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Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

André Maurois

 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň ze dne 24. 9. 2007:
− požádat o dotaci z grantového programu: „Líbí se
Zastupitelstvo obce schvaluje:
nám v knihovně“ na nákup nábytku do místní
− navržený program zasedání.
knihovny.
− zadání
územního
plánu obce
Oudoleň.
−
Dodatek
č. 1/2007 ke smlouvě nájemní mezi
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vydat pokyn
podílnickými
obcemi Lesního družstva obcí a
zpracovateli a pořizovateli územního plánu
Lesním
družstvem
obcí se sídlem v Přibyslavi ze
Oudoleň ke zpracování návrhu územního plánu a
dne
10.
6.
2007.
jeho následnému projednání.
Zastupitelstvo obce projednalo:
− požádat o dotaci na pořízení územního plánu.
− řešení problému s kontejnery na plasty v naší
− pokácení 1 ks stříbrného smrku, 2 ks tují, 4 ks
obci, výhledově budou dokoupeny
další
modřínů a 3 ks bříz z důvodu bezpečnosti a pro
kontejnery na plasty. Podnikatele upozorňujeme
řešení vzniklé situace.
na zákon o odpadech. Na základě tohoto zákona
− stavbu přístřešku na popelnice u ZŠ a MŠ
je každý podnikatel povinen si zajistit a zaplatit
Oudoleň.
odvoz odpadů. Toto si zajistí buď sám a nebo
− požární hlídku na tanečních zábavách ve dnech:
prostřednictvím smlouvy s obcí.
− dne 6. 10. 2007
pí. Zvolánková Blanka
− požadavek p. Ondráčka na navezení drtě k místní
p. Augustin Václav
komunikaci – tento požadavek bude řešen.
− dne 27.10. 2007
p. Janáček Milan
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
p. Stránský Pavel.
− zřízení věcného břemena z důvodu podzemního
− se zápisem z jednání představenstva a
vedení obecního vodovodu v k. ú. Oudoleň na
s pozvánkou na valnou hromadu společnosti
pozemcích:
Havlíčkův kraj o.p.s.
− parcelní číslo: 137/1, 136/1, 136/5, 136/7, st.
− s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci:
219, 134/6, 134/5, 134/4, 134/2, 134/1, 125/4,
Obnova centra Oudoleň. Na základě tohoto
125/3, 302/1, 290, 648/6, 648/7, 10/1, 648/83,
rozhodnutí bude vystavena limitka a čerpána
28/2, 32, 57, 648/114, 648/46, 34/5, 683/11.
dotace. Zastupitelstvo obce projednalo průběh
− katastrální číslo (PK): 287/2, 289, 297/5, 635,
této akce.
522, 619, 618, 616, 601, 596, 657, 575,
Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr:
559/1, 561.
− prodeje obecního pozemku č. 3/2007 v k. ú.
− návrh smlouvy na zřízení věcného břemena.
Oudoleň, jedná se o část pozemku katastrální
− poskytnout půjčku společnosti Havlíčkův kraj
číslo (PK) 125/1 o výměře asi 180 m2.
o.p.s. na financování projektů ve výši 10.000,- Kč.

Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň všechny srdečně zve na

POSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZABAVU
Sobota: 6. října 2007.
2007. Kulturní dům Oudoleň.
Hudba: TRIK

AKTUÁLNÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 Termín zasedání zastupitelstva obce
Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se
bude konat ve čtvrtek 25. 10. 2007 od 18.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu.

 Změna vývozu popelnic
Firma Miloslav Odvárka – ODAS Žďár nad
Sázavou upozorňuje, že od 1. 10. 2007 budou
popelnice vyváženy každé pondělí.

 Kontejner na velkoobjemový odpad
Ve dnech 11. – 14. 10. 2007 bude před
Plíhalovi, čp. 140 (vedle Ševcechů) přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad. Do tohoto
kontejnéru bude možné uložit: nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, apod. V žádném případě se
nesmí do tohoto kontejneru ukládat nebezpečný
odpad např. elektrospotřebiče.

