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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. 
- žádost p. Zdražila, Oudoleň o pokácení 1 ks lípy 

za čp. 19 za těchto podmínek: pokácení provede 
p. Zdražil do 15. 4. 2009 na vlastní nebezpečí a 
na vlastní náklady a do tohoto termínu provede 
výsadbu 1 ks vzrostlé lípy o výšce 2,5 - 3 m. Za-
stupitelstvo doporučuje odstranění pařezu, aby na 
stejném místě mohla být provedena nová výsad-
ba, která je podmínkou pokácení.  

- Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 
1/2008 o místních poplatcích.  

- rozpočtové změny č. 5/2008.  
- ústřední inventarizační komisi, dílčí inventarizační 

komisi a likvidační komisi pro rok 2008.  
- odměnu pro Mgr. Losenickou Dagmar, ředitelku 

ZŠ a MŠ Oudoleň z dotace kraje: Zvýšení nená-
rokových složek platů a motivačních složek mezd 
pedagogických pracovníků regionálního školství 
s ohledem na kvalitu jejich práce.  

Zastupitelstvo obce projednalo:  
- umístění veřejného osvětlení na budovu hasičské 

klubovny a u čp. 65. Bude znovu projednáno na 
příštím zasedání.  

- žádosti p. Kryštofka, Oudoleň  o pokácení 1 ks 
javoru na obecním pozemku p. č. 648/92 
z důvodu: strom stojí na skále a hrozí jeho skáce-
ní a dále o pokácení 1 ks olše na vlastním po-
zemku p. č. 98/1 z důvodu nahnilého kmene 
stromu. Bude projednáno na příštím zasedání. 

- nový řád v kulturním domě. TJ Sokol  bude požá-
dán o stanovení cvičebních hodin a o určení osob 
odpovědných za cvičení - do 18. 12. 2008.  

 

 
 
- na základě Usnesení soudu v Havlíčkově Brodě-

návrh Dohody o realizaci výkonu trestu obecně 
prospěšných prací s P. R, Oudoleň. Výkon trestu 
OPP bude zahájen dne 1. 12. 2008.  

- rozpočet na rok 2009. Rozpočet bude vyvěšen na 
úřední desce.  

- organizaci vítání občánků dne 29. 11. 2008. 
- organizaci obecního plesu. 

- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s informacemi  z jednání  s   firmou   Ekomonitor 

s. r. o., Chrudim a s p. Šmejkalem, Odbor životní-
ho prostředí, Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava. 

- s projektem Sousedská výpomoc.  
- s  děkovným  dopisem  bývalého hejtmana kraje 

p. Vystrčila. 
- s kalkulací cen za uložení odpadu na skládce 

v Ronově na rok 2009 ve výši 850,- Kč/t za odpad 
od smluvních obcí.  

- s informacemi z projednání územního plánu obce 
na Městském úřadě v Chotěboři. V územním plá-
nu bude ještě dořešen: biokoridor a fotovoltaické 
elektrárny. 

- s informacemi o zřízení kontaktního místa Czech 
Point, v současné době probíhá zřízení a instala-
ce certifikátů. 

- s vytýčením bodů na vlastnické hranici mezi po-
zemky p. č. 60/3, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 
60/15 a 60/16. 

- se stavem finančních prostředků obce.  
- Zastupitelstvo obce bylo proškoleno: 

- z odborné přípravy preventivní požární hlídky pro 
akce, kterých se zúčastňuje více než 200 osob. 

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Příští    zasedání    Zastupitelstva   obce   Oudoleň   se    bude   konat  ve čtvrtek  18.  prosince  2008   od  
18:00  hodin  v   zasedací  místnosti  obecního úřadu. 

 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 
Ve středu 10. 12. 2008 v době od 8:00 do 12:00 hodin bude na čtvrtích a v horní části obce od Hájků čp. 
104 k Bencům čp. 103 a od Belatků čp. 87 ke Křesťanům, čp. 128 přerušena dodávka elektřiny 

KKddoo  žžee  lleettooss  zzlloobbiill  zzaass,,  nnaa  kkoohhoo  tteeďď  ppřřiiššeell  ččaass??  
PPeekklloo  uužž  jjee  ppřřiipprraavveennoo,,  ppoodd  kkoottlleemm  jjee  zzaattooppeennoo..  

