jitkovu.
Je na Vás, občané, abyste řádně zvážili své rozhodnutí a uvědomili si, že tím ovlivníte ráz krajiny
na desítky let. Naše Vysočina je nejméně zničena civilizací, s nejčistším vzduchem, krásnými výhledy, je
přitažlivá pro návštěvníky. Myslím, že máme být na co pyšní! Jsem přesvědčen, že na celou věc máte
svůj názor, ale svou neúčastí v anketě umožníte, aby za Vás rozhodli ostatní. Nezříkáte se ale tím
zodpovědnosti za vzhled naší krajiny?

Milan Janáček
===========================================================================
Vážení spoluobčané,

jsem jedním ze zásadních odpůrců stavby větrných elektráren v katastru naší obce. Moje mínění se
nezmění ani přes navrženou finanční nabídku a ani v případě, že by elektrárny měly stát na katastru obcí
sousedních. Mým jediným, leč myslím oprávněným argumentem zůstává obrovský zásah do jedinečné
krajiny Vysočiny.
Jak nepatrný problém oproti větrným elektrárnám představuje splavená hlína z polí, která naši obec
v poslední době zatěžuje! A co potom větrná elektrárna, která už vůbec není záležitostí jednoho roku
v osevním postupu. Pečlivě proto zvažme, kam budou v budoucnu směřovat naše stížnosti až tu
„větrníky“ budou stát.....
Chtěl bych Vás tímto poprosit o účast v anketě, týkající se této problematiky.

Pavel Stránský
===========================================================================

Vážení spoluobčané,

během několika posledních měsíců, byla naše obec oslovena asi čtyřmi investory, kteří mají záměr
v katastrálním území naší obce Oudoleň vyprojektovat a v případě pozitivního měření větrných dní,
trvající zhruba jeden rok, následně postavit a provozovat až 4 větrné elektrárny a dále v katastrálním
území Jitkov až 3 větrné elektrárny. Jelikož si myslím, že tento záměr musíme rozhodnout všichni,
vypisuje obecní zastupitelstvo ve dnech 22. a 23. 6. 2007 anketu. Někteří z Vás se zúčastnili veřejného
zasedání s firmou ELDACO s.r.o. a jiní z Vás se zúčastnili zájezdu k těmto větrným elektrárnám do obce
Pavlov u Jihlavy. Další z Vás, kteří o tuto záležitost máte zájem, se do vesnice Pavlov u Jihlavy, ještě do
doby konání ankety, můžete podívat. Vidět tyto elektrárny v chodu je, dle mého názoru, zajímavé.
V případě kladného výsledku této ankety a následné výstavby, by byly v našem katastru postaveny zcela
nové, moderní typy větrných elektráren. Takže obavy, že zde budou smontovány a postaveny staré,
repasované větrné elektrárny z Rakouska či Německa, nejsou na místě. Rovněž obavy z hluku,
ultrazvuku, stroboskopického efektu a ostatních pověr, jsou zcela neoprávněné, což Vám všem jistě
potvrdí účastníci zájezdu do Pavlova u Jihlavy. Jinak, co se mé osoby týče, nejsem ani žádný odpůrce ani
žádný zastánce větrných elektráren. Snažím se jen uvažovat ekonomicky, ekologicky a výhodně pro naši
obec. Všichni máme plnou hlavu a pusu ekologie. Jestli můžu opravdu za něco dát ruku do ohně, tak je to
absolutně čistá, ekologická výroba elektrické energie z činnosti těchto větrných elektráren. Myslím si, že
oproti nánosům bláta, je to zatížení opravdu minimální. Vím, že na Vysočině máme jen pár skutečných
hodnot a to: čistý vzduch, krásnou krajinu - za to nám však nikdo nic, alespoň naší obci neplatí. Dále
krásné lesy, většinou však ve státní nebo soukromé drže, obce mají jen malé výměry, takže i malé příjmy.
No a dále kamenitá, vlastně dnes už částečně odkameněná pole, jejichž zemina při špatně zvolené
výsadbě a směru nám spíš způsobují při srážkách a splachu problémy, starosti a náklady, viz nynější
záplavy bláta v částech naší obce. No a poslední faktor, živel a nespoutaný velikán, kterého máme v naší
oblasti dostatek, a to je vítr. A to je ta veličina, ta síla, ten faktor, který nás nic nestojí, který nás občas
dokáže potrápit, který nám občas napáchá škody a ze kterého bychom nyní mohli mít pro naši obec určitý
zdroj příjmů. Jistě všichni víte nebo můžete vědět, kolik je rozpočet a finanční možnost naší obce. Jsou to
zhruba 3 milióny korun. Dá se říct relativně hodně či málo? Provoz dvou našich dominant, řekl bych
socialistických obecních staveb = kulturního domu a budovy školy, stojí ročně 1 milión korun. Dále
víme, kolik nás stojí údržba, rozbory, chlórování a provoz veřejného vodovodu, při zachování trochu
normální ceny za 1 m3 vody pro nás, občany. Dále víme, kolik stojí veřejné osvětlení, příspěvky na
autobusovou dopravu, vyhrnování sněhu, lehká údržba místních komunikací, vývoz kontejnerů a
nebezpečného odpadu, údržba zeleně = sečení trávy na veřejných prostranstvích, pojištění obecního
majetku a další. Na něco nového nám dejme tomu ročně zbývá, řekl bych tak pětsettisíc korun. Kdo je
trochu v obraze, ví co se za to dá pořídit! Budu vycházet z období dalších 20 let, což je to hrozné zatížení
naší lokality, výška a viditelnost těchto větrných gigantů v katastru naší obce, což je to jediné negativum,
optický zásah do krajiny, pochopitelně i dle mého názoru, zásah ne zcela zanedbatelný! Vím a dovedu si

