
Obecní úřad Oudoleň, 582 24 Oudoleň 131                      
Tel. fax č.: 569 642 201,  www.oudolen.cz 
E-mail:obec@oudolen.cz,  obec.oudolen@ iol.cz 
============================================================================ 

I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U     
============================================================================
Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11. 12. 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− vstup obce do MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 

− poskytnutí bezúročné půjčky Svazku obcí – plyno-
fikace obcí Borovsko ve výši 300.000,- Kč nejpoz-
ději do 31. 3. 2007. 

Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21. 12. 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− žádost p. Slámy, Oudoleň 143, o úpravu mostu 

před halou – jedná se o výškové vyrovnání, toto 
bude provedeno na jaře příštího roku. 

− rozpočet na rok 2007. 
− rozpočtové změny č. 7/2006. 
− delegování starosty obce p. Augustina Václava 

v souladu s §84, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění k zastupování obce na 
členských schůzích Lesního družstva obcí se síd-
lem v Přibyslavi v roce 2007. 

− požadavek na Středisko Probační a mediační 
služby v Havlíčkově Brodě na vykonávání obec-
ně prospěšných prací v naší obci, jednalo by se o 
následující práce: zametání silnice, vyčištění po-
toka, vyřezání náletových dřevin apod.  

− žádost oddílu stolního tenisu o poskytnutí spon-
zorského daru na turnaj ve stolním tenisu dne 25. 
12. 2006 ve výši 1.000,- Kč nepeněžní formou.  

− seznam členů výboru: 

� výbor kulturní a sportovní: 
- předseda: p. Ondráček Zdeněk 
- člen: p. Sláma Michal 
- člen: pí. Bencová Eva 

Obecní zastupitelstvo navrhuje : 
− v souladu s §84, písmeno g) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích v platném znění do volených orgánů 
Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi sta-
rostu obce p. Augustina Václava. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− s informacemi ze semináře dotačního titulu LEA-

DER+. 
− s průběhem jednání s firmou AURUM s. r. o.  

Pardubice, týkající se územního plánu.  
− s informacemi ze setkání starostů a starostek 

obcí správního obvodu Městského úřadu Chotě-
boř (dotazníky pro seniory, rodiny s dětmi, obec-
ně prospěšné práce, nový stavební zákon). 

=========================================================================== 
AKTUÁLNÍ  INFORMACE  

===========================================================================
� PŘÍŠTÍ  ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTU-
PITELSTVA  se  bude konat  ve čtvrtek 
25. 1. 2007 v 18.00 hodin v kanceláři obec-
ního úřadu. 

� ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPA-
DU. Firma Miloslav Odvárka – ODAS Žďár 
nad Sázavou upozorňuje na změnu svozu 
komunálního odpadu o vánočních a novo-
ročních svátcích. Svoz vycházející na pondělí 
25. 12. bude proveden v sobotu 23. 12. a 
svoz vycházející na pondělí 1. 1. bude prove-
den v sobotu 30. 12. 2006. 

� TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA.  I v letošním roce 
proběhne v naší republice Tříkrálová charitní 
sbírka, kterou pořádá Česká katolická chari-
ta. Také v naší obci a v obci Slavětín zavítají 
v sobotu 6. ledna 2007 do našich domovů 
tříkráloví koledníci. Budou rozděleni do dvou 
skupin. Obě skupiny budou vycházet v 8.30 
hodin. Skupiny koledníků povede osoba vy-
bavená charitní průkazkou. Příspěvky budou 
vybírány do zapečetěné pokladničky. Vybrané 
prostředky budou odeslány na charitní proje-
ty a humanitární pomoc. 

