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

I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U    
===========================================================================
Zápis z     veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 2. 12. 2005:  
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
− zřízení školské rady při Základní škole Oudoleň, 

počet členů školské rady (3) a volební  řád škol
ské rady. 

− žádost p. Kotrby, Oudoleň 46 o pokácení 1 ks bří
zy na vlastním pozemku. 

− příspěvek  ve  výši  1.000,-  Kč  pro  oddíl  stolního 
tenisu při TJ Sokol Oudoleň na Turnaj ve stolním 
tenise  dne  25.  12.  2005,  příspěvek  bude  po

skytnut  nepeněžní  formou,  tj.  úhradou  potravi
nových balíčků pro účastníky turnaje.

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
− s možností  čerpání  dotací  na  projekt  Obnova 

centra obce Oudoleň, v současné době pro tento 
projekt není vyhlášen žádný vhodný dotační titul. 

− s informacemi  o  vysokorychlostních přístupech 
k internetu, obecní zastupitelstvo potvrdilo zájem 
obce o pokrytí území obce signálem VysočinaNE
Tu.

Zápis z     veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. 12. 2005:  
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
- rozpočet na rok 2006. 
- rozpočtový výhled na rok 2007-2009. 
- nákup pozemku p. č. 749/3 o výměře 38 m2 od pí. 

Blažkové,  Oudoleň 184 a prodej  pozemku p.  č. 
778/2 o výměře 18 m2 p. ing. Zajícovi,  Oudoleň 
185.

- příspěvek ve výši 300,- Kč pro Myslivecké sdru
žení  Oudoleň  na  nákup  tomboly  na  Myslivecký 
ples. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
- s odstraněním závad uvedených v Protokolu o od

borné  technické  kontrole  tělocvičného  nářadí  a 
náčiní používaného v kulturním domě.

- s výsledky laboratorního rozboru vody z obecního 
vodovodu, voda z Březiny vyhovuje požadavkům 
pitné  vody,  voda  z Olšiny  nevyhovuje  z důvodu 
nízkého Ph.

- s rozhodnutím Městského úřadu v Přibyslavi o od
stranění stavby – části plotu mezi pozemky p. č. 
153/1 a par. č. 152/22 v k. ú. Oudoleň.

Zápis z     veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30. 12. 2005:  
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
- vyhlášku č. 2/2005 o místních poplatcích.
===========================================================================

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

ZMĚNA   FINANČNÍHO ÚŘADU   A   DAŇ   Z      NEMOVITOSTI  
     Upozorňujeme občany, kteří v roce 2005 provedli změnu ve vlastnictví pozemků nebo nemovitostí 
(nákup nebo prodej pozemku, nemovitosti), že jsou povinni do 31. 1. 2006 podat na finanční úřad dílčí 
přiznání k dani z nemovitosti. Tiskopisy jsou k dispozici na obecním úřadě.
     Dílčí přiznání k dani z nemovitosti není poplatník povinen podávat pokud došlo k zániku osvobo
zení od daně (např. uplynutí 15leté lhůty osvobození pro novostavby).
      Dále upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2006 patří katastrální území Oudoleň pod Finanční úřad 
v Chotěboři, takže veškeré záležitosti týkající se daní si občané budou vyřizovat v Chotěboři.
Úřední hodiny:
Úřední dny: Ostatní dny:
Pondělí, středa      8.00 – 17.00 hodin Úterý, čtvrtek, pátek (po domluvě)   8.00 – 13.30 hodin.



                    Tříkrálová sbírka

      Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upo
zornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim.  
Kromě toho chce umožnit všem lidem dobré vůle,  
aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obda
rovali  jiného člověka.  Děkujeme Vám z  celého 
srdce za jakoukoliv podporu charitního díla, ať  
příspěvkem do kasiček našich mladých kolední
ků, složenkou, modlitbou nebo jiným způsobem 
podle Vašich možností a vlastního uvážení. Kéž  
Bůh naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž 
Vám žehná! 

Miloslav  kardinál  Vlk,  primas  český       
Jan Graubner, metropolita moravský

    Jako  v minulých  letech  i  letos  proběhne 
v naší  republice Tříkrálová charitní  sbírka,  kte
rou pořádá Česká katolická charita. Také v naší 
obci a v obci Slavětín zavítají v sobotu 7 led
na 2006 do našich domů tříkráloví koledníci a 
požádají  o  příspěvek.  Budou rozděleny na  dvě 
skupiny, jedna skupina navštíví obyvatele střední 
a  dolní  části  obce  Oudoleň  a  druhá  skupina 
obyvatele  horní  části  obce  Oudoleň  a  obec 
Slavětín.  Obě  skupiny  budou  vycházet  v 8.30 
hodin.  Skupiny  koledníků  povede  osoba  vyba
vená  charitní  průkazkou.  Příspěvky  budou  vy
bírány  do  zapečetěné  pokladničky.  Vybrané 
prostředky budou odeslány na charitní projekty a 
humanitární pomoc. 

