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pravidelné cvičení bude začínat 

 

v pondělí 26. září od 17.30 hodin 
v sále kulturního domu. 

 

Přijít může bez obav každý, kdo se chce 
cítit lépe, uvolněně a předcházet bolestem 
zad.  
Vezměte si podložku na cvičení a teplejší 
oblečení na závěrečnou relaxaci. 
                                                                TĚŠÍ SE LÍBA 

 

  
                               ZÁŘÍ  2016  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ve dnech 12. – 16. září 2016  
se bude na obecním úřadě vybírat vodné.   

Vodné činí 17 Kč/m3. 
V případě platby na účet je nutné si 

nejdříve zjistit na obecním úřadě  
výši vodného 

(osobně, telefonem nebo e-mailem). 
  

Platbu je možné provést na tato čísla účtů: 
102703292/0300 nebo 3655068309/0800. 

Variabilní symbol: 2310+čp.  
(např. 23102 u čp. 2). 

 

C V I Č E N Í  S  D Ě T M I 
 

TJ  Sokol Oudoleň opět zahajuje úterní cvičení  
v kulturním domě. 

ZAČÍNAT BUDEME V ÚTERÝ 13. ZÁŘÍ 2016 OD 17.00 HOD.  
Ukončení v  18.30 hodin. 

Přijďte s přezůvkami a dobrou náladou. 

KALENDÁŘ NA ROK 2017 
 

  Na   obecním   úřadě  
  a  v  prodejně COOP  
  si   můžete   zakoupit  
  kalendář na rok 2017 
  TURISTICKÉ  PODOUBRAVÍ. 
  Cena 68 Kč/ks. 

Třetí místo na Volejbalovém turnaji obsadilo družstvo PZ. Včelaříci při prohlídce darovaných včelstev. 
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Poplatky - Obec Oudoleň  

(včetně DPH) 
 

Pronájem kulturního domu: 
 

cizí organizace     - bez topení             12 500 Kč   Kč 
 - s topením 18 000 Kč   Kč 
  
místní složky - bez topení     5 500 Kč   Kč 
 - s topením     9 000 Kč   Kč 
všichni: 
poplatek ze vstupného: 2% z ceny prodaných vstupenek 
 

Jednodenní akce    4 840 Kč  
 

Pronájem žebříku: 
- cizí občan a organizace                  60 Kč/den   
- občan obce a místní organizace                   20 Kč/den   
- zem. farma Oudoleň        zdarma (za údržbu) 
  

Pronájem pozemku: 
- veřejné prostranství - dlouhodobě               5 Kč/m

2
/rok  Kč/m

2
/rok 

- veřejné prostranství - krátkodobě          1 Kč/m
2
/den  Kč/m

2
/den 

- zařízení sloužící k prodeji                            50 Kč/m
2
/den  Kč/m

2
/den 

- zařízení pro poskytování služeb                   10 Kč/m
2
/den  Kč/m

2
/den 

 

Nájem obecního traktoru:       
- jízda      400 Kč/hod. Kč/hod. 
- stání      200 Kč/hod. Kč/hod. 
 

Mulčování, štěpkování:      150 Kč/hod. Kč/hod 
(+ nájem traktor) 
 

Nájem kontejneru na odpad:      100 Kč/den 
               
Posilovna:   
- děti do 15 let s dozorem                zdarma 
- od 15 let výše        10 Kč/hod. 
 

Kopírování:  
- 1 stránka A4 - černobíle                                3 Kč 
- 1 stránka A4 - barevně                  6 Kč  
  
 Ověření :      
- podpisu                30 Kč/podpis  
- listiny                30 Kč/stránka 
 
Sepsání  smlouvy:      1 000 Kč   Kč 
 
Vodné:          
- občané obce               17 Kč/m
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- podnikatelé                                  35 Kč/m
3
          

 
Poplatek za psa: 

- za jednoho psa                70 Kč            
- za každého dalšího psa                     120 Kč Kč 
  
Poplatek za popelnici:               
- občan s trvalým pobytem               360 Kč/osoba     
- chalupář                                              600 Kč/objekt 
- podnikatel (popelnice 120 l)            1 500 Kč/ks 
- podnikatel (popelnice 240 l)       3 000 Kč/ks 
 
Inzerce v Oudoleňských listech:  
- stránka A4              100 Kč 
- ½ stránky A4                           50 Kč  
- ¼ stránky A4                        25 Kč 
- minimální cena inzerce                25 Kč.  
 

 
 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání  Zastupitelstva  Obce  Oudoleň  se  budou  konat  ve čtvrtek 1. 9. 2016 a ve čtvrtek 29. 9. 2016 vždy 
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.  
 

