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                          KONTAKTNÍ  MÍSTO  
                              CZECH  POINT 
 
Na obecním úřadě v Oudoleni je zřízeno 
kontaktní místo CZECH POINT. To znamená, 
že je zde možné pořídit tyto ověřené výpisy: 
∗ výpis z katastru nemovitostí   

(je třeba znát katastrální území a dále číslo 
listu vlastnictví nebo parcelní číslo pozemku 
a nebo popisné číslo domu). 

∗ výpis z obchodního rejst říku   
(je třeba znát IČ). 

∗ výpis ze  živnostenského rejst říku   
(je třeba znát IČ). 

∗ výpis z rejst říku trest ů. 
∗ výpis z bodového registru řidičů. 
 
K výpisu z rejstříku trestů a výpisu z bodového 
registru řidičů je zapotřebí platný občanský 
průkaz nebo platný cestovní pas. 
 
Ceny výpis ů: 
- výpis z rejstříku trestů  50,- Kč 
- ostatní výpisy: první stránka 100,- Kč, 

každá další strana 50,- Kč. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- žádost firmy PROFI – ELRO s. r. o., Pardubice o 

pokácení 1 ks jasanu ztepilého, 1 ks břízy 
bradavičnaté a 1 ks lípy srdčité na pozemku p. č. 
160/1 v  k. ú. Oudoleň. Stromy se nalézají 
v ochranném pásmu vedení 110 kW.  Kácení 
bude provedeno na vlastní nebezpečí a na vlastní 
náklady v době vegetačního klidu, tj. do 31. 03. 
2009. 

- požádat firmu PROFI – ELRO s. r. o., Pardubice o 
příspěvek na tombolu na obecní ples ve výši 
10 000,- Kč. 

- žádost pí. Pátkové a pí. Bencové o pokácení 1 ks 

lípy na pozemku p. č. 648/60. Lípa svým 
náklonem ohrožuje jejich a sousedův dům, hrozí 
nebezpečí pádu. Kácení bude provedeno na 
vlastní náklady a na vlastní nebezpečí v době 
vegetačního klidu, tj. do 31. 03. 2009. 

- žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 
Vysočiny pro rok 2009 na akci: Oprava místní 
komunikace na pozemcích p. č. 648/50,  648/45, 
648/108, 778/1, 728/1 a 749/3.  

- návrh Smlouvy o dílo s firmou BIOANALYTIKA CZ 
s. r. o., Chrudim za předpokladu, že cena 
uvedená v příloze této smlouvy je konečná a 
nebude navyšována o další náklady (cestovné 
apod.). Předmětem smlouvy je provádění odběrů 
a analýz pitných vod z veřejného vodovodu v obci 
Oudoleň.   

- žádost pořadatelek Dětského karnevalu dne 14. 2. 
2009 o propagační předměty.   

- žádost J. a M. Minaříkových, Havlíčkův Brod o 
zřízení vodovodní přípojky k pozemkům p. č. 
60/12 a 60/13 při splnění podmínky předložení 
stavebního povolení ke stavbě rodinného domu 
na pozemku p. č. 60/12 a 60/13.  

- žádost firmy SLÁMA - SKLAD OUDOLEŇ, 
Oudoleň o souhlas s udělením výjimky z vyhlášky 
č. 137/1998 Sb. o přesahu požárně 
nebezpečného prostoru stavby „PŘÍSTAVBA 
SKLADU OBALŮ“ na pozemku p. č. 648/46 v k. ú. 
Oudoleň. 

- plán financování obnovy vodovodů nebo 
kanalizací  - výhled do roku 2018.  

- navýšení ceny za pronájem kulturního domu o 
položku za topení.  
Cena za pronájem činí: 
− cizí pořadatel – pronájem s topením – cena 

15 000,- Kč 
− místní složka  - pronájem s topením – cena 

7 500,- Kč.  
Zastupitelstvo obce projednalo:  
- žádost p. J. P., Oudoleň o povolení pokácení 

břízy na pozemku p. č. 67/3. Bříza je ve spodní 
části kmene bez kůry a usychá. Žádost bude 
prošetřena a bude řešena na příštím zasedání. 

