
1 
 

                                                         V sobotu  6. února 2016               
                                                           bude naší obcí procházet 

                                                          již tradičně  
                                                            MASOPUSTNÍ PRŮVOD  

                                                           s  kapelou. 
 

TJ Sokol Oudoleň Vás zve na 
VÝROČNÍ SCHŮZI,  
která se bude konat  

20. 2. 2016 od 19:00 hodin  
v hasičské klubovně. 

 

 
                           ÚNOR  2016  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tříkrálová sbírka 2016  

 
Žáci 4. a 5. ročníku na výletě v Technickém muzeu v Brně 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 1. 2016 

 Kontrola usnesení z minulého zasedání - přijatá 
usnesení byla splněna.  
 

 Zastupitelstvo bere na vědomí tři žádosti o pra-
covní místo na základě inzerce v Oudoleňských 
listech: 
1. Žádost paní L. Z. o pozici náhrady za stálého 

pracovníka Pošty Partner. 
2. Žádost paní R. R. o pozici pracovníka Pošty 

Partner. 
3. Žádost paní T. Z. o pozici pracovníka Pošty 

Partner. 
 Zájemkyně budou pozvány k ústnímu jednání. 
 

 Zastupitelstvo schvaluje na základě žádostí E. H. 
provést v roce  2016  zpevnění  místní  komuni-
kace p. č. 297/7 v k. ú. Oudoleň. Místní komunikaci 
využívají  hlavně  obyvatele  č. p. 118  a  č. p. 116 
a dále J. Z. při práci se včelami a rekreanti k otá-
čení vozidel.  
 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Prog-
ramu obnovy venkova Vysočiny 2016 na výstavbu 
veřejného osvětlení na pozemku p. č. 648/1, 
648/113  a  648/195  v  k. ú. Oudoleň, tj. v úseku 
od č. p. 55 (Blažkovi) po č. p. 61 (Lihovar).  
 

 Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou nabídku 
pojišťovny D.A.S. Tato pojišťovna se mimo jiné 
zabývá pojištěním právní ochrany územní 
samosprávy.  
 

 Zastupitelstvo bere na vědomí Právní rozbor 
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Právní rozbor provedl Odbor 
veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra ČR, oddělení dozoru Jihlava. 
 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem Naří-
zení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění  Naří-
zení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev. Na základě  této 
novely dochází s účinností od 1. 1. 2016 k na-
výšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvol-
něným členům zastupitelstev o 3 %. Zastu-
pitelstvo neschvaluje navýšení odměn. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování 
obecního plesu. Termín plesu v roce 2016 byl 
stanoven na sobotu 31. 12. 2016.   
 

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav na účtech obce 
ke dni 21. 1. 2016:  

 
 
 
 
 
 
 
z toho peněžní záruky činí 278 483 Kč. Peněžní 
prostředky    obce    bez   peněžních   záruk    činí 
1 889 872,38 Kč.  
 

 Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí  I. J. 
o finanční spoluúčast na obnově kulturní památky 
č. p. 20 v Oudoleni. Paní  I. J.  žádá  Kraj Vysočina 
o dotaci z programu na obnovu kulturních  pamá-
tek  v  Kraji  Vysočina  na opravu  střechy  ven-
kovské  usedlosti  č. p. 20 v Oudoleni,  podmínkou  
získání   dotace   je   finanční   spoluúčast  obce  
ve výši 10 % z celkových nákladů. Celkové nákla-
dy činí 371 138 Kč, 10 % spoluúčast obce by činila 
37 114 Kč. Zastupitelstvo schvaluje  přispět  paní  
I. J. částkou  ve  výši  37 114 Kč na opravu střechy 
venkovské usedlosti č. p. 20 v Oudoleni.  
 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

 s  akcí  Čistá  Vysočina - v naší obci proběhne 
v sobotu  16. 4. 2016.  Sběr   bude  proveden 
ve stejném rozsahu jako v minulých letech.  

 s výsledkem Tříkrálové sbírky. Celkem bylo  vy-
bráno v obci Oudoleň a Slavětín 17 442 Kč, což 
je o 1 506 Kč méně než v roce 2015.  

 se žádostí J. S. o možnost využívání pódia 
kulturního domu několikrát týdně za účelem 
zkoušek nově vznikající hudební kapely. 
Zástupci kapely budou pozváni na příští 
zasedání. 

 na účet obce byla převedena dotace od Kraje 
Vysočina na akci "Oprava hřiště v dolní části 
obce" ve výši 30 000 Kč. Tato akce byla 
realizována v roce 2015. 

 

 
 

 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 18. 2. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
     Jak je již zvykem, i letos jsme očekávali příchod Tří králů, kteří přinesli do našich domovů požehnání a všichni 
společně  jsme  podpořili  dlouholetou  tradici,  která  pomáhá  potřebným.  V  sobotu  9. ledna procházely Oudolení 
a Slavětínem dvě skupinky koledníků se svými vedoucími, aby potěšily písničkou a popřály do nového roku štěstí, 
zdraví, dlouhá léta. Do zapečetěných pokladniček vybíraly příspěvky, které Oblastní charita Havlíčkův Brod        
(OCH HB) využije na zakoupení aut do svých služeb poskytovaných většinou v domácnostech klientů. Dále se 
budou finanční prostředky podílet na naplňování poslání OCH HB a na projektu Adopce na dálku. Na jmenované 
účely, které schválila diecézní komise, použijí 65 % z výtěžku sbírky - tato část se totiž vrací místní charitě, která 
sbírku realizovala.  Další  část  sbírky (15 %) využije  na  své  projekty  Diecézní  katolická charita Hradec Králové, 
10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a režii sbírky. 