   

Za Obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                              
                  

                  starosta obce
                                                                                                             Augustin Václav  

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

Rozpis pohotovostních služeb zubních lékařů na Havlíčkobrodsku
 7.- 8.1. 2006 MUDr. I.Němcevová Golčův Jeníkov 35 569 442 394
14.-15.1.2006 MUDr. Pavel Horáček Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 431 531
21.-22.1.2006 MUDr. Veronika Vosyková Husova 12, Ledeč n/S. 569 721 809
28.-29.1.2006 MUDr. Pavel Brázda Krále Jana 538, Chotěboř 569 623 790

Poplatek za provoz systému shromaž
ďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních od
padů  .  

     Obecní zastupitelstvo obce Oudoleň schválilo na 

svém  zasedání  Obecně  závaznou  vyhlášku  obce  Ou

doleň č. 2 / 2005 o místních poplatcích. Vyhláška je prak

ticky shodná s vyhláškou č. 1/2005 o místních poplatcích. 

Liší se pouze ve výši poplatku za provoz systému shro

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra

ňování komunálních odpadů. V roce 2006 budou hradit 

občané, kteří mají v naší obci trvalý pobyt poplatek ve 
výši  240,-  Kč za občana a  vlastníci  nemovitostí ur

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se bude konat  ve čtvrtek 26. 1. 2006 od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.



ZÁKLADNÍ  ŠKOLA
===========================================================================
Na úvod několik básniček:

ZIMNÍ
Podzim odešel,
zima přivítala nás,
netrvalo dlouho a přišel první 
mráz.
Děti venku dovádějí,
mráz a sníh jim nevadí.
Když se pak domů vracejí,
uřícené, utahané,
do postýlky lehnou si
a krásné sny už přicházejí.
Až se ráno probudí,
zimu všechny pozdraví.
(K.Vencová)

ZIMA
Zimní kabát visí na věšáku,
u krmítka je plno ptáků.
Děti bruslí, sáňkují,
domů potom spěchají.
Čepice a šály nesmějí chybět,
děti by pak musely
v posteli ležet.
Když zima skončí,
jaro přijde zas,
čeká nás rok
plný velkých krás.
(V.Hussliková)

ZIMA
Děti koulí kuličky,
sněhulákům nožičky.
Starší děti bruslí na ledě,
na stráni se tvoří závěje.
Mrazíci mrazí, vločky padají,
teplé čepice děti si nasadí.
A v noci, když všechno ztichne,
sněhuláci probudí se.
Celou noc si povídají,
tancují a dovádějí,
a když slunko ráno vysvitne,
na svá místa ihned vrátí se.
(E. Cacková)

     

A na závěr, jak viděla vánoční besídku žákyně naší školy:
Vánoční besídka
     Jednoho dne se paní učitelka 
rozhodla, že budeme hrát vánoční 
besídku, a tak to začalo. Od toho
to dne jsme začali  cvičit  vánoční 
besídku,  každý chodil  brzy  ráno, 

abychom besídku  stačili  nacvičit. 
Cvičili  jsme  poctivě  každý  den. 
17.12.2005 byla naše besídka za
hájena. Hráli jsme a zpívali jsme, 
když  už  byla  besídka  u  konce, 
dostali jsme malé dárečky, potom 

jsme  zahájili  jarmark.  Každý  si 
něco koupil. 
     Měli  jsme  trému,  ale  zvládli 
jsme to.
(A. Bencová)

===========================================================================
TJ SOKOL 

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

     V sobotu 12. listopadu 2005 jsme odstartovali v 15.00 od kulturního domu Oudoleň a to směr sklípek Velké 
Němčice. Netrvalo dlouho a rázem se přiblížila šestá hodina odpolední a to byl čas, na který nás čekali ve Velkých 
Němčicích.  Zde každý usedl  k připraveným stolům a po přivítání  majitelem sklípku,  vše mohlo začít.  Majitel 
sklípku nosil na stoly spoustu druhů vín, jak červených, tak bílých. Některá chutnala velice znamenitě, ale po čtvr
tém druhu už to bylo asi jedno. Aby se náš pobyt prodloužil, bylo třeba nasytit  i  žaludek a něco dobrého za
kousnout. Proto každý, kdo neváhal a jel, dostal půlku grilovaného kuřete a mohlo se pokračovat dál. Pilo se, pilo 
se ……., ale kolem jedné hodiny ranní nastal čas odjezdu. Samozřejmě se neodjelo na čas, protože každý si odvezl 
určitou dávku alkoholu, ale domů se muselo. Cesta byla dlouhá, proto nebyla nouze o nějaké ty zastávky…. Příjezd 
do Oudoleně byl opravdu v ranních hodinách, ale určitě se výlet zdařil a nebylo by na škodu opět takovou akci 
zopakovat……
===========================================================================