Aforismus dnešní doby:  
„Když něco dělám, 

dělám to z přesvědčení. 
Z přesvědčení, 

že to za ty peníze stojí.“ 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   22. 1. 2009 
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Dotace získané do rozpočtu obce 
v roce 2008 

V roce 2008 získala obec do rozpočtu tyto dotace: 

 setkání rodáků             33.900,- Kč 

 územní plán           112.500,- Kč 

 školení hasičů               3.075,- Kč 

 CZECH POINT             52.000,- Kč 

 volby              15.120,- Kč 

 státní správa a školství            46.262,- Kč 

 školství - sportovní akce           930,- Kč 

 zhodnocení místní komunikace    116.000,- Kč 

CELKEM                                    379.787,- Kč 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE 

                    

- porovnání výše nákladů ostatních kulturních 
zařízení v okolí dle našich zjištění: 
o Havlíčkova Borová : kapacita 350, pronájem 

včetně topení 15.000,- Kč + spotřebovaná el. 
energie + poplatek za pronájem před a po 
akci (150,- Kč/hod.) 

o Chot ěboř – Na Zámku  – kapacita 500, nájem 
10.000,- Kč (zisk pro pořadatele pouze ze 
vstupného a případně z tomboly) 

o Chot ěboř – Sokolovna  – nájem 5 800,- Kč 
s topením, 3 800,- Kč bez topení + kompletní 
úklid 

o Oudole ň – kapacita 500, nájem s topením   
15 000,- Kč, bez topení 10 360,- Kč.  

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
- s Oznámením o zahájení řízení o omezení a 

zákazu činnosti a s Usnesením o určení lhůty 
k oznámení stanovisek. Česká inspekce životního 
prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod na 
základě anonymního upozornění zahájila správní 
řízení s p. Zdražilem, Oudoleň, týkající se žádosti 
o pokácení lípy u čp. 19. Inspekce požádala 
Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, středisko 
Havlíčkův Brod o vypracování odborného 
posouzení uvedené dřeviny. 

- s informací Policie ČR k realizaci a využití institutu 
„VEŘEJNÁ   SLUŽBA“.  

- s upozorněním na neposlušnost a zákeřnost psa 
majitelky paní T., dle upozornění došlo 
k opětovnému napadení a pokousání jiného psa 
na soukromém pozemku, pes je těžko zvladatelný 
a pohybuje se mimo klec bez košíku.  Na tuto 
skutečnost bude pí. T. upozorněna a v případě 
dalšího porušení vyhlášky o zákazu volného 
pobíhání psů bude toto řešeno přestupkovou 
komisí. Toto se týká i ostatních majitel ů voln ě 
pobíhajících ps ů v obci . 

- se zahájením řízení o komplexních pozemkových 
úpravách v  k. ú. Havlíčkova Borová, důvodem 
k zahájení řízení je nutnost řešit protierozní 
opatření k zajištění ekologické stability krajiny. 

- s jednáním Krajské správy a údržby silnic 
Havlíčkův Brod, týkající se protipovodňových 
opatření nad obcí u plynové regulační stanice. 

- se stanoviskem Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost, Praha, čj.: SÚJB/OPZ/958/2009 
k vodovodu Olšiny – z hlediska radiační ochrany 
může být voda z vodovodu Olšiny, přestože je 
překročená směrná hodnota objemové aktivity 
radonu, dodávána k veřejnému zásobování pitnou 
vodou bez omezení.  

- s výsledkem Tříkrálové sbírky. 
- s vyúčtováním obecního plesu. 
- s informacemi firmy EKO-KOM a. s. Praha, 

týkající se změn v sazbách odměn za svoz 
tříděného odpadu. 

- s vyjádřením Ministerstva obrany, Odboru pro 
nakládání s nepotřebným majetkem MO, Praha k 
žádosti obce o bezúplatný převod hasičské 
techniky – automobilu. V současné době není 
hasičská technika, o níž žádáme, vyřazena 
k užívání  a požadavky žadatelů několikanásobně 
převažují nabídku techniky.  

 

 
 UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA TERMÍNU 

DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ  SOUBORU 
JEN TAK  

V sobotu 14. února 2009 se večer neuskuteční 
divadelní představení souboru Jen Tak: „ SEVERNÍ 
PÓL JE DOBYT“. Náhradní termín divadelního 
představení bude včas oznámen.  

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Příští   zasedání   Zastupitelstva    obce Oudoleň    
se     bude    konat  ve   čtvrtek  19. února  2009 
od 18:00  hodin v zasedací místnosti  obecního 
úřadu. 
 

 
 VYSOČINA, jak ji vidím já… 

Až do 30. června 2009 se můžete zúčastnit III. 
ročníku amatérské fotografické soutěže: 
VYSOČINA, jak ji vidím já… Ukažte Váš nejkrásnější 
pohled na Vysočinu. Bližší podmínky jsou 
zveřejněny na nástěnce a na webových 
stránkách obce. 

 EVIDENCE OBYVATEL – STATISTIKA – 
OPRAVA 

Omlouváme se za chybu ve statistice evidence 
obyvatel k 1. 1. 2009. Údaj zemřelí má být  
správně 5.  Počet obyvatel k 1. 1. 2009 je tedy 
343. 

 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                  Augustin Václav                         

                                                                                                                     starosta obce                                                                
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UPOZORNĚNÍ  NA ZÁKAZ VSTUPU 
 

Havlíčkova Borová zemědělská a.s., středisko Oudoleň, upozorňuje na zákaz vstupu  
do areálu střediska cizím osobám, především dětem.  