 Valníky na zahradní odpad
Ve dnech 19. – 21. 10. 2007 budou v naší obci
rozmístěny valníky na zahradní odpad. Na tyto
valníky se nesmí dávat větve.

 Svoz
nebezpečného
elektrospotřebičů

odpadu

a

Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů
proběhne v naší obci dne 23. 10. 2007 od 16.40 do
17.00 hodin u montované haly v dolní části obce.
Mezi nebezpečný odpad a elektrospotřebiče
např. patří: pneumatiky, lednice, staré léky, zářivky,
automobilové akumulátory, bateriové monočlánky,
barvy a laky, baterie, spreje, televizory, videa a DVD
přehrávače, rádia, kazetové magnetofony, gramofony,
Hi-Fi věže, reprobedny, sluchátka, dálkové ovladače,
videokamery, fotoaparáty, elektrické hudební nástroje,
počítače, klávesnice, notebooky, monitory, telefony,
faxy, tiskárny, kalkulačky, všechny elektrické hračky,
apod.

 Ověření podpisu a dokumentů
V souvislosti se smlouvami o zřízení věcného
břemene s VČPLY a. s. upozorňujeme občany, že
provádíme ověřování podpisů a kopií dokumentů.
K ověření podpisu je nutné předložit platný občanský
průkaz nebo pas. Správní poplatek ověření 1 podpisu
je 30,- Kč. Správní poplatek za ověření 1 stránky
textu je také 30,- Kč.

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:
Augustin Václav
starosta obce

===========================================================================
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
Mateřská škola:
V měsíci září se děti v mateřské škole učily pravidlům soužití ve třídě: pomáhat si, půjčovat si hračky, uklízet po
sobě. Zopakovali jsme si pohybové hry, písničky a říkadla z loňského roku.
Od školního roku 2007 - 2008 pracujeme s novým školním vzdělávacím programem. Pokračujeme v tématu:
„Cestujeme po světě“. Děti mateřské školy se společně se žáky základní školy a školní družiny budou podílet na
výrobě velké lodi z papírových krabic, na které „poplují“ do jednotlivým zemí.
pí. Váňová Pavla, učitelka mateřské školy

===========================================================================
nejpozději za 20 dní připraven k osobnímu vyzvednutí na
 MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ
POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás, v souladu s pokynem
Ministerstva dopravy ČR, upozornit, že podle § 134 odst.
2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí být do 31.
prosince 2007 provedena výměna všech řidičských
průkazů, které byly vydány v období od 1. 7. 1964 do
31. 12. 1993!
V působnosti Městského úřadu v Chotěboři je
potřeba do uvedeného termínu vyměnit ještě v obci
Oudoleň 19 řidičských průkazů!
Pokud jste výměnu řidičského průkazu dosud
neprovedli, doporučujeme Vám, aby jste tak učinili bez
zbytečných odkladů a zároveň na tuto povinnost
upozornili své známé a blízké, neboť řidičské průkazy
uplynutím doby stanovené pro jejich výměnu pozbývají
platnosti!
Žádost musí být podána osobně na příslušném
obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu (Městský úřad Chotěboř, Odbor
dopravy a silničního hospodářství, evidence řidičů,
kancelář č. 404, Ing. Stejskal). Nový řidičský průkaz je