TELEFONNÍ KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD  
Telefonní  čísla  na  obecní  úřad  jsou   569 642 201 
a 773 744 815.  
Telefonní  číslo  773 317 684,  které  obec používá 
pro zasílání SMS zpráv je určeno pouze pro tento 
účel. Na toto číslo nevolejte (nedovoláte se) a ani 
nepoužívejte na zasílání SMS zpráv obci (zprávy 
nebudou doručeny).  
 

OBECNÍ KNIHOVNA  
Čas dovolených končí, blíží se nový školní rok, 
podzim, a proto chci připomenout, že  od  září   máme 
v knihovně opět otevřeno jak ve středu (18.00 - 20.00 
hodin), tak také v sobotu (18.00 - 19.00 hodin). 
Za první pololetí roku 2016 nám přibylo do kme-
nového  fondu  37  nových  titulů,  seznam   najdete 
na  webových stránkách knihovny. Přijďte se podívat. 
                                         Olga Hussliková, knihovnice 
 

STAROSTA - GENTLEMAN  
O prázdninách jsme se vracely z Chotěboře auto-
busem a na dolní křižovatce nečekal na náš přípoj 
autobus z Borové. Dlouho jsme čekaly a pak nám 
nezbylo nic  jiného  než  jít pešky s těžkými taškami 
po svých. Když se o tom dozvěděl pan starosta, 
vzkázal  nám, že  jsme  mu  měly  zavolat. Přijel by 
pro nás  a svým autem nás dovezl domů. Děkujeme 
za péči o seniory.                                                                                                
                Jaroslava Ševcechová a PhDr. Eva Hájková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

O Z N Á M E N Í 
 

o době a místě konání voleb  
do zastupitelstva kraje 

 

Starosta Obce Oudoleň podle § 27 zákona  
č. 130/2000 Sb., o volbách  do zastupitelstev krajů  

a o změně některých zákonů,  
 

oznamuje: 
 

1. Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina se 
uskuteční  dne  7. října 2016 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 8. října 2016 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 
 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je 
volební místnost v zasedací místnosti obec-
ního úřadu v Oudoleni č. p. 123 pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu. 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-
li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.  
 

4. Voliči  budou  dodány 3 dny přede dnem konání 
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 
 

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud 
nevstoupí do prostor určených pro úpravu 
hlasovacích lístků. 
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VČELAŘÍCI 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

 
 

 

 

 

 
 

MILÍ ŠKOLÁCI, DĚVČATA A KLUCI 
Vlaštovky se začínají řadit na drátech, jeřabiny se červenají, blíží se září! 
Ještě si užívejte sluníčka, odpočívejte, ale až budete mít chvilku, podívejte se po aktovce a pomalu si 
chystejte všechno, co budete potřebovat do školy. Podrobný seznam najdete na www.oudolen.cz.  
Těšíme  se  na vás ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 hodin. Vezměte si s sebou přezůvky, prvňáčci 
navíc i školní aktovku.                                                                                                Vaše paní učitelky 
 
 

 
Končí mé druhé funkční období ve funkci hejtmana Kraje Vysočina a je tedy čas bilancovat. Jaký je můj zásadní 
pocit při této příležitosti? Bylo mi ctí vést kraj, na jehož všech úrovních jsem se setkával s množstvím lidí ochotných 
poctivě  pracovat  pro  společný  prospěch.  Starostové  měst  a  obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, školských 
a zdravotnických zařízení, pracovníci ve službách, ve firmách a ostatní občané našeho kraje – všude jsem 
nacházel poctivé a zaujaté pracanty. Je mou radostí projíždět krajem a vidět krásné opravené domy a firemní 
provozy, celou naši malebnou Vysočinu. 
Politici často rádi mluví o změnách, kterých dosáhli. Já si ale myslím, že hlavním pozitivem ve vývoji Kraje 
Vysočina je stabilita a solidnost bez extrémních výpadků. Od začátků jeho existence – i za vedení kraje hejtmany 
Františkem  Dohnalem  a  Milošem  Vystrčilem – byla  pro  něj  typická  spolupráce  všech  zúčastněných  a  vůle 
po výsledcích  ve  prospěch  celku.  Vleklé  spory,  přenášení  osobních  averzí a zájmů do politiky – to nepřináší 
do stavu společnosti nic dobrého. Až na malé výjimky se nám dařilo těmto situacím vyhnout.  
Můžeme mít různé názory na řešení problémů, společná musí být slušnost v jednání a vůle pracovat ve prospěch 
všech občanů Vysočiny. Také proto  se cítíme na Vysočině příjemně a vnímáme, že náš kraj je regionem vlídných 
a schopných lidí.  
Rád bych všem občanům Kraje Vysočina velmi poděkoval, rozvoj kraje a jeho úspěchy jsou především jejich 
zásluha, a popřál jim do budoucna pevné zdraví a časté pracovní i soukromé radosti.   
                                                                                                                         Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
  