Poštovní spořitelna      271 942,75 

ČSOB a.s.   1 415 166,90 

Česká spořitelna a.s.      199 160,95 

Česká národní banka      282 084,78 

Celkem   2 168 355,38 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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     V  letošním   roce  činí  výtěžek  sbírky  17 442  Kč,  což  je 
o 1506 Kč méně než v loňském roce. V obci Oudoleň se vy-
bralo 13 149 Kč (o 449 Kč méně než v loňském roce), v obci 
Slavětín 4 293 Kč (o 1 057 Kč méně než v loňském roce). 
     Děkujeme vedoucím skupinek paní Marii Antlové a paní 
Pavlíně Blažkové a koledníkům Katce Antlové, Martinu 
Antlovi, Matyášku Slámovi, Aničce Blažkové, Michalu 
Blažkovi a Bětušce Zvolánkové za jejich ochotu a snahu 
udělat něco pro druhé. Velmi děkujeme Vám všem, kteří jste 
otevřeli tříkrálovým koledníkům nejen dveře, ale i srdce a do-
kázali tak svoji solidárnost s potřebnými! 
     Na úplné zakončení vánočního období a Tříkrálové sbírky se 
již tradičně konala ve Farnosti Havlíčkova Borová a Velká Lo-
senice hra Čtvrtý z mudrců a klanění v živém Betlémě. Letošní 
představení se uskutečnilo v neděli 10. ledna v Sázavě.  
                                                                       Blanka Zvolánková 

SLOVO STAROSTY 
V závěru roku každý trochu bilancuje i plánuje budoucnost. 
Já jsem to ponechal na začátek roku, kdy je finančně rok 
předešlý ukončen. Jak to dopadlo a co rok 2015 přinesl 
občanům naší obce? 
V roce 2015 jsme obdrželi dotace na akce, které se 
schválily a realizovaly v roce 2014: 
Z programu Kraje Vysočina jsme dostali dotaci na rekonstrukci 
sociálního  zařízení  v  ZŠ  a  MŠ Oudoleň ve výši 39 491 Kč, 
na  řešení zálohování PC v kanceláři obce dotaci ve výši 
16 252 Kč a na  stavbu  tenisové  zdi  na  horním hřišti dotaci 
ve výši 12 000 Kč. 
Akce realizované v roce 2015: 
Začátkem roku byla dokončena akce "Zateplení č. p. 131 a vý-
měna zdroje tepla za nízkoemisní" z Operačního programu 
Životního  prostředí, kde obec čerpala dotaci ve výši 
379 836,12 Kč. Celkové náklady této akce v roce 2015 činily 
949 725,71 Kč. Další větší akcí byly opravy místních komu-
nikací o celkových nákladech 359 819 Kč, a to oprava místní 
komunikace p. č. 648/197 (komunikace od mostu před č. p. 39 
(Kudlovi)  k č. p. 80 (Plíhalovi) a k mostu u montované haly 
firmy Sláma), dále komunikace před č. p. 3 (Ondráčkovi) a před č. p. 12 (Burešovi). Na tuto akci jsme získali dotaci 
od Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova ve výši 105 000 Kč.  V létě se nám konečně podařilo po několika-
letém žádání vybudovat za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR dětská hřiště (v dolní a horní části obce) o cel-
kových nákladech 581 586 Kč, kde dotace byla rovných 400 000 Kč. Se samotným koncem roku se nám podařilo 
zdárně dokončit opravu dolního hřiště za cenu 105 629 Kč s dotací od Kraje Vysočina ve výši 30 000 Kč. Tady bych 
chtěl poděkovat panu Michalu Blažkovi a panu Tomáši Bruknerovi, kteří se podíleli na realizaci opravy pod záštitou 
firmy Hubert Kolář, Ždírec n/D. Poslední akcí, která však proběhla bez dotací, bylo zaměření obecního vodovodu, 
náklady činily 117 588 Kč. 
 

Obec obdržela v roce 2015 do obecní pokladny další příspěvky, dary a dotace:  

 Dar  od  Kraje  Vysočina na podporu vzdělávací  činnosti  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami ve výši 
1 000 Kč. Dar byl převeden na účet ZŠ a MŠ Oudoleň. 

 Dar od Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských 
zařízení a na školních sportovištích ve výši 4 272 Kč. Dar byl převeden na účet ZŠ a MŠ Oudoleň. 

 Dotaci od Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve výši 1 200 Kč. 
Dotace byla použita na úhradu lékařských prohlídek členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Oudoleň. 

 Dar od Kraje Vysočina na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy ve výši 4 000 Kč. Dar 
byl použit na úhradu nafty do obecního traktoru.     
   

Několik údajů z účetnictví obce k 31. 12. 2015:  
 

Celkové příjmy za rok 2015                                          7 101 334,60  Nejvyšší příjmy za rok 2015:                                           

Celkové výdaje za rok 2015                                      5 964 571,94  Daně 4 288 657,81 

   Příjem z pronájmu – LDO Přibyslav 799 590,- 

Celkové náklady na provoz školy    289 884,-  Dotace - dětská hřiště 400 000,- 

   Dotace - zateplení č. p. 131                                                                               379 836,12   

Splátky úvěru                                                          597 036,-    

   Nejvyšší výdaje za rok 2015:                                           

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2015                                   2 377 819,98  Zateplení č. p. 131                                                                                                 949 725,71 

z toho bankovní záruky od firem 371 311,-  Dětská hřiště                                                                   581 586,-                                                                    

EVIDENCE OBYVATEL 

STATISTIKA K 1. 1. 2016 

(obyvatelé s trvalým pobytem) 

Pohyb obyvatel v roce 2015: 

Přistěhovaní 13 

Odstěhovaní 8 

Narození 3 

Zemřelí 9 

  
Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 357 

z toho: mužů 187 

            žen 170 

  
Počet obyvatel podle rodinného stavu:  

- svobodný/svobodná 149 

- ženatý/vdaná 151 

- rozvedený/rozvedená 25 

- vdovec/vdova 32 

  
Počet obyvatel podle věku:  

- věk 0 - 15 63 

  z toho: mužů 34 

              žen 29 

- věk 16 - 60 224 

  z toho: mužů 124 

              žen 100 

- věk 61 a více 70 

  z toho: mužů 29 

              žen 41 
  
Počet cizinců k 1. 1. 2016: 22 
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DĚTSKÝ BAZÁREK 
V měsíci březnu opětovně proběhne  
v zasedací místnosti obecního úřadu  