tomtéž místě.
Výměna řidičského průkazu je bezplatná, neboť
jde o povinnost, kterou stanovil stát. Pokud však došlo ke
změnám v osobních údajích, které se zapisují do
řidičského průkazu, je nutné zaplatit správní poplatek
50,- Kč v hotovosti. K žádosti je nutné přiložit 1 ks
fotografie (rozměr 35 mm x 45 mm), platný doklad
totožnosti a původní řidičský průkaz. U osob starších 60
let je nutné doložit platný posudek o zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel. Formulář
posudku má k dispozici každý praktický lékař nebo je
k dispozici na Městském úřadě Chotěboř, odboru
dopravy a silničního hospodářství, kancelář č. 404.
Pokud se Vás tato výzva týká, ale víte nebo se
rozhodnete, že po 31. 12. 2007 již nebudete řídit
motorová vozidla ať už ze zdravotních důvodů nebo
z důvodu vyššího věku, není nutné řidičský průkaz měnit.
Ale zdůrazňujeme, že řidičské průkazy vydané od 1. 7.
1964 do 31. 12. 1993 budou od 1. 1. 2008 neplatné!
Případné bližší informace Vám budou poskytnuty
na tel. čísle 569641134.
Městský úřad Chotěboř
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ing. Stejskal



CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ SRPEN 2007
Prezident se vyjádřil i k problémům měst a obcí

Je nošením dříví do lesa, pokud napíši, že od 11.
do 13. září byl na oficiální návštěvě našeho kraje
prezident České republiky Václav Klaus s chotí Livií.
Je logické, že ani třídenní – historicky nejdelší –
prezidentská
návštěva
nestačí
k tomu,
aby
prezidentský pár navštívil všechny obce a města. Na
druhé straně problémy obcí a měst celé Vysočiny byly
diskutovány velmi často. Na setkání se starostkami a
starosty dvaceti šesti pověřených obcí byl prezident
nejčastěji
upozorňován
na
nespravedlivé
přerozdělování daňových příjmů obcí, na které obce a
města na Vysočině v úhrnu každoročně citelně
doplácí, neboť oproti průměru přichází každoročně o
částku okolo jedné miliardy korun. Reakce pana
prezidenta jako ekonoma byla opatrná, ale souhlasná
v tom, že současný způsob přerozdělování daňových
příjmů obcím není ani spravedlivý ani motivační.
Zároveň však Václav Klaus dodal, že optimální
způsob přerozdělování daňových příjmů obcím
neexistuje. Vždy tomu bude tak, že někdo bude
spokojen více a někdo méně.
Velmi častou byla také opakující se diskuse o
výstavbě větrných elektráren na Vysočině. V této věci
bylo stanovisko pana prezidenta kategorické. Václav
Klaus není příznivcem větrných elektráren, neboť
energie z nich vyrobená je velmi drahá. Provoz
větrných elektráren se provozovatelům vyplácí pouze
díky dotacím, které platí všichni daňoví poplatníci.
Dále prezident upozorňoval na možnost na dlouhou
dobu nevratného narušení krajinného rázu a s ním
úzce související pokles cen nemovitostí v okruhu
větrných elektráren. Europoslanec Ivo Strejček k tomu
v jedné s diskusí poznamenal, že z průzkumu
německých realitních kanceláří plyne, že v některých
částech Německa poklesly v důsledku masivní
výstavby větrných elektráren ceny nemovitostí až o
40%.
Pečovatelská služba