     Přijmout dobré rady vyžaduje víc moudrosti  
než je rozdávat.   Samuel Johnson 



 
Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                 
          Augustin Václav                                              
             starosta obce 

 
=========================================================================== 

MÍSTNÍ  KNIHOVNA  
=========================================================================== 
Kateřina Neumannová:  MOJE TŘI ZLATA  
     Olympijské Turíno, strhující finále běhu na 30 kilometrů: KATEŘINA  NEUMANNOVÁ v jakési magické síle 
předbíhá soupeřky a vzápětí padá v cíli. JE  PRVNÍ! 
     Má olympijské zlato a své malé lidské zlato za chvíli svírá ve své náručí.... Smyčka filmu tohoto úžasného spor-
tovního výkonu se odvíjí tam a zase zpět. Desetkrát, dvacetkrát, padesátkrát.... Nemůžeme se vynadívat. U obra-
zovek svorně pláčeme a radujeme se.... 
     Reportér říká: „Kdyby žil spisovatel Ota Pavel, napsal by o této nezapomenutelné chvíli určitě nádhernou povíd-
ku..“ A já vím.... udělal by to. Měl rád tvrdohlavé nadšence, kteří svému sportu odevzdávají tělo i duši. Všechno. 
Taková je i Kateřina Neumannová.... 
     Pomyslnou štafetu Oty Pavla převzali v této knížce – s náležitou invencí a pokorou – dva sportovní novináři. 
Sepsali nejen silný a pravdivý sportovní příběh, ale vykreslili i přesný portrét hlavní hrdinky. Sympatické moderní 
ženy, která jde vytrvale za svým, má svůj charakter, charisma ...... a také tajemství.
                                                                                                                     Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň 
=========================================================================== 

TJ SOKOL  OUDOLEŇ 
=========================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================== 

ZÁKLADNÍ   ŠKOLA   A   MATE ŘSKÁ   ŠKOLA  OUDOLEŇ 
=========================================================================== 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:   
PŘEDVÁNOČNÍ   ČAS   V ZÁKLADNÍ  ŠKOLE:  
     Dne 29. 11. dopoledne nás navštívili pracovníci  Královéhradecké diecéze s programem o tom, kdo byl Mikuláš 
a proč nosí dětem dárky. Odpoledne jsme navštívili divadelní představení Betlémská hvězda  v  Horáckém divadle 
v Jihlavě. Do divadla jely děti i se svými rodiči.  
     V sobotu 16. 12. jsme připravili vánoční besídku a malou vánoční výstavku žákovských prací. 
 
Divadlo v Jihlavě 
     29. 11. 2006 jsme se vydali na divadlo v Jihlavě. Paní učitelka nám řekla, kdy se máme dostavit ke škole. Za 
chvíli přijel autobus, do kterého jsme všichni nastoupili a počkali na paní učitelky. Když jsme všichni nastoupili, 
autobus se rozjel. Když jsme dorazili k divadlu, vystoupili jsme z autobusu a šli jsme dovnitř. Tam jsme si svlékli 
bundy a svetry, aby nám nebylo teplo. Vešli jsme do místnosti, kde se hrálo divadlo, ve kterém hrálo asi patnáct 
postav. Zahráli nám, jak to bylo v dobách, kdy se narodil Ježíš Kristus. V divadle vystupoval král Herodes, vojáci, 
staří židé, panna Marie, Josef, pastýři, tři králové, čert atd. Když divadlo skončilo, jeli jsme autobusem zpátky do-
mů. Všem se představení jistě líbilo.                                                                                                                       Jára                                                                                            

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod 
   30-31.12, 1.1. MUDr.  Vladimír Mottl Dobrovského 2023, Havl. Brod tel. 569 424 211 
    6. -    7. 1. MUDr. Věra Kotrbová Dobrovského 2023, Havl. Brod tel. 569 422 741 
  13. -  14. 1. MUDr. Marie Stratilová Krále Jana 259, Chotěboř tel. 569 623 880  
  20. – 21. 1. MUDr. Ladislav Kříž Plovárenská 482, Havl. Brod tel. 569 426 104 
  27. – 28. 1. MUDr. Albert Chládek Humpolecká 244, Havl. Brod tel. 569 426 110 

Pohotovostní služby jsou od 8.00 do 12.00 hodin.  