DĚTSKÝ BAZÁREK. 
Příjem věcí bude ve dnech 7. -  9. března  2016.  
Další informace v Oudoleňských listech 3/2016.                                                       

            

 

 

A jaký bude letošní rok? 
V následujícím roce nás čekají nové investiční akce, jejichž  
cílem  je  zlepšit  život  v  naší obci. O akcích Vás budeme 
průběžně informovat. 
Pokud budou některé práce spojeny s dočasným omezením  
pohodlí občanů, prosím Vás tímto o trpělivost. Každá in-
vestice je nejdříve staveništěm a teprve poté nám může 
dobře sloužit. V roce 2016 se budeme opět snažit dobře 
hospodařit  a  vynakládat  prostředky  účelně  a  rozvážně  pro  blaho  všech  občanů  Oudoleně. Doufám,  že  čísla 
z roku 2015 jsou dobrým startem  pro  rozpočet  schválený  zastupitelstvem  obce  a že budeme mít šťastnou ruku 
při výběru dobrých firem a dodavatelů.                                                                                               Ivo Béna, starosta  

Z ČINNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2015 
Za rok 2015 nám do knihovny přibylo celkem 117 nových knih - 42 dětských titulů a 75 knih pro dospělé čtenáře. 
Nyní má naše knihovna k dispozici celkem 2 599 knih vlastních a dalších asi 700 titulů máme dovezeno z Havlíčkova 
Brodu. Pravidelná obměna knih z výměnného fondu probíhá momentálně 2x ročně. Útvar veřejných knihoven, který 
pro nás knihy zajišťuje a nakupuje, obsluhuje v současné době 116 neprofesionálních knihoven z celého bývalého 
brodského okresu. Častější obměna knih proto prakticky není možná i vzhledem k tomu, že na tomto oddělení 
pracují pouze 4 zaměstnanci krajské knihovny. Mimo tento pravidelný rozvoz si v průběhu roku zajišťujeme knihy 
sami podle potřeby a požadavků čtenářů. Na "výměnném fondu" nám vždy rezervují horké novinky a ochotně 
vycházejí ve všem vstříc.  
V letošním roce opět plánujeme nákup novinek, snad se podaří vybrat z toho obrovského množství vycházejících 
knih ty nejlepší. Nově rozšiřujeme nabídku periodik o časopis ROZMARÝNA (magazín pro tvořivé lidi, je zaměřen 
hlavně na ženy, které chtějí samy tvořit své životní prostředí, životní styl a pěstují tvůrčí hobby, věnuje se všemu, co 
dělá život krásnější a spokojenější) a aktuální čísla 
ČTYŘLÍSTKU pro děti.  
Pokud byste měli nějaké dobré tipy na knihy nebo i zajímavé 
časopisy, dejte mi vědět do vzkazů nebo pište na e-mail 
knihovnaoudolen@seznam.cz.  
Nakonec bych chtěla poděkovat za bezvadnou spolupráci, 
pomoc a podporu zaměstnancům obecního úřadu a také paním 
učitelkám ze ZŠ. Je fajn, že i díky jejich přístupu si k nám našli 
cestu nejmenší čtenáři. 
Všem věrným návštěvníkům knihovny, ale i ostatním občanům 
obce  přeji  pohodový  rok  2016, hodně zdraví a skvělé zážitky 
při čtení. :-)                                         Olga Hussliková, knihovnice 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PŘIŠEL K NÁM LEDEN 
Přišel leden a s ním i Tři králové. Pověděli jsme si o tom, kam a proč putovali, a také si na to zahráli s korunami, 
které si děti vyrobily. 
Po Třech králích jsme měli v mateřské škole jinou návštěvu. Do krmítka na naší zahradě přiletěli ptáčci. Povídali 
jsme si, kdo k nám do krmítka létá, kdo ne, protože odlétl do teplých krajů nebo žije v lese. Zpívali jsme hodně 
písniček o ptáčcích a zahráli si pohádku "O kohoutkovi a slepičce". 
V půli ledna krásně nasněžilo. A to je nejlepší si sněhu užívat! Na školní zahradě se bobovalo, vyhrnovalo, stavěli se 
sněhuláci..... Zimní radovánky nebyly jen venku, ale i ve třídě. A to v písničkách, hrách i výtvarných činnostech. 
Pátek 22. 1. byl důležitý den pro předškoláky. Čekal je zápis do první třídy. Děti se na tuto událost těšily. Po zápise 
byly od paní učitelky odměněny. 
V pondělí 25. 1. měly předškolní děti keramiku s paní Lenkou Sedlákovou z Jitkova.                                 Učitelky MŠ 
  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU 
Dne 11. prosince  jsme   se   vydali   do   Havlíčkova   Brodu 
na okresní kolo šachového turnaje. Sešlo se 8 týmů ze 7 škol 
z okresu Havlíčkův Brod. Každá škola si nejdříve ve školním 
kole vybere 4 nejlepší šachisty (+ 1 náhradníka), kteří změří 
síly se soupeři z ostatních škol.  
Za ZŠ Oudoleň se vypravili Štěpán Zvolánek, Tomáš Benc, 
Jan Kubát, Matyáš Sláma a Jan Frühbauer. Celkem se 
odehrálo 7 kol, v  každém  kole  mohl  tým  získat  maximálně 
4 body za výhry. Nejlepší 2 školy potom postupují do krajské-
ho kola. Po velkých  bojích  se  naše  škola  umístila s 18 body 
sice na nepostupovém, ale přesto krásném 3. místě, za ško-
lou Buttulova a Smetanova z Chotěboře.       Katka Sobotková 

 

Pro milovníky čísel statistika za rok 2015 
 

Počet návštěv knihovny 593 
Výpůjčky celkem 1 128 
z toho: beletrie pro dospělé 671 
              naučná pro dospělé: 45 
              beletrie pro děti 173 
              naučná pro děti 18 
              periodika 221 
Návštěvy internetových stránek 13 113 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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DOJMY Z VÝCHOVNÉHO KONCERTU V PROSINCI 
Slyšeli jsme mnoho písniček a hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Antonia Vivaldiho a Bedřicha Smetany. Viděli 
jsme různé nástroje: flétnu, klarinety, saxofony, harfu, xylofon, metalofon, dudy, klávesy, housle a vozembouch. Pan 
hudebník také hrál na valchu a na pilu. Nejvíc se mi líbilo, jak hrál na buben.                                        Matyáš S., 4. r. 
 