Popis problému je jednoduchý, řešení složité.
V minulých letech byl provoz pečovatelské služby
starším a méně mobilním občanům (dovoz obědů,
mytí oken, nákupy, koupání apod.) z velké části
hrazen z dotací od obcí, kraje a Ministerstva práce a
sociálních věcí. Obce, kraj i Ministerstvo dostávalo
prostředky na poskytování dotací ze státního
rozpočtu.
Od 1. ledna 2007 začal platit nový zákon o
sociálních službách, který kromě dalších změn
způsobil i zásadní změnu ve financování sociálních
služeb. Zjednodušeně řečeno, nový zákon zastavil
nebo velmi omezil poskytování finančních prostředků
na poskytování výše zmíněných dotací od obcí, měst,
krajů a ministerstva, ale zároveň umožnil potřebným
osobám získat jako svůj další příjem tzv. příspěvek na
péči. A právě z tohoto příspěvku na péči by si nyní
občané měli samostatně hradit například i služby,
které poskytují pečovatelské služby. Jak asi správně
tušíte, tento systém úhrad fungování pečovatelské
služby v letošním roce ve větším počtu míst
nezafungoval. Nacházíme se tedy dnes v situaci, kdy
obce, kraje i Ministerstvo nemají peníze (protože je
nedostaly), které dříve dávaly na fungování
pečovatelských služeb. Tyto peníze mají jednotliví
občané, kteří je však nemohou, neumí, nechtějí vložit
do financování provozu pečovatelských služeb. Zde si
dovolím napsat, že kvůli různým byrokratickým a
dalším překážkám jsou slova nemohou a neumějí
skutečně ta, která nejčastěji vystihují stávající situaci.
Pokud se ptáte na okamžité řešení, nedělám si iluze.
Vše dopadne nakonec tak, že ve většině případů
nakonec chybějící finanční prostředky budou muset
dodat obce a kraj ze svých vlastních příjmů, které byly
původně určeny například na opravy komunikací nebo
třeba škol. Že je vše provázeno zmatky, stížnostmi a
zbytečnými spory asi ani nemusím dodávat.
Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz

ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ – HAVLÍČKŮV BROD
6.
13.
20.
27.
3.

-

7. 10.
14. 10.
21. 10.
28. 10.
4. 11.

MUDr. Klíma, Přibyslav, Bechyňovo náměstí 2
MUDr. Pexa, Světlá nad Sázavou, Zámecká 550
MUDr. Maštálka, Ledeč nad Sázavou, Haberská 450
MUDr. Cyrusová, Havlíčkův Brod, Havlíčkova 2198
MUDr. Tajovský, Havlíčkův Brod, Nádražní 72

569 484 614
569 477 111
569 721 553
569 432 014
569 426 601

===========================================================================
 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
naše výstavní autíčko Tatra 805 (Kačenka).
PYRO CAR 07
O prvním zářijovém víkendu 8. - 9. 9.
se
v Přibyslavi konalo největší setkání požárních
automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České
republice.Na tomto setkání pod názvem Pyro car 07,
kde bylo vystavováno asi 330 hasičských vozidel ze
všech koutů republiky. Od veteránů po novou
techniku. Byli zde i výrobci a dovozci techniky a
různého požárního příslušenství. Na tuto „parádu“ se
podle dostupných informací přišlo, i přes nepříznivé
počasí, podívat asi 8 000 lidí.
Protože se tato akce konala v Přibyslavi, tak ani
hasiči z SDH Oudoleň neváhali a přihlásili se, a co
víc, také se jí zúčastnili. Na místo činu nás dovezlo

„Kačenku“ jsem postavili do první řady, aby dělala
parádu.
Po tom, co jsme se výstavně usadili, prohlíželi jsme
hasičskou techniku ostatních sborů, konzultovali jsme
vše možné kolem techniky a seznámili se s novými
kolegy. Bylo opravdu na co koukat. Avie, trambusy,
plošiny, veteráni, různě upravené vozy – bylo toho
hodně na dívání. Po celý den byl připraven i
doprovodný program a sice: probíhal požární útok o
pohár starosty města Přibyslavi, ukázka vrtulníku PČR
Bell 412 s ukázkou lezecké techniky HZS Brno, přelet
hasičského letounu ze Zlína (137T Agro Turbo).
Protože se akce konala na letišti, nechyběly ani
vyhlídkové lety. Dva hasičské sbory, které vystavovaly