 

Blíží se konec prázdnin a my jsme se konečně dočkali prvních včelstev 
(oddělků). Tímto bych chtěl poděkovat panu Tonarovi z Havlíčkovy 
Borové za darované oddělky. 
Včelstva jsme ihned začali zakrmovat cukerným roztokem v poměru 3 : 2 
a naše včeličky již dostaly 15 kg cukru na včelstvo, což není moc, ale 
samotná včelstva již měla přibližně 5 kg medných zásob, takže věříme, 
že zimu přečkají v pořádku. 
Po kontrole zásob jsme také ihned provedli zaléčení proti roztoči Varroa 
destructor (Kleštík včelí), který dovede zničit celé včelstvo. 
Ačkoliv vrcholí slídění včel a tím pádem i velká obrana zimních zásob, 
vše se obešlo bez žihadel a my se s pocitem, že jsme konečně včelaři, 
rozešli domů.                                                      Za VKM David Bačkovský    
 

 

 
 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
První  srpnová  sobota  se  jako  obvykle  nesla  v  duchu  volejbalového  turnaje,  který  se  v  Oudoleni  konal již 
po čtrnácté. Po celý den panovalo příjemné počasí, a tak nic nebránilo tomu, aby se všech osm zúčastněných 
družstev pustilo do hry. Již kolem 15. hodiny zvítězilo družstvo z Jihlavy s názvem SEBRANKA. Na druhém místě 
se umístilo přibyslavské družstvo A CO? a na třetím místě družstvo se zástupci z Oudoleně PZ. Ceny pro nejlépe 
umístěná družstva sponzorovala firma PROGRESS sportswear, s. r. o. Vzhledem k tomu, že o vítězi bylo 
rozhodnuto  nezvykle  brzo,  se  někteří  hráči  pustili  do hry i po vyhlášení výsledků. Na hřišti panovala soupeřivá 
a posléze velmi rozjařená atmosféra, proto doufáme, že si turnaj nakonec všichni užili .  
Rádi bychom touto cestou znovu poděkovali rodině Rosických za poskytnutí výborného zázemí, všem pořadatelům 
a také sponzorům – p. Petr Oubrecht, p. Michal Blažek, firma Vilém s. r. o. a PROGRESS sportswear, s. r. o.  
Nemalý dík patří samozřejmě také hráčům a fanouškům. Děkujeme a těšíme se na příští rok!    Tereza Ondráčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

KULTURA A INZERCE 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

                  Havlíčkova Borová zemědělská a. s. Vás srdečně zve na den otevřených dveří,  
                   který se uskuteční při příležitosti Havlíčkových slavností  

                           v pátek 2. září 2016 od 14.00 hodin v areálu naší společnosti. 
 

                       Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá! 
                Občerstvení zajištěno.  
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                               Oznámení Ředitelství  

                        Základní školy a Mateřské školy 

                                   Havlíčkova Borová 
 
 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy 
v Havlíčkově Borové oznamuje svým žákům,  
že zahájení nového školního roku 2016/2017 

proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 od 7.15 hodin. 
Všichni žáci si přinesou přezůvky,  

blok a psací potřeby. 
Vyučování první školní den potrvá do 9.00 hodin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ROČNÍK X. – VYDÁNO: 26. 8. 2016 – MĚSÍČNÍK ČÍSLO: 9. - Uzávěrka příštího čísla 25. 9. 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. 

                     ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                        V měsíci září oslaví výročí narození: 
 

                       Anna Stránská, Oudoleň 83 
         Zdeněk Sláma, Oudoleň 144 
 

                                   BLAHOPŘEJEME! 
                                                          

            

 

 

INZERCE:  
Zaregistrujte se k odběru novinek ze stránek 

www.pomuzemelidem.cz. 

            
                                                          

            

 

 

      VÍTÁME  MIMINKO 
 

           Vítáme mezi námi  

        Václava Zvolánka, 
    který se narodil 26. 7. 2016. 

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

     TIŠE VZPOMÍNÁME 
    Tichou vzpomínku věnujeme  
          paní Anně Vomelové,  
      která zemřela 16. 7. 2016  
      ve věku nedožitých 89 let.    
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