POSLEDNÍ PROSINCOVÝ ŠKOLNÍ DEN   
Poslední prosincový školní  den jsme si opět 
jako každý rok užili trochu netradičně. První 
dvě vyučovací hodiny jsme věnovali 
klasickému vyučování, další hodinu jsme si 
povídali  a  zpívali  u  vánočního stromečku 
a rozdávali jsme si dárečky. Poslední dvě 
hodiny byly v režii žáků páté třídy, kteří při-
pravili soutěž pro své mladší spolužáky. Ti 
mohli před porotou a spolužáky ukázat, co je 
baví  nebo  co  jim  podle jejich názoru jde. 
A tak se recitovalo, četlo, zpívalo, sporto-
valo, skákalo přes švihadlo. Do již zmíněné 
poroty zasedli páťáci ve složení: Jenda K. 
alias Leoš Mareš, Pepa S. alias Jirka Král, 
Štěpa Z. alias Pedro a Roman B. alias 
PewDiePie. Porotci byli na klání velice dobře 
připraveni, překvapili svými milými, trefnými 
a odbornými komentáři k výkonům jednotlivých soutěžících. Všichni jsme se dobře bavili. A jak to vlastně všechno 
dopadlo? Kdo zvítězil? I když na pomyslné stupínky vystoupili ti „nejlepší“, nejdůležitější je, že jsme si to společně 
moc užili.                                                                                                                                                         Učitelky ZŠ 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme panu Michalu Blažkovi za dar, který věnoval naší škole - za stavebnici Merkur elektro.              Učitelky ZŠ 
 

ROZVOJ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVANÍ A TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ V NAŠÍ ŠKOLE 
Bez jazykových schopností se mladí lidé dnes 
neobejdou a technicky vzdělaní a zruční lidé jsou 
stále více žádáni na trhu práce a je jich nedostatek. 
Proto se snažíme tyto dovednosti rozvíjet i u na-
šich žáků. 
Jak  jsme již informovali, od září do prosince 2015 
v naší škole probíhaly dva projekty. Získali jsme 
dotaci na Podporu polytechnické výchovy v ma-
teřských a základních školách v Kraji Vysočina, 
bylo to  11 923 Kč na pořízení stavebnic, které rozvíjejí technické dovednosti dětí MŠ a žáků ZŠ. Se stavebnicí 
Merkur žáci pracují každý čtvrtek odpoledne v kroužku, ROTO  z Vysočiny používají při výuce a stavebnice Poly 
maxi slouží dětem v MŠ.                                                                                                                    Dagmar Losenická 
 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

Čerpali jsme také prostředky z operač-
ního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, a to ve výši 64 773 Kč. 
 
Vybrali jsme si tyto klíčové aktivity:  

 Rozvoj profesních dovedností 
učitelů  pro    výuku   zaměřenou 
na zlepšování technických doved-
ností žáků základní školy. 

 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém  
jazyce formou blended learningu. 

 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém  
jazyce formou blended learningu. 

A jak  vše  probíhalo  v praxi? Paní  učitelky  se  účastnily  vzdělávání   zaměřeného 
na technické dovednosti. To, co se naučily, využily následně  při vyučování v hodinách 
pracovních činností. A tak  žáci pracovali s drátem - vyráběli drobné ozdoby, zvířátka, 
panáčky z drátu  a hlíny, dřevěné přívěsky na klíče, ale také auta z plechovek od ná-
pojů a podobně.  Vyrábění se dařilo, všechny bavilo a hotové výrobky máme vy-
stavené ve škole.  
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Jazykové  vzdělávání  žáků  probíhalo  přes  internet  za pomoci sluchátek a mikrofonů jednu hodinu týdně ve škole 
a pak mohli se vzdělávacím programem pracovat samostatně doma. Děti zlepšily svou výslovnost, měly možnost si 
"naposlouchat jazyk" , výuka se jim líbila.                                                                                          Dagmar Losenická 
 

TIP NA VÝLET   
Koho zajímá technika, zcela jistě by si neměl nechat ujít 
návštěvu Technického muzea v Brně.  My jsme se tam  
vydali  před  Vánocemi se  žáky  4.  a 5. ročníku, a protože 
jsou  to  samí  kluci,  nevadilo  jim,  že  jsme v muzeu 
strávili celý den. K většině expozic jsme měli zajištěný 
výklad  průvodce.  Ale  nebyly to jen technické vynálezy, 
co nás v muzeu  čekalo,  velmi  zajímavá  byla  i  výstava 
o 1. světové válce. 
 