Při nedodržení zákazu budou případné  vzniklé škody vymáhány na vinících. 
Vedení a.s. 

KRAJSKÝ ÚŘAD 

                    

 
 
V sobotu 21. února 2009 se jako 
každý rok uskuteční v naší obci 
maškarní pr ůvod s hudbou.
 

Vážení občané, 
nový rok 2009 už na svém začátku ukázal mnohé 
problémy, které nás čekají, ale také šance, jež jsou 
před námi. Hned začátkem ledna jsem se zúčastnil 
v Národním divadle  setkání členů Evropské 
komise s členy vlády České republiky při příležitosti 
zahájení předsednictví České republiky v Radě 
Evropské unie. Po projevech předsedy české vlády 
Mirka Topolánka a předsedy Evropské komise Jose 
Manuela Barrosa následoval kulturní program, 
který i díky přímému přenosu České televize 
vzbudil mnohé emotivní reakce. Mně se netradičně 
pojatá originální „směska“ pod vedením bratří 
Formanů za účasti i našeho třešťského Petra Píši 
docela líbila, ale na rozdíl od jiných se necítím být 
odborníkem na kulturu, abych program hodnotil. Co 
mě ale opravdu mrzelo, byla skutečnost, že se 
tohoto významného setkání představitelů Evropy 
v našem hlavním městě nezúčastnili všichni 
vrcholní představitelé našeho státu. Bohužel to 
ukazuje nejednotný sporný přístup některých 
protagonistů naší politické scény k Evropské unii, 
což nám v očích Evropy určitě neprospěje.                                                            
Těch kulturních událostí souvisejících s naším 
předsednictvím bude ještě mnoho.  Jsem rád, že 
jedna z nejpodstatnějších se uskuteční v našem 
kraji. Tradiční Dolnorakouská výstava se tentokrát 
kromě rakouských měst Hornu a Raabsu představí 
i v naší Telči. Česko a Rakousko – dvě země, které 
si v minulosti dokázaly být tak blízké i tak vzdálené. 
Dva státy se společnou historií i státy, které ještě 

nedávno oddělovala neprostupná hranice, jsou si 
díky Evropské unii a Schengenskému prostoru 
blíže. Společný projekt této přeshraniční zemské 
výstavy, která se v roce 2009 bude konat na obou 
stranách hranice, je výzvou i šancí.                                         
Po dvaceti letech od pádu „železné opony“ bych si 
přál, aby návštěvníci této výstavy z České republiky 
i Rakouska měli „chuť“ objevovat společné dějiny 
zemí v srdci Evropy, hledat rozdíly i podobnosti 
obou národů a měnit mnohdy vžité mylné představy 
o svých sousedech. Projekt společné zemské 
výstavy kraje Vysočina a Dolního Rakouska a 
mimořádně pestrého doprovodného programu je 
rovněž příležitostí navázat trvalá osobní přátelství 
mezi občany našich regionů a jistě přispěje 
k vzájemnému porozumění. Výstava bude 
konkrétním příspěvkem kraje Vysočina k českému 
předsednictví v Radě EU.                             
V lednu jsem se také zúčastnil s nově zvolenými 
hejtmany jednání na ministerstvu pro místní rozvoj. 
Řeč byla mezi jiným i o čerpání finančních 
prostředků z  fondů Evropské unie do regionálních 
operačních programů (tzv. ROP). Jde v období 
2007–2013 o celkem skoro pět a půl miliardy euro 
– tedy velkou sumu, kterou musíme umět získat a 
využít. To patří k velkým šancím a našim úkolům 
v tomto období. Kromě těchto „evropských“ 
souvislostí nás všechny – na kraji, ve městech a 
obcích – čeká mnoho běžné práce přímo u nás 
doma. Chceme ji dělat poctivě a otevřeně. 
                    Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

 

HASIČI 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA: 
Leden v mateřské škole je pro předškoláky přípravou na zápis do ZŠ. V naší mateřské škole jsou předškoláci 
součástí věkové různorodé skupiny dětí od 3 – 6 let, v případě odkladu školní docházky do 7 let. Předškolní děti 
vedu k toleranci, respektu, pomoci mladším. Mladším dětem nabízím řízené činnosti stejné jako předškolákům 
pouze zjednodušené a přiměřené jejich věku. Ve výtvarné výchově pracovaly děti s vodovými, temperovými 
barvami, krabičkami od potravin, inkoustem, barevnými papíry, modelínou, nůžkami, lepidlem. Maňáskové scénky 
zpříjemňovaly sychravé zimní počasí. 
V únoru budu s dětmi pokračovat v práci s obaly od potravin, kosmetických přípravků apod. v tématu: „Zakleté 
království.“ 

Nová říkanka: 
MICKA 

Mňouká, mňouká kočička,  
bojí se jí myšička. 