vysokozdvižné plošiny, umožnily zájemcům výhled na
celý areál z ptačí perspektivy z výšky asi 20 m. I my
jsme využili této možnosti a podívali jsme se na celý
areál při setmění. V podvečer bylo provedeno
ukázkové hašení nejstarší parní stříkačkou.
Když se setmělo, byla zajímavá podívaná na
všechna auta, která se rozblikala vším co blikat a svítit
mohlo a samozřejmě nechyběl ani zvuk sirén. Při
počtu aut, které tam bylo, to stálo opravdu za to.
Pěkná podívaná byla také na ohňostroj, který
následoval po té, co se auta uklidnila. Když jsme se
vynadívali, bylo možné se jít, jak jinak, bavit.
V přívěsu kamionu hrála přibyslavská kapela Šatlava

a před nimi měla vystoupení hasičská dechovka ze
Skutče. I přes neustálé přepršky, se spousta hasičů
bavila u poslechu Šatlavy.
Po ranním nedělním probuzení to vypadalo, že bude
pěkné počasí, ale bohužel to nevyšlo. Proto jsme se
rozhodli, že i my, jako většina ostatních, opustíme
báječně vyvedenou akci.

Celý Pyro car ´07 bylo zajištěné občerstvení

z okolních
sborů.
K dostání
byl
guláš,
česněčka,
steaky,
klobásky a samozřejmě
nechybělo pivo a teplý
čaj
(pro
některé
s rumem),
který
byl
v deštivém počasí na
místě.
I přes nepřízeň počasí
se na přibyslavské letiště
sjelo hodně sborů a přišlo
se na jejich techniku
podívat dost lidiček. Na
to, že se jednalo o první
(a
věříme,
že
ne
poslední) ročník, byla
akce zdařilá a plná
hasičské, družné, možná i dobrodružné atmosféry.
Všichni, kdo tuto akci navštívili, si jistě odnesli pěkné
vzpomínky a snad možná i zajímavé poznatky,
protože kdo z nás kdy viděl tolik hasičských aut
pohromadě?
Členové SDH Oudoleň

===========================================================================
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči z naší obce se v sobotu 6. 10. 2007 zúčastní závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů
v Perknově. Soutěžit se bude v branném závodě a v běhu na 60m s překážkami.

===========================================================================
 KULTURA

ŽIVOTNÍ JUBilEUM

KINO ŽDÍREC n/D. - ŘÍJEN 2007
5.10. pátek v 18,30 hodin
TRANSFORMERS
Akční sci-fi film USA.
Titulky, 144 min., 52,- + 1,- Kč
12.10. pátek v 18,30 hodin
DANNYHO PARŤÁCI 3
Kriminální komedie USA.
Titulky, 122 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč
24.10. středa v 7,35 a 10,20 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD Film USA a VB
139 min., přístupný, 28,- + 1,- Kč.
24.10. středa v 17,00 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD Repríza filmu.
139 min., přístupný, 36,- + 1,- Kč.
5.11. pondělí (v 9,30 a 11,00 hodin - škola), v 18,00 hodin
NOVÝ ZÉLAND – země protinožců
Poutavé vyprávění s promítáním nádherných fotografií a
videosekvencí. Připravili: Jiří Mára a Štefan Kuna.
Pořadatel: Městská knihovna a Informační centrum, tel.:
569 694 620.
Vstupné 50,- Kč.
ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks. Telefon kina 569 695 907.

V měsíci říjnu oslaví
výročí narození:
Holas Miroslav, Oudoleň 119

BLAHOPŘEJEME!
KINO KRUCEMBURK - ŘÍJEN 2007
6.10. sobota v 19.00 hodin
TRANSFORMERS
Akční sci-fi film USA.
Titulky, 144 min., 50,- + 1,- Kč
13.10. sobota v 19,30 hodin
BOURNEOVO ULTIMÁTUM Špionážní thriller USA
Titulky, 116 min., přístupný od 15 let, 50,- + 1,- Kč
20.10. sobota v 17.00 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
Anim. komedie USA.
87 min., přístupný, 45,- + 1,- Kč.
27.10. sobota v 19.30 hodin
HEZKÉ SNY
Smutná komedie USA
Titulky, 93 min., přístupný, 50,- + 1,- Kč.