VYČERPÁVAJÍCÍ INFORMACE O VÝLETĚ: 
Ve středu 9. 12. 2015 v 5.35 hodin se pro mě stavil pan 
Stehno s Pepou a jeli  jsme pro paní učitelku Sobotkovou 
a pak  na  vlakové  nádraží  v  Přibyslavi.  Sraz  jsme měli 
v 6.05. Jela 4. a 5. třída + 2 paní učitelky. V 6.16 h. jsme 
nasedli do rychlíku a už jsme frčeli. V 7.35 h. jsme přijeli 
do Brna - Královo Pole. Každý jsme si koupili mandle nebo 
oříšky. Já si koupil mandle s jogurtovou polevou. Paní 
ředitelka se šla kouknout, kudy půjdeme. Pak jsme vyrazili do technického muzea. Byla to obrovská  budova. 
Otevírali až v 9.00 h., ale my jsme přišli v 8.45 h., takže jsme chvíli čekali. Přišli jsme tam první. Svlékli jsme si bundy 
a vzal si nás pan průvodce Ing. Ivo Hemela. Šli jsme do uličky řemesel. Byla tam tato řemesla: OBCHODNÍK - ten 
měl obchod koloniál, ŠVEC, OBUV BAŤA, ZÁMEČNÍK, HOSPODA, PRAŽÍRNA. O všem nám vyprávěl.  
Pak si nás vzal pan průvodce Ing. Radomír Jurásek. Vzal nás do technické herny. Tam jsme si zkusili, jaké  je doro-
zumívání ve skalách, zjistili jsme, jaký den v týdnu jsme se narodili (JÁ - NEDĚLE - KDO SE NARODÍ V NEDĚLI JE 
ŠŤASTNÝ), dále, že dvojkužel nejezdí dolů, ale nahoru atd. Pak nám ještě ukazoval něco o včelách - život, stavba 
těla... Chvíli jsme tam ještě strávili. Pak pán na chvíli odešel, ale pak zas přišel. Potom nám ukazoval něco o době 
kamenné: NEJSTARŠÍ NÁSTROJE - DÝKY, SEKEROMLATY, NOŽÍKY, PILNÍKY... Potom jsme se koukli na modely 
aut (traktory, limuzíny, pohřební auta, závodní auta, atd.) Dále jsme například viděli nebo slyšeli něco o VELKO-
MORAVSKÉ ŘÍŠI. Pak  nám  pán  ukazoval  o  kultuře  nevidomých: JAK SE DOROZUMÍVAJÍ, JAK SE POHYBUJÍ 
V PROVOZU, ŽE MAJÍ HŮLKY A BRÝLE, JAK SE CVIČÍ PSI, KTEŘÍ POMÁHAJÍ NEVIDOMÝM atd.  
Potom si nás vzal průvodce Mgr. Miroslav Havelka. Říkal nám, kdo vytvořil první parní stroj (ANO, ANO byl to James 
Watt). Dále nám pouštěl tyto parní stroje: JEDNOVÁLCOVÝ PARNÍ STROJ SE ŠOUPÁTKOVÝM ROZVODEM, 
STOJATÝ PARNÍ STROJ SE STEPHENSOVÝM ROZVODEM, PARNÍ LOKOMOBILA, VODNÍ KOLO, KTERÉ 
POHÁNĚLO VŠECHNY STROJE, PARNÍ STROJ, KTERÝ POHÁNĚL CELOU TOVÁRNU, PARNÍ ČERPADLO. 
Potom (už sami) jsme šli na výstavu o 1. světové válce a tam bylo: DĚLA, PLYNOVÉ MASKY, PERISKOPY, 
HŘBITOV, ZÁKOPY (1. světové válce se před 2. světovou válkou říkalo "zákopová válka" a "velká válka"). Všechno 
to začalo atentátem na Františka Ferdinanda. Za jeden den zemřelo ve Francii celkem 36 000 vojáků.  
Nakonec jsme  se  koukli  na  různá panoráma Betléma. Něco jsme si koupili a v 15.45 h. jsme odcházeli z muzea 
na vlakové nádraží.  Vlak  měl  zpoždění  cca  15 minut. Asi v 18 h. jsme přijeli do Přibyslavi. Zpátky jsme vezli Pepu 
a paní učitelku. BYLO TO MOC PĚKNÉ!!!                                                                                                Štěpán Z., 5. r. 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
Dne 19. 1. 2016 jsme jeli na matematickou olympiádu do Havlíčkova 
Brodu. Jel jsem já, Jenda Kubát a Pepa Stehno (všichni 5. ročník) + paní 
učitelka. Této olympiády se mohli zúčastnit žáci 5. a 9. ročníku z okresu 
Havlíčkův Brod, kteří prošli školním kolem. Po příchodu jsme se přihlásili, 
rozdělili jsme se a už jsme počítali tyto 3 úlohy: 
 Maminka zavařuje švestky do sklenic tak, že švestky z jedné 

sklenice jí vystačí  buď na 16 šátečků, nebo na 4 koláčky, nebo 
na polovinu plechu ovocných řezů. Ve spíži má 4 takové skle-
nice a chce upéct 1 plech ovocných řezů a 6 koláčků. Na kolik 
šátečků jí vystačí zbylé švestky? 

 Strýček Ferda měl 2 zahrady: mrkvová měla tvar čtverce, 
jahodová měla tvar obdélníku. Přitom šířka jahodové zahrady 
byla třikrát menší než šířka mrkvové zahrady a délka jahodové 
zahrady byla o 8 metrů delší než délka mrkvové zahrady. Když 
strýček zahrady oplotil, zjistil, že obě měly stejný obvod. Určete rozměry mrkvové a jahodové zahrady. 

 Jeden měsíc měl čtyři pondělky, pět nedělí a jeden pátek třináctého. Na který den v týdnu připadl toho 
roku Nový rok? Kterým dnem v týdnu bude Nový rok v roce následujícím? 

Já, Jenda i Pepa jsme skončili na 11. - 23. místě z 29 páťáků, měli jsme každý 6 bodů z 18. Kdo měl 9 bodů, byl 
považován za úspěšného řešitele. Deváťáci byli v malém počtu, bylo jich jenom sedm. Páťáci nikam nepostupují ale 
deváťáci ano, postupují do krajského kola. 
Potom jsme se stavili v obchodě si něco koupit a pak HURÁÁÁ do Oudoleně!                                Štěpán Z., 5.ročník 
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TJ SOKOL OUDOLEŇ - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ

 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA  

"ZŮSTAŇTE DLOUHO MLADÁ" 

MUDr. Jana Nováková ve spolupráci  

s Ing. Magdalénou Hanney  
Vás srdečně zvou 

v sobotu 13. 2. 2016 v 15.00 hodin 
do zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Oudoleni 

na přednášku 

REVOLUČNÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM  

V BOJI PROTI STÁRNUTÍ POKOŽKY 

                                                          
            

 

 
                                   