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   27. 11. 2008 
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SOUSEDSKÁ  VÝPOMOC                                                                SOUSEDSKÁ  VÝPOMOC                                                                SOUSEDSKÁ  VÝPOMOC                                                                SOUSEDSKÁ  VÝPOMOC                                                                
    

Dovolte mi seznámit Vás s projektem: “SOUSEDSKÁ  
VÝPOMOC“, kterou za spolupráce obecního úřadu, 
farnosti a koordinátora realizuje Oblastní charita 
Havlíčkův Brod. 
Tento projekt je realizován v obcích, kde chybí profe-
sionální sociální služby. Někteří Vaši spoluobčané by 
přesto drobnou výpomoc uvítali. Výpomoc by byla 
prováděna prostřednictvím dobrovolníků, které by-
chom rádi vyhledali ve Vaší obci. Výpomoc může mít 
podobu donášky oběda či nákupu, doprovodu k lékaři 
nebo je „obyčejné popovídání“. Často i drobná výpo-
moc může ovlivnit, aby se člověk nedostal do sociál-
ního či zdravotního zařízení zbytečně dříve než je 
nutné. Tímto projektem bychom chtěli navázat či ob-
novit tradici sousedské výpomoci, která na vesnicích 
vždy fungovala a dát příklad dalším generacím. 
Pokud potřebujete výpomoc nebo naopak byste chtěli 
pomáhat, obraťte se na koordinátora Oblastní charity 
Havlíčkův Brod nebo na starostu Vaší obce. 
Sousedská výpomoc není žádnou povinností, ale dob-
rovolnou pomocí svému sousedovi.  

 
Rybolová Alžběta, 

Koordinátora sousedské výpomoci 
mobil: 731 604 768 

e-mail: pomocsousedum@seznam.cz                                                 

 
 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                              

Augustin Václav  
                                                                                                                   starosta obce                                                                

ROZPOČET  NA  ROK  2009  
OBEC  OUDOLEŇ 

Příjmy:                          v tis. Kč Rozpočet 
Daňově příjmy: 3092,5 
Nedaňové příjmy: 682,4 
Neinv. příjaté dotace ze SR: 59,7 
Splátky úvěru: -330,4 
Příjmy celkem  3504,2 
  
Výdaje:                           v tis. Kč Rozpočet 
Místní komunikace: 309,0 
Čekárny: 2,0 
Dopravní obslužnost: 21,0 
Vodovod: 47,8 
Příspěvek ZŠ Havl. Borové: 60,0 
Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň: 150,0 
Místní knihovna: 13,0 
Kronika: 7,0 
Kaplička: 6,0 
Kulturní dům: 611,6 
Životní jubilea: 70,3 
TJ Sokol: 1,0 
Veřejné osvětlení: 47,0 
Traktor: 53,2 
Komunální odpad: 265,0 
Péče o vzhled obcí: 32,0 
Sbor dobrovolných hasičů: 16,0 
Vnitřní správa: 1193,0 
Výdaje celkem:  2904,9 

Obecně závazná vyhláška obce Oudole ň č. 1/2008 o místních poplatcích 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 1/2008 o místních 
poplatcích s  platností od 1. 1. 2009. Touto vyhlášku se mění poplatek  za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů následovně: 

a) u osoby s trvalým pobytem činí poplatek 250,- Kč za kalendářní rok (navýšení o 10,- Kč) 
b) u osoby, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci činí tento poplatek 500,- Kč za kalendářní 

rok (navýšení také o 10,- Kč). 
A teď dříve než nám za čnete spílat si p řečtěte několik zajímavých informací : 

 mezi komunální odpad nepatří jen odpad z popelnic, ale  také  nebezpečný  odpad,  papír,  plast,  sklo 
a velkoobjemový odpad. 