                                                         Oddíl stolního tenisu při TJ Sokol Oudoleň pořádá 
                              ve dnech 25. a 26. ledna 2006 

                  6. ročník  

                     VÁNOČNÍHO  TURNAJE  VE  STOLNÍM  TENISU 
 

      Dne 25. 12. 2006 pro neregistrované (ženy, děti, muži) bez startovného. 
                          Dne 26. 12. 2006 pro registrované i neregistrované – startovné 100,- Kč. 

 
                                 Hráče a přátelé stolního tenisu srdečně zvou pořadatelé. 

 

 



Besídka 
     V sobotu 16. 12. 
2006 v 13.30 hodin 
jsme měli besídku 
v kulturním domě. 
V programu byly 
čertovské básničky, 
písnička o 
Mikulášovi, čertovské 
rejdování, básně a 

Monika a Áďa zahrály na flétny. Za odměnu jsme dostali malé baterky.          
                                                                                             Monika                                                                           
Besídka 
     V sobotu 16. 12. 2006 jsme měli v kulturním domě besídku. Nejdříve 
jsme řekli říkačky o čertech, poté jsme zahráli samotné čerty. Potom jsme 
se šli převléct za pastýře, andělé, Josefa a Marii. Zahráli jsme malé před-
stavení o narození Krista. Když jsme besídku dohráli, šli jsme se 
převléknout do věcí, ve kterých jsme přišli, a od paní učitelky jsme dostali 
hezké svítilničky. Besídka se jistě všem líbila.                                      Jára 
    
ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1.  TŘÍDY  ZŠ  OUDOLEŇ 
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Oudoleň se bude konat v pondělí 29. 1. 2007 od 

13.00 do 16.30 hodin  v ZŠ a MŠ v Oudoleni. Do 1. třídy budou zapsány děti, které se narodily v době od 1. 9. 
2000 do 31. 8. 2001. Rodiče si vezmou s sebou k zápisu rodný list dítěte.  
 
      Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Oudoleň  přejí všem občanům radostné a klidné  prožití vánočních 
svátků a do nového roku vše dobré, hodně osobní spokojenosti a pohody.                                                                                                                         
                                                                                                                        Mgr. Losenická Dagmar, ředitelka školy 
 
----------------------------------------------------- 
 
MATE ŘSKÁ ŠKOLA :      
Dne 19. 12. 2006 proběhla v mateřské škole 
besídka. Besídku sestavenou z písniček, 
říkanek a pohybové hry, provázel pohádkový 

příběh. Dobře ji zvládly i nejmenší děti. 
 Od ledna 2007 budeme v mateřské škole 
pracovat s novým projektem: „Cesta kolem 
světa“. 
     Děkuji všem rodičům za vynikající spo-
lupráci a přeji především pevné zdraví 

v novém roce.     
                     
                         Pavla Váňová, učitelka MŠ                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
=========================================================================== 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOBBEECCNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  OOBBCCEE  OOUUDDOOLLEEŇŇ  VVÁÁSS  SSRRDDEEČČNNĚĚ  ZZVVEE  NNAA  
 

 
  

VV  SSOOBBOOTTUU  3300..  PPRROOSSIINNCCEE  22000066  
VV  KKDD  OOUUDDOOLLEEŇŇ  
HHUUDDBBAA::  TTRRIIKK                                                                                                                                        

    
      BBOOHHAATTÁÁ  TTOOMMBBOOLLAA    

                                                        ZZAAČČÁÁTTEEKK  VVEE  2200..0000  HHOODDIINN  
                                                                                      VVSSTTUUPPNNÉÉ  6600,,--  KKČČ  