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD MLADÉ BUKY 
V sobotu 23. 1. 2016 jsme jeli na první letošní výlet, který pořádal 
SDH Oudoleň společně s TJ Sokol Oudoleň. Autobus plný nad-
šených mladých lyžařů vyrazil v 7.00 hodin od kulturního domu. 
Cílová zastávka byla v menším lyžařském areálu Mladé Buky, 
který se nachází nedaleko Trutnova. Ski areál nabízí dostatečné 
množství vleků a sjezdovek, které jsou především určeny pro za-
čínající lyžaře a snowboardisty. Je to klidnější místo než Ski resort 
Černá hora, Pec pod Sněžkou, ale o to příjemnější, dá se říci – 
s rodinnou atmosférou. Půjčovna lyží, bohaté zázemí, lyžařská 
škola, čisté toalety, bezplatné parkoviště – to je pro toto středisko 
samozřejmostí. Na místo jsme přijeli chvíli před 10.00 hodinou, kdy 
parkoviště ještě nebylo zcela zaplněné. Na pokladně byli velmi 
vstřícní, a tak jsme mohli dětem a juniorům zakoupit levnější celo-
denní skipasy. Pak už jen stačilo nazout lyže, snowboard a nechat 
se vyvézt pomou, kotvou či sedačkou na kopec. Zpočátku měli 
někteří obavu, zda zvládnou kopce v Krkonoších, ale zde jsou tak 
rozmanité sjezdovky, že i ten, kdo stál poprvé na lyžích, je za chvil-
ku hravě  sjížděl. Počasí  nám  přálo, teplota byla slabě pod nulou 
a jen odpoledne slabě sněžilo. Ani nebyl čas na odpočinek a vydat-
ný oběd. To jen pár rodičů, kteří dělali doprovod, si dopřáli teplý 
čaj, kávu či pivo v útulné restauraci přímo na sjezdovce. Děti lyžo-
valy do posledních minut, v 16.00 hodin končilo odpolední lyžo-
vání. Zdraví a celí, pouze s pár modřinami a boulemi, jsme se 
vydali na zpáteční cestu. Díky zkušenému řidiči – panu M. Bencovi 
-  jsme se v pořádku vrátili.  
A jak výlet hodnotily děti?  
Tomáš Bačkovský: "Nádhera, mohli jsme si za-
lyžovat na různých sjezdovkách." 
Pepa Stehno: "Bylo tam 5 nebo 6 sjezdovek a pěkné 
počasí." 
Matyáš Sláma: "Byla tam i sedačková lanovka, 
hezky se mi lyžovalo." 
Jenda Kubát: "Jezdil jsem s Tomášem, Pepou, 
Matyášem a Honzíkem. Bylo to moc pěkný, klidně 
bych se tam jel podívat ještě jednou."  
Štěpán Zvolánek: "Sjel jsem různý hrboly a sko-
kánky, to jsem ještě nikdy nesjížděl."   
Honzík, Hanička a Vojta Zvolánkovi a Nelinka Slá-
mová se shodli: "Bylo to dobrý!" 
Zuzka Havlíčková: "Bylo to super, pořád jsme lyžo-
vali a nestáli frontu." 
Káťa Antlová: "Bylo to pěkný a krásně jsme si zaly-
žovali." 
Martin Antl: "Vyzkoušel jsem si U rampy a skoká-
nek." 
Káťa Kubátová: "Skvělé posezení na terase." 
Filip Hájek: "Dobře upravený sjezdovky." 
Jakub Ondráček: "Líbilo se mi všechno." 

                                                           Jana Kubátová 

PODĚKOVÁNÍ 
     Touto  cestou  bychom   chtěli   poděkovat   SDH  Oudoleň 
a TJ Sokol Oudoleň za uspořádání zájezdu do Ski areálu Mla-
dé Buky, kterého jsme se zúčastnili v sobotu 23. ledna 2016. 
Prožili jsme velmi příjemné chvíle na horách a dlouho budeme 
vzpomínat. Na hory nejezdíme, a tak jsme využili této jedineč-
né příležitosti a vyrazili jsme. Atmosféra výletu byla velmi pří-
jemná, organizace dokonalá, počasí objednané a sjezdovky 
ÚŽASNÉ!!!! Děti lyžovaly celou dobu, byly nadšené, spo-
kojené a vůbec se jim ze sjezdovky nechtělo. Domů jsme se 
vraceli spokojeni a s pocitem, že si na Mladé Buky pojedeme 
opět zalyžovat. Velké poděkování patří paní Janě Kubátové, 
která se o nás po celou dobu zájezdu vzorně starala. 
Děkujeme!!!                                                              Zvolánkovi 

STOLNÍ TENIS 

Výsledek zápasů k 29. 1. 2016 

TJ Sokol 
Oudoleň 

TJ Sokol 
Přibyslav B 

Prohra 5:13 

TJ Sokol 
Oudoleň 

TJ SB 
Světlá n. S. 

D 
Remíza 9:9 

TJ Šmolovy 
A 

TJ Sokol 
Oudoleň 

Prohra 14:4 

TJ Sokol 
Oudoleň 

TJ Sokol 
Maleč A 

Prohra 7:11 

Pořadí v tabulce k 29. 1. 2016 

Pořadí Název oddílu 
Počet 
bodů 

1. TJ Šmolovy A 52 

2. Hasiči Jitkov C 41 

3. TJ SB Světlá n/S. D 33 

4. TJ Sokol Přibyslav B  32 

5. TJ CHS Chotěboř  F  31 

6. TJ Sokol Maleč A 28 

7. TJ Sokol Mírovka 28 

8. TJ Sokol Oudoleň 27 

9. Orel ZŠ Nuselská H. Brod 21 

10. TJ Jiskra H. Brod F 17 

http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5708&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5715&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5707&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5717&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5713&rocnik=2012
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SPORTOVNÍ OKÉNKO 
 