 za rok 2007 jsme z popelnic na skládku Ronov vyvezli 71,738 t odpadu za 56 002,50 Kč 
 k tomu jsme zaplatili za odvoz odpadu z popelnic 113 460,- Kč 
 za odvoz a skládkovné velkoobjemového odpadu jsme zaplatili 4 639,50 Kč 
 za odvoz nebezpečného odpadu 11 586,- Kč 
 za odvoz papíru 8 517,- Kč 
 za odvoz skla 2 679,- Kč 
 za odvoz plastů 15 544,- Kč 
 takže celkem jsme za komunální odpad za rok 2007 zaplatili 212 428,- Kč 
 a naproti tomu jsme od Vás, občanů s trvalým pobytem, majitelů rekreačních objektů a podnikatelů 

(podnikatelé platí roční poplatek ve výši 1 200,- Kč za popelnici), vybrali poplatek za komunální odpad 
ve výši 103 734,- Kč 

 

Takže to je celkem jasné, za rok 2007 jsme na komun ální odpad dopláceli 108 694,-  Kč, což je 
více než polovina náklad ů. 
A to byl rok 2007, v letošním roce jsou náklady zas e vyšší a v roce 2009 budou ješt ě vyš ší. 
Takže není ce lkem c o dodat.  
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Mateřská škola:      Děti v mateřské škole se těší na čerty a Mikuláše. 

Děkujeme pí Slámové za papírové vánoční stromky, které nám zdobí třídu.             pí. Váňová Pavla , učitelka MŠ 
 
Základní škola:  
V říjnu a listopadu 
jsme se zaměřili na 
ochranu přírody. 
Pracovali jsme na 
miniprojektu 
s názvem LÍPA a 
stále ještě pracujeme 
na projektu ŽÍŽALA 
OBECNÁ. Protože 
jen teorie ve 
vyučování nestačí, 
často jsme prováděli 
různá měření a 
pozorování v přírodě. 
Témata jsme potom 
zpracovávali 
v hodinách českého 
jazyka, prvouky, 
přírodovědy, mate-
matiky, výtvarné 
výchovy a pracovního 
vyučování. Kdo 
v těchto měsících 
navštívil naší školu, 
mohl vidět ukázky 
prací našich žáků.  
pí. Stehnová 
Vladimíra, učitelka ZŠ 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 
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POZVÁNKA ZŠ A MŠ OUDOLEŇ NA VÁNOČNÍ BESÍDKU

 Zimní údržba 
Kraj Vysočina, vlastník silnic II. a III. tříd o celkové délce 4 575 km, v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 
104/1997 Sb., zabezpečuje sjízdnost II. a III. tříd v zimním období prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny, příspěvkové organizace. 
Na základě výše uvedeného zákona a prováděcí vyhlášky zpracovává Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Plán zimní údržby silnic. Zimním obdobím se dle vyhlášky rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího 
roku. Vlastník (správce) neodstraňuje, ale pouze zmírňuje závady spojené s povětrnostními situacemi. Pro účely 
plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti a vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízd-
nost v následujících lhůtách: 

I. pořadí silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy do 3 hodin 
II. pořadí zbývající silnice II. třídy a dopravně významné sinice III. třídy do 6 hodin 
III. pořadí ostatní silnice III. třídy do 12 hodin 

 
Nařízením č. 6/2008 ze dne 8. 7. 2008 stanovil kraj úseky silnic, na nichž se pro jejich malý dopravní význam neza-
jišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. 
Organizačně je zajišťování zimní údržby rozděleno na takzvané okruhy sypačů, kterých je v kraji Vysočina 123, 
přičemž jeden okruh má v průměru 40 km. 
Pro zimní období je na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny a na jejich jednotlivých provozech zajištěna nepře-
tržitá dispečerská služba, kterou lze v případě potřeby kontaktovat na těchto telefonních číslech: 
 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  567 117 100 
Provoz Havlíčkův Brod    569 424 591 
Provoz Jihlava     567 117 117 
Provoz Pelhřimov    565 323 768 
Provoz Třebíč     568 839 800 
Provoz Žďár nad Sázavou   566 621 833 
 
Další informace vám poskytne:                               

Ivana Ševecová, odbor dopravy a silničního hospodářství 
Telefon: 564 602 237, E-mail: Severova.i@kr-vysocina.cz 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
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Junior dům dětí a mládeže - středisko volného času Chotěboř a Svazek obcí Podoubraví vyhlašují 

MISS PODOUBRAVÍ 2009 

Soutěž je určena děvčatům narozeným v letech 1993 – 1996. 
 V soutěži není prvořadá krása dívky, ale její celková všestrannost a  osobnost. 