 
Čiči, čiči kočičko, 

pojď si za mnou na mlíčko. 
 

Přede, přede spokojeně,  
když si sedne na klín ke mně. 

 
Mazlivá je víc než dost, 
žije s námi pro radost. 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 
Bruslení 
Děti ze základní školy využívaly mrazivého počasí 
a chodily o hodinách tělesné výchovy bruslit na 
místní zimní stadion.  
 

 
Zápis do 1. t řídy 
V pondělí 26. 1. se konal v naší škole zápis dětí 

do 1. třídy. K zápisu se dostavily tři budoucí školačky: 
                                 Markétka Belatková 

Káťa Nejedlá 
Ivanka Zvolánková. 

Připravené úkoly budoucí prvňačky zvládly na výbornou, a tak 
se na ně v příštím školním roce už těšíme. 
 

Šachy ve škole 
Kdo si hraje, nezlobí, kdo hraje šachy, rozvíjí navíc logické 
myšlení, soustředění a paměť. Od ledna se královské hře 
věnuji i naši školáci ve školní družině. Pod vedením paní 
učitelky Sobotkové se učí základní pohyby figur. 

 

 

                                                                                    Myslivecké sdružení Oudole ň Vás zve na  
 

                                                                                                        MYSLIVECKÝ PLES 
 

v sobotu 7.3.2009 od 20:00 hod. v Kulturním dom ě v Oudoleni.  

                              
 Hraje POLYVOX.         Bohatá tombola.           M yslivecká kuchyn ě. 
              Předtančení – TŠ Bohemia Chrast a Fanatic H. Brod. 
 

          Předprodej vstupenek : Oudole ň – p. Janáček: 776 321 408, 
    Slavětín – p. Bílek: 602  449 085, H. Borová – p. Čejka: 736  166 309. 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 
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            TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 
 

                                                          Letos  již  podeváté  putovali  naší  obcí  dvě skupinky                  
                                                          koledníků, kteří  u  každého  domu  zazpívali  koledu,  
                                                          obdarovali  drobnou  pozorností  a požádali o finanční  
                                                          příspěvek do zapečetěné pokladničky. V letošním roce  
                                                          měli  koledníci  svoji pouť ztíženou mrazivým počasím, 
                                                          a tak uvítali občerstvení v podobě horkého čaje. 
                                                          V  Tříkrálové   sbírce bylo vybráno v naší obci a v obci 
                                                          Slavětín  
                                                          14 637,- Kč. 
                                                          Finanční  
                                                          prostředky  
                                                          budou letos     
                                                          využity    na  
                                                          rekonstrukci 
                                                          topení   v  
                                                          Mateřském  
                                                          centru  
Ledňáček v Ledči nad Sázavou, na provoz služeb 
Oblastní   charity   Havlíčkův   Brod a  na přímou 
pomoc potřebným lidem (živelná katastrofa, úmrtí 
živitele, ztráta zaměstnání). 
Děkujeme   všem   občanům,  kteří  svým  darem  
pomohli dobré věci, a děkujeme také koledníkům,  
jejich doprovodu a organizátorům sbírky. 
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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 
 

KINO ŽDÍREC N/D. - ÚNOR  2009 
13.2. pátek v 18:30 hodin 
HLÍDAČ Č. 47   Příběh o lásce, vášni, smrti a trestu. Nový český film. 
108 minut, přístupný, od 15 let, 54,- + 1,- Kč 
 

27. 2. pátek v 16:30 a v 18:30 hodin 
SVĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
Nová česká nostalgická komedie. 
104 minut, přístupný, 54,- + 1,- Kč 
 

6. 3. pátek v 16:30 a v 18:30 hodin 
KDOPAK BY SE VLKA BÁL                         Nový český rodinný film. 
 

13. 3. pátek v 16:00 hodin 
CESTA NA MĚSÍC 3D                                Film Belgie a USA pro děti 
 

27. 3. pátek v 18:30 hodin 
AUSTRÁLIE 
Romantické drama USA. 
 

Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení. 
ŠATNA 3,- Kč/ ks – OBČERSTVENÍ - ÚSCHOVNA KOL 5,- Kč/ ks.  
Telefon do kina 569 695 907, 569 694 620 (IC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje 
 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 
 

� Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
� Knih, domácích potřeb, nádobí bílé i černé, skleniček - vše funkční 
� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

Věci, prosíme, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
 

Sbírka se uskuteční v sobotu 28. února 2009 
od 09:00 do 11:00 hodin v hasičské klubovně. 

 

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE: 
obnošené boty, svetry, elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek,  

počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky. 
 

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 SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEB    
� 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 únoru oslaví 
výročí narození: 

 

    Kafková  Blažena, Oudoleň 102 
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