SEZONA 2015 V KLUBU BM FITNESS 
     S koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 došlo k bilancování i v aerobikovém klubu BM FITNESS.  A s po-
těšením musíme konstatovat, že se doposud jednalo o jednu z nejúspěšnějších sezon klubu. Velkou změnou byla 
skutečnost, že se BM FITNESS významně rozrostl o nové závodní týmy, kterých je v současné době již šest 
v různých věkových kategoriích a kromě závodění na stepech se stále více věnují i sportovnímu aerobiku.  
     Již šestou sezonu se aerobiku věnuje Eliška Ondráčková a Anička Stehnová, v loňském roce již v kategorii 
juniorek (14 – 16 let). Přestože v této věkové kategorii závodily poprvé a není tedy vůbec jednoduché se v kon-
kurenci již zkušenějších týmů prosadit, podařilo se jim zcela ovládnout všechny domácí závody a získaly 6 zlatých 
medailí, včetně titulu mistryň České republiky. Přemožitelky našly pouze na Mistrovství Evropy v Holandsku 
v podobě závodnic z Ruska a holky získaly krásný titul vicemistryň Evropy. 
      Velmi úspěšnou sezonu absolvovala také Nelinka Frűhbauerová, která se se svým týmem posunula do ka-
tegorie kadetek, a přestože stejně jako juniorky bojovala o cenné kovy mezi zkušenějšími závodnicemi, na všech 
tuzemských závodech se jim společně podařilo získat medaile. Holky začaly na prvních závodech bronzovou medailí 
a sezónu ukončily již titulem mistryň České republiky. Na loňském mistrovství ČR se klubu BM FITNESS 
mimořádně dařilo a ve stepařské kategorii získaly celkem 3 zlaté medaile a jednu bronzovou. 
     Díky  skvělým  výsledkům  během  celé sezony holky získaly nominace na Mistrovství světa ve všech kategoriích 
(8 – 10 let, juniorky, seniorky), ale 
vzhledem k tomu, že se MS konalo 
na vzdáleném Martiniku, rozhodly 
se z finančních důvodů závodů 
nezúčastnit. 
     A na závěr pár zajímavých čísel. 
Během roku 2015 všechny závod-
nice BM FITNESS dohromady 
posbíraly: 

150 zlatých medailí 
33 stříbrných 

22 bronzových 
25 titulů mistrů ČR   

1 titul mistra Evropy 
13 vicemistrů Evropy 

A  najezdily na závody 3 161 km. 
Jsou  to  opravdu  úctyhodná čísla 
a za všemi výsledky je nespočet 
hodin strávených v tělocvičně a vel-
ká radost, kterou aerobik holkám 
poskytuje. 
A vzhůru do nové sezóny 2016, 
hodně zdaru!       Dáša Ondráčková 
 

ZLATÉ TURNAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ HC CHOTĚBOŘ 
     V závěru roku 2015 se konal v chotěbořské Aréně tradiční hokejový turnaj mladších žáků „Memoriál Josefa  
Boháče“. Chotěbořští hokejisté, se kterými hrají Štěpán Zvolánek z Oudoleně a Jan Frűhbauer z Peršíkova, se 
prezentovali důraznou kombinační hrou a podali výborný výkon. 
Výsledky turnaje: 

1. HC Chotěboř 
2. HC Tábor 
3. HC Zubři Přerov 
4. HC Rytíři Kladno   

Štěpán byl vyhlášen 
nejlepším hráčem týmu 
HC Chotěboř. Ceny vítě-
zům turnaje předával 
MUDr.  Roman  Boháč, 
na jehož počest se turnaj 
každým     rokem     koná 
a který se zasloužil o roz-
voj ledního hokeje v Cho-
těboři. 
     O dva dny později se 
tým mladších žáků zú-
častnil dalšího hokejo-
vého turnaje v Opočně. 
Po napínavých zápasech 
obsadili naši kluci  nejvyšší zlatou příčku.  

Dolní řada třetí zprava Eliška Ondráčková a čtvrtá zprava Anička Stehnová. 

Dolní řada druhý zleva Jan Frűhbauer a druhá řada druhý zleva Štěpán Zvolánek. 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

Výsledky turnaje: 
1. HC Chotěboř  
2. TJ Lanškroun 
3. HC Frýdlant 

4. HC Baroni Opočno 
5. TJ Lokomotiva Česká Třebová 
6. Jičín. 

     Během obou turnajů získali mladí hokejisté cenné zkušenosti, které se pokusí zúročit v nadstavbové skupině 
Krajské ligy mladších žáků. Na  závěr  je  třeba  ocenit  výbornou  přípravu  trenérů Bohuslava Koubka a Jiřího Souč-
ka ml. a poděkovat za čas a úsilí, které svým svěřencům věnují.                                                      Blanka Zvolánková 
 

VÁNOČNÍ TURNAJ V MINIHOKEJI 
     Ani  nejmenší  chotěbořští   hokejisté, mezi  které  patří   Vojtěch  Zvolánek z Oudoleně  a  Matyáš Frűhbauer 
z Peršíkova, nezahálejí a pilně sbírají své první hokejové zkušenosti. Po vánočních svátcích 29. prosince 2015 si 
zahráli při vánočním turnaji 
v Chotěboři se známými ho-
kejovými      týmy,    dokonce 
i s jedním zahraničním. 
     Všichni se snažili, před-
vedli parádní bojovné výkony 
a góly. 
 
Výsledky turnaje: 

1. HC Slovan Bratislava   
2. SKHm Hodonín 
3. HC Chrudim 
4. HC Světlá nad Sázavou 
5. HC Chotěboř 
6. HC Dukla Jihlava 
7. SC Kolín 
8. BK Havlíčkův Brod 

     Poděkování patří trené-
rům Janu Mečiarovi, Petru 
Lorencovi a Tomáši Brzkovi, 
kteří se malým hokejistům 
usilovně věnují. 
                 Blanka Zvolánková 
 

 
 
 

 