Přihlášky do soutěže možno vyzvednout v JUNIORU nebo na www.ddmchotebor.cz  
a vyplněné odevzdat nejpozději do 15. prosince 2008. 

Finálový podvečer proběhne 28. února 2009. 
Po celou dobu soutěže spolupracujeme s modeligovou agentura STUDIO 91 a reklamním studiem PIXEL. 

Mediálními partnery jsou Chotěbořské ECHO a Deník. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURA A INZERCE 

                                                                                                                                        Obecní úObecní úObecní úObecní úřad Oudoleň pořádá již tradičnířad Oudoleň pořádá již tradičnířad Oudoleň pořádá již tradičnířad Oudoleň pořádá již tradiční    

           OOOO    BBBB    EEEE    CCCC    NNNN    ÍÍÍÍ      P  P  P  P    LLLL    EEEE    SSSS    
                                                                                                                                                        vvvv    sobotu 27. 12. 2008sobotu 27. 12. 2008sobotu 27. 12. 2008sobotu 27. 12. 2008    

                                                                                                            vvvv    Kulturním domě vKulturním domě vKulturním domě vKulturním domě v    OudoleniOudoleniOudoleniOudoleni    

                                                                                            Hudba: H.O.P.EHudba: H.O.P.EHudba: H.O.P.EHudba: H.O.P.E    

                        ∼∼∼∼∼∼                        ∼∼∼∼∼∼                        ∼∼∼∼∼∼                        ∼∼∼∼∼∼    

                                                                                                                                        Předtančení: Aerobic Předtančení: Aerobic Předtančení: Aerobic Předtančení: Aerobic  +  +  +  +     Břišní tBřišní tBřišní tBřišní taaaanečnicenečnicenečnicenečnice    

                                                                                                                                                                            Bohatá tombola Bohatá tombola Bohatá tombola Bohatá tombola                                 Každý los vyhrKaždý los vyhrKaždý los vyhrKaždý los vyhráááávávávává 

                                        Začátek: 20:00 hodinZačátek: 20:00 hodinZačátek: 20:00 hodinZačátek: 20:00 hodin                            VstuVstuVstuVstuppppné: 80,né: 80,né: 80,né: 80,---- Kč Kč Kč Kč        

V Í T Á N Í   O B Č Á N K Ů 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo obnovit tradici Vítání dětí do života. A tak na sobotu 29. listopadu 
přijalo pozvání 5 dětí narozených v tomto roce se svými rodiči, prarodiči, příbuznými a známými.  
Do života naší obce byli slavnostně přivítáni: Zvolánková Hana, Moravec Stanislav, Zvolánková Alžbě-
ta, Zvolánek Vojtěch a Štolc Vojta. 
Program obohatily děti ze základní  školy svým vystoupením, krásná slova zazněla  od pana starosty.  
Děti dostaly  malé    dárečky   
a  fotografovaly   se v  koléb- 
ce,kde se  jim ale  vůbec  ne- 
líbilo. 
Věříme ale, že  život v  Oudo- 
leni se  jim líbit  bude,  že  si 
tady najdou hodně kamarádů 
a  až  je  osud odvane  někam 
do   světa,   že   si   na   svou  
rodnou            vísku       vždy  
vzpomenou. 
Děkujeme       všem,      kteří 
se     podíleli     na    přípravě  
a  průběhu  akce a  už se moc 
těšíme na ty, které mezi námi 
přivítáme příští rok. 
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POVINNÉ  RUČENÍ  U  ČSOB  POJIŠŤOVNY 
                                                                        
      PŘIJEDEME za Vámi,   
      ZAJISTÍME převedení 
      bonusu, asistenční  
      služby, úrazové 
      pojištění zdarma. 
      VOLEJTE: 
      pondělí až neděle 
      8:00 – 21:00 hod. 
      TELEFON: 
      602 767 252 
      Martin Gron 
 