                                                                                                                OOBBČČAANNÉÉ  DDŮŮCCHHOODDOOVVÉÉHHOO  VVĚĚKKUU  VVSSTTUUPPNNÉÉ  PPOOLLOOVVIIČČNNÍÍ    
                                                                                        AAEERROOBBNNÍÍ  VVYYSSTTOOUUPPEENNÍÍ  MMÍÍSSTTNNÍÍCCHH  DDÍÍVVEEKK                                                                  

                                                            ČČEESSKKÁÁ    BBEESSEEDDAA  --  TTAANNEEČČNNÍÍ  VVYYSSTTOOUUPPEENNÍÍ  BBOORROOVVSSKKÝÝCCHH  ŽŽEENN  

              ŽIVOTNÍ   JUBILEA  

                 V měsíci lednu oslaví  

                     výročí narození: 

                       Holas Josef, Oudoleň 119 

                      BLAHOPŘEJEME!  

 

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - KINO 
LEDEN 2007 

3.1. st ředa v 18,30 hod.  
CASINO ROYALE 
Dobrodružný ak ční film USA.Titulky,  
147 min., p řístupný, 54,- + 1,- K č 
10.1. st ředa v 18,30 hod.  
STORMBREAKER 
Akční dobrodružný film SRN, V.Británie a 
USA. Titulky,94 min.,p řístupný, 52+1,- 
17.1. st ředa v 16,00 hod . 
ASTRERIX A VIKINGOVÉ 
Animovaný dobrodružný film Francie. 
79 min., p řístupný, 36,- + 1,- K č 
24.1. st ředa v 16,00 a 18,30 hod . 
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 
Nová česká kriminální komedie. 
104 min., p řístupný, 52,- + 1,- K č 
31.1. st ředa v 18,30 hod.  
KRÁSKA V NESNÁZÍCH 
Repríza českého filmu. Smutná komedie o 
sexu, pen ězích a dobrém člov ěku. 
110 min., p řístupný od 15 let, 52,-+ 1,- 
Předprodej vstupenek je p ůl hodiny p řed 
začátkem p ředstavení. 
ŠATNA 2,- K č/ ks – OB ČERSTVENÍ - ÚSCHOV-
NA KOL 4,- K č/ ks.  
Telefon kina 569 695 907. 
 

Plesová sezóna v  Havl. Borové  
 13. 1. 2007 Myslivecký ples 
20. 1. 2007 Ples Unie rodičů 
  3. 2. 2007 Hasičský ples 
17. 2. 2007 Obecní ples 

VÁNOČNÍ  PŘÍBĚH  V HAVL.  BOROVÉ  
      
      Divadelní spolek JENTAK z Havlíčkovy Borové 
zve všechny na představení nazvané Vánoční 
příběh, které se koná v sobotu 23. prosince 
2006 od 15 hodin  na pavlači rodného domku Kar-
la Havlíčka Borovského. V programu vystoupí i 
děti z mateřské školy a chybět nebudou vánoční 
koledy. Před i po vystoupení bude také naposledy 
otevřen dobročinný vánoční bazar, kde bude velký 
výprodej všeho za pět korun! Podávat se bude 
také vánoční svařák. Těšíme se na vás. 
     

Junior dům dětí a mládeže - středisko volného času Chotěboř 
a Svazek obcí Podoubraví vyhlašují IV. ročník soutěže 

MISS PODOUBRAVÍ 2007 

Soutěž je určena děvčatům narozeným v letech 1992 - 1995, 
která se v loňském roce v této soutěži neumístila na prvních třech místech. Účast v soutěži není 

podmíněna místem bydliště. 
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 25. ledna 2007. 

Základní kolo: 23. 2. 2007 v 9.00 hodin v Junioru DDM Chotěboř 
Soustředění finalistek: 23. - 25. 3. 2007 v Junioru DDM Chotěboř 

Finálový podvečer: 14. dubna 2007 

 

SVOZ: 

Slavětín         19.10 
Ždírec n/d.-VZOR  19.20 
Sobiňov        19.30 
Příjemky        19.40 
Střížov  19.45 
Jitkov  19.50 
Havl. Borová           20.05 