však představit co bude naše obec v období dalších dvaceti let nutně potřebovat a krátce se o tom zmíním.
Letos by měla dopadnout akce Obnova centra obce Oudoleň, dále by se mělo pokračovat s výstavbou
chodníků v celé obci, následně zakoupení techniky na jejich prohrnování, hodně velká a nutná akce bude,
časem i povinnost dle zákona, kanalizace a čistička odpadních vod, bude nutná oprava venkovního
vzhledu a fasády, oken a vnitřního vybavení pro další chod budovy, a to kulturního domu, bude nutno
vykoupit a zasíťovat pozemky pro vznik nových stavebních parcel, bude nutno vykoupit pozemek,
opravit a generálkovat protipožární nádrž a k tomu udělat vrtanou studnu k zajištění dostatku vody do této
protipožární nádrže a přívod elektřiny, bude nutno udržovat a budovat nové místní komunikace pro nové
parcely, bude nutno opravit a modernizovat hasičskou klubovnu, bude nutno zaplatit územní plán obce,
provést obnovu a modernizaci hasičské techniky, chtělo by to sundat, alespoň částečně vrchní vedení
elektrické energie a uložit ho do země, obnova a modernizace veřejného osvětlení a rozhlasu,
modernizace a údržba hřišť v obci a další věci. Pakliže na toto naše obec nebude mít, ztratí úroveň či
dokonce samosprávu, což dle mého názoru nebude žádná výhoda, a s množstvím podnikatelů v naší obci,
bych řekl spíše nevýhoda. Jenom na to, co jsem vyjmenoval, si dovolím tvrdit, že na dalších 20 let naše
obec potřebuje minimálně 80 – 100 miliónů korun, to je vážné, při nárůstu cen, opravdu reálné číslo.
Když uvážím, že příjmy pro takto malé obce, nebudou rozhodně v dalších letech navyšovány, tak mě
vychází, že 500 000,- Kč x 20 let dělá finanční možnost 10 miliónů Kč. Je to zhruba 1/10 potřebných
nákladů, není to málo? Když připočtu 12 183 000,- Kč, které jsme získali v letošním roce a průměrné
současné obdobné dotace na 1 rok 120 000,- Kč x 20 let, tak jsme na celkové částce a při
pravděpodobnosti, že ještě jednou při dobrých známých získáme dotaci za zmíněných 20 let 20 miliónů
Kč, tak jsme na finální částce 43 383 000,- Kč. Vím, že větrné elektrárny nejsou všelék a že v případě,
pakliže docílíme příslibu a ošetříme to dobrou smlouvou na 150 000,- Kč za rok a ks x 4 větrné elektrárny
x 20 let, pak nám přibude částka 12 miliónů Kč. Je to stále málo, ale jistě to je částka pro naši obec
zajímavá, či nikoliv? Či Vás napadá nějaký jistější, lepší a větší zdroj příjmů pro naší obec? Pak sem
s ním. Tolik můj osobní, jak já říkám „třebas blbý názor“, ale názor, k této problematice.
Chci Vám však ještě říct a ujistit za svoji osobu, že v případě, že Váš názor v anketě vyzní
„souhlasím“, ale firma nám nedá záruku a příslib zisku z 1 ks větrné elektrárny minimálně 150 000,- Kč!,
rád bych ještě k tomu bonus za výkon + roční státem vyhlášené procento inflace, tak budu zásadně proti
tomuto záměru!
Takže Vás, za svoji osobu a za celé obecní zastupitelstvo naší obce chci požádat a poprosit, aby jste se
v co největším počtu přišli vyjádřit k této záležitosti ve dnech 22. a 23. 6. 2007 a projevili svůj, ten Váš,
názor a tím mě i celému zastupitelstvu obce Oudoleň pomohli k rozhodnutí a řešení této záležitosti.
Děkuji Vám, jestli jste vydrželi a přečetli těchto pár nebo x řádků.

starosta Obce Oudoleň
Augustin Václav