Pro další rozvoj Vysočiny je podstatná spolupráce úřadů na všech úrovních. Od obecních a městských úřadů přes 
kraj až po centrální orgány. V tomto směru se nám daří pravidelně připravovat pracovní návštěvy ministrů české 
vlády, při nichž můžeme diskutovat problémy jednotlivých rezortů a současně prosazovat potřeby a zájmy regionu 
včetně vládních investic. Tak nás v lednu mimo jiné navštívila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina 
Valachová. Ministryně se setkala na více místech jak s pedagogy speciálních a základních škol, tak se středo-
školskými učiteli a studenty a rovněž s početnou skupinou personalistů a zástupců velkých vysočinských zaměst-
navatelů. Diskutovalo se o inkluzi (začleňování dětí s handicapem do běžné výuky), o platech pedagogů, o potřebě 
technického vzdělávání. S ministrem dopravy Danem Ťokem, který navštívil Kraj Vysočina o den později, jsme zase 
probírali konkrétní kroky ke zlepšení dopravní infrastruktury v našem kraji – silniční i železniční, aktuální otázku 
zimní údržby a řeč byla také o výstavbě obchvatů, kterými chceme ulevit obyvatelům vybraných měst od přetížení 
dopravou. 
Osobně mě velmi potěšilo věcné jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a předsedkyní Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou na Bystřicku a v Dukovanech. Poslední hlubinné doly ve střední 
Evropě v Dolní Rožínce se po 60 letech koncem tohoto roku uzavřou. A tím vzniká problém se zaměstnaností. Proto 
je dobrou zprávou, že právě na Bystřicku, v dole Rožná, více než půl kilometru pod zemí vznikne jedinečná laboratoř 
pro geologické, hydrogeologické a geotechnické výzkumy. S panem ministrem jsme navštívili podzemní výzkumné 
pracoviště Bukov, kde najdou práci desítky bývalých horníků z Dolní Rožínky. Přímo v Bystřici nad Pernštejnem díky 
spolupráci města, kraje a ministerstva vzniká a do roku 2017 by měla být dobudována nová průmyslová zóna, jež 
zajistí další pracovní místa. S vyhledáváním investorů pomáhá i vládní agentura CzechInvest. 
Jednali jsme také o snad nejdůležitějším strategickém cíli – výstavbě pátého bloku Dukovan – a tedy o perspek-
tivním udržení  fungování  dukovanské  elektrárny. To  má  v  budoucnu zásadní význam nejen pro Třebíčsko, ale 
pro celou Vysočinu. Jde ve spojení s dodavateli a službami o tisíce pracovních míst. I když ještě není definitivně 
rozhodnuto a jednání se  už  v  minulosti zpožďovala, situace  se  nyní  vyvíjí  pozitivně. Pomáhá  v  tom  mezi  jiným 
i vstřícný přístup starostů dotčených obcí. Za to jim chci poděkovat. Představitelé Vysočiny bez rozdílu politické 
příslušnosti, stejně tak obyvatelé našeho kraje, význam jaderné energetiky pro náš kraj a celou ČR ve své výrazné 
většině chápou a podporují.                                                                                Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 
 

Dolní řada druhý zleva Matyáš Frűhbauer, druhá řada první zleva Vojtěch Zvolánek. 
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PLÁNOVANÉ AKCE V I. ČTVRTLETÍ 2016 

  6. 2. 2016 Masopustní průvod SDH Oudoleň 

13. 2. 2016 
Revoluční komplexní systém v boji proti stárnutí pokožky 

(přednáška) 

MUDr. Jana Nováková ve spolupráci  

s Ing. Magdalénou Hanney 

18. 2. 2016 Zasedání zastupitelstva obce  Obec Oudoleň  

20. 2. 2016 Výroční členská schůze TJ Sokol Oudoleň 

21. 2. 2016 Dětský karneval Mgr. Blanka Zvolánková, Jana Kubátová 

27. 2. 2016 NOVÝ ZÉLAND - ostrovy na konci světa  (přednáška) Obec Oudoleň 

 5. 3. 2016 Myslivecký ples Myslivecký spolek Oudoleň 

17. 3. 2016 Zasedání zastupitelstva obce Obec Oudoleň 

26. 3. 2016 Taneční zábava - KYVADLO TJ Sokol Oudoleň 
 

ROČNÍK X. – VYDÁNO: 4. 2. 2016 - MĚSÍČNÍK – ČÍSLO: 2. Uzávěrka příštího čísla 21. 2. 2016. 
Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123, IČ: 00267996. DIČ: CZ00267996.  Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815.  

E-mail: obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 17544. Cena 2,- Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

KULTURA - INZERCE 

 

                                      ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
                                                       V měsíci únoru oslaví  výročí narození: 

   

                                           Jaroslav Štolba, Oudoleň 66    
                                          Pavel Holas, Oudoleň 145 

                                                          
            

 

 

                              UPOZORNĚNÍ  
                              PRO MAJITELE  
                                   POZEMKŮ, 

                                  KTEŘÍ  
                                PRONAJÍMAJÍ 

POZEMKY HAVLÍČKOVĚ 
BOROVÉ ZEMĚDĚLSKÉ A. S. 

 

Havlíčkova  Borová zemědělská 
a. s. upozorňuje pronajímatele po-
zemků, že po navýšení nájemné-
ho (+ výplata tzv. věrnostního) 
přešla povinnost zaplatit daň z 
příjmu fyzických osob i na majitele 
pozemků, kteří daň dříve neplatili.  
Do konce března, tj. do 31. 3. 
2016, má pronajímatel povinnost 
podat přiznání z příjmu fyzických 
osob. Majitelé pozemků, kteří mají 
pronajaté pozemky u naší spo-
lečnosti, mohou přiznání podat 
prostřednictvím našeho podniku. 
 

Od 2. února do 23. února 2016 
každé úterý od 13.00 do 15.00 
hodin bude v provozních buň-
kách u čerpací stanice pří-
tomna pracovnice, která přizná-
ní pomůže vyplnit. 
Přiznání podává: 
 

 Nepracující důchodce (vlastník 
celých nemovitostí i spolu-
vlastník), jehož nájem z po-
zemků přesáhl 15 000 Kč. 

 Pracující důchodce (vlastník 
celých nemovitostí i spolu-
vlastník), jehož nájem přesáhl 
6 000 Kč. 

 Mají-li manželé ve společném 
jmění nemovitosti a jsou-li pra-
cující, podává jeden z nich 
přiznání, pokud nájem přesáhl 
6 000 Kč. 

 Mají-li manželé ve společném 
jmění nemovitosti a nemají jiný 
příjem, podává jeden z nich 
přiznání pokud, částka pře-
sáhne 15 000 Kč.  

 

                                                          
            

 

 

mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/