MÍSTNÍ  KNIHOVNA 
===========================================================================
      V místní knihovně v Oudoleni je k 1. 1. 2006 registrováno 51 čtenářů, z toho je 10 čtenářů ve věku do 15 let, 
čtenáři navštívili naši knihovnu za minulý rok 179x a celkem si vypůjčili 1093 knih a 198 časopisů. Celkový počet 
vypůjčených knih je tvořen: 62 knih naučná literatura pro dospělé, 558 knih beletrie pro dospělé, 59 knih naučná li
teratura pro děti  a 414 beletrie pro děti.
===========================================================================

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
     Zápis děti do 1. třídy Základní školy v Oudoleni se uskuteční v základní škole v     pondělí 30. ledna 2006   
v     době od 13.00 do 16.30 hodin  .
     Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.
     Rodiče si vezmou k zápisu rodný list dítěte.                                                  

Mgr Losenická Dagmar, ředitelka ZŠ Oudoleň



===========================================================================
STOLNÍ  TENIS 

===========================================================================
     Dne 25. 12. 2005 se uskutečnil v kulturním domě v Oudoleni vánoční turnaj ve stolním tenisu, který pořá
dal místní oddíl ze pomoci obecního úřadu, sokola a sponzorů. Celkem se turnaje zúčastnilo 22 hráčů, z toho 11 
mužů, 6 žen a pouze 5 hráčů ze strany mládeže. Pro zúčastněné byli připraveny hodnotné ceny a příjemné spor
tovní dopoledne konané především pro mládež, a tak je z podivem, že děti na tento turnaj nepřišli. Závěrem chce
me poděkovat obecnímu úřadu, sokolu a pí. Evě Kryštofkové za velkou podporu a pomoc při pořádání tohoto 
turnaje.
Výsledky:
MUŽI 

1. Tonar Radomír
2. Zdražil Radek
3. Sláma Michal

ŽENY
1. Běhounková Iva
2. Chvojková Lenka
3. Augustinová Jana

MLÁDEŽ
1. Sobotka Petr
2. Antl Josef
3. Béna Lukáš

       

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

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

ŽDÍREC  NAD  DOUBRAVOU
Program kina – leden  2006

6.1. pátek v 18,30 hod.
NOČNÍ HLÍDKA
Akční horor Ruska.
Titulky, 115 min., přístupný od 15 let, 52,- + 1,- 

13.1. pátek v 18,30 hod.
DO BLBA!
Černá barevná komedie. 
Český film, 112 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč

20.1. pátek v 18,30 hod.
PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
Teeangerská komedie Norska a Švédska.
Česká verze,86 min., přístupný od 15 let, 52,-+ 1,-

27.1. pátek v 18,30 hod.
ŠÍLENÍ
Československý horor.
118 min., přístupný od 15 let, 52,- + 1,- Kč

2.2. čtvrtek v 17,00 hod.
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Film V. Británie a USA.  157 min.

Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem 
představení.  Telefon do kina 569 695 907.

             ŽIVOTNÍ  JUBILEA
V     měsíci lednu oslaví výročí narození  :
        Musilová Marie, Oudoleň 49
         Bencová Věra, Oudoleň 85

                BLAHOPŘEJEME !

Plesová sezóna v     Havl. Borové  
14. 1. – Myslivecký ples, hraje IRIS BAND

21. 1. – Ples Unie rodičů, hraje VARIACE

  4. 2. – Ples hasičů, hraje AMIX

18. 2. – Obecní ples, hraje PROJEKT

OZNÁMENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
V     HAVLÍČKOVĚ  BOROVÉ  

     Dovolujeme si s předstihem oznámit, že ordinace 
praktického lékaře MUDr. Jiřího Krejčíka v Havlíčkově 
Borové bude od 23. 1. do 27. 1. 2006 a od 20. 2. do 
24. 2. 2006 uzavřena z důvodu dovolené.        
     Prosíme  pacienty,  aby  v této  době  v nezbytně 
nutných případech vyhledali  pomoc v zastupující ordi
naci u MUDr. Novákové ve Ždírci nad Doubravou.

MUDr. Jiří Krejčík
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