OBJEM MOTORU                    POJISTNÉ    
osobní automobil                     (ročně od) 
do 1000 ccm           1 380 Kč  
od 1000 do 1350 ccm  1 546 Kč 
od 1350 do 1850 ccm  2 172 Kč 
od 1850 do 2500 ccm  3 366 Kč 
nad 2500 ccm   4 633 Kč 
nákladní automobil   
do 3500 kg   4 633 Kč 
3500 – 12 000 kg  6 570 Kč 
nad 12 000 kg             10 663 Kč 
 

   NABÍDKA SLNABÍDKA SLNABÍDKA SLNABÍDKA SLUUUUŽEBŽEBŽEBŽEB    
� POVINNÉ RUČENÍ 
� ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
� ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
� DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ 
� POJIŠTĚNÍ DOMKŮ A 

DOMÁCNOSTÍ 
� ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO 

ÚČTU 
� PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
� STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
� ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
 

Přijmeme též spolupracovníky. 

Informace:   

Martin GronMartin GronMartin GronMartin Gron    

tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767    252252252252    

eeee----mail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.cz    

  VYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZYKA 
 

Petra Gronová 

Česká Bělá 326 

tel: 724 279 292, 602 767 252 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
 

   V měsíci prosinci oslaví výročí narození: 
 

Dvořák Karel, Oudoleň 130 
Blažková Jaroslava, Oudoleň 184 
Holas František, Oudoleň 112 
Stehnová Františka, Oudoleň 20 
Stehno Jaroslav, Oudoleň 20 
 

     BLAHOPŘEJEME!!BLAHOPŘEJEME!!BLAHOPŘEJEME!!BLAHOPŘEJEME!!    

KINO ŽDÍREC N/D. 
PROSINEC 2008 
5.12. pátek v 16,30 a v 18,30 hodin  
NESTYDA 
Komedie podle knihy Michala Viewegha „Po-
vídky o manželství a o sexu“. 
88 min., přístupný od 15 let, 59,- + 1,- Kč 
10.12. středa v 17,00 hodin 
XVII. VÁNOČNÍ KONCERT 
Účinkují:  Děti z MŠ.   Pěvecký  sbor  ZŠ 
Sboreček. Pěvecký sbor.  Žáci a žákyně 
z hudebně pohybového kroužku. Žáci ZUŠ 
Chotěboř. Koncertem provázejí žáci ZŠ Ždírec 
n/D. Vstupné dobrovolné. 
12.12. pátek v 18,30 hodin 
MAMMA MIA! 
Muzikál V. Británie a USA. 
109 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč 
19.12. pátek v 7,35 a v 9,35 hodin  
VESMÍRNÍ OPIČÁCI 
První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz 
Ham je zatím poslední… doufejme, že se 
vrátí! 81 min., 26,- + 1,- Kč 
19.12. pátek v 16,00 hodin  
VESMÍRNÍ OPIČÁCI 
Repríza rodinného animovaného filmu USA, 
Kanady a V. Británie. 81 min., 36,- + 1,- Kč 
9.1. pátek v 16,00 hodin 
KOZÍ PŘÍBĚH: POVĚSTI STARÉ PRAHY 
Nový animovaný film. 
16.1. pátek v 18,30 hodin 
VY NÁM TAKY, ŠÉFE! 
Nová česká komedie. 
OBČERSTVENÍ - ÚSCHOVNA KOL 5,- Kč/ ks. 
Telefon do kina 569 695 907. 

Oddíl stolního tenisu Oudoleň pořádá již 8. ročník tradičního 

 

    
    

vvvv    úterý 30. 12. 2008 od 8:00 hodinúterý 30. 12. 2008 od 8:00 hodinúterý 30. 12. 2008 od 8:00 hodinúterý 30. 12. 2008 od 8:00 hodin    
    

v Kulturním domě v Oudoleni. 
Pro všechny místní neregistrované hráče: 

děti, mládež, ženy i muže. 
Pro každého je připraveno občerstvení,  

pro vítěze bohaté ceny. 
Přijďte si zahrát a pobavit se. 

 

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V KNIHOVNĚ 
Od 1. 1. 2009 bude místní knihovna otevřena každé pond ělí v době od 17:00 do 19:00 hodin. 


