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- Kontrola usnesení z minulého zasedání: 

 O pokácení borovic na Čtvrtích požádal majitel 
pozemku. Borovice jsou pokácené. 

 V současné době probíhá v obci zaměřování 
obecního vodovodu.  

 Zastupitelstvo schvaluje na základě 
geometrického plánu č. 374-84/2015  vypra-
covaného firmou Ing. Dagmar Olišarová, 
Koželská 205, 584 01 Ledeč n/S., směnu 
pozemku obce p. č. 112/6, ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 478 m

2
 a pozemku p. č. 

114/15, orná půda, o výměře 13 m
2
 za pozemek 

p. č. 638/8, orná půda, o výměře 491 m
2
. 

 Obec podala žádost o dotaci z Operačního 
programu Zaměstnanost na projekt "Zřízení 
dětského klubu a příměstského tábora 
Oudoleň". O získání dotace nebo zamítnutí 
žádosti se obec dozví nejdříve v měsících únor - 
březen 2016. 

 Obec oslovila  níže  uvedené  firmy  se  žádostí 
o zaslání cenové nabídky na zajištění zasílání 
zpráv formou SMS. Firma OK COMP, s. r. o., 
zaslala nabídku ve výši 3 600 Kč + 350 
Kč/měsíc, firma COPROSYS-Leonet, s. r. o., 
zaslala nabídku ve výši 3 630 Kč + 363 
Kč/měsíc. Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy 
OK COMP, s. r. o., Ždírec nad Doubravou. 

 Do výběrového  řízení  na  projekt  "Rozvoj ICT 
v obci Oudoleň" se přihlásila firma COPROSYS-
Leonet, s. r. o., Chotěboř a firma Siconet, a. s., 
Praha 4 - Chodov. Firma Siconet, a. s., byla z ří-
zení vyřazena z těchto důvodů: Obálka s nabíd-
kou nebyla na přelepu označena razítkem. V na-
bídce chyběly technické kvalifikační předpoklady 
a technický popis. Hodnotící komise vybrala 
nabídku firmy COPROSYS-Leonet, s. r. o., s na-
bídkovou cenou 498 tis. Kč včetně DPH.  

 Odstranění dveří a vybourání zárubní mezi 
třídami v mateřské škole provedl pan Jiří Slejška 
a pan Babák.   

- Zastupitelstvo  bere na vědomí žádost o pokácení 
3 ks  smrku  pichlavého  na  pozemku  p.  č.  60/1 
v k. ú. Oudoleň z důvodu narušené stability a mož-
nosti ohrožení majetku a zdraví osob. 

- Zastupitelstvo schvaluje poskytnout TJ Sokol 
Oudoleň dotaci ve výši 3 tis. Kč na nákup pomůcek 
na cvičení s dětmi. 

- Zastupitelstvo schvaluje provozovat poštu v Oudo-
leni od 1. 4. 2016 formou Pošty Partner. Zůstane 
zachován stávající rozsah bankovních služeb a ho-
din pro veřejnost.  

- Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Výše 
poplatku za komunální odpad se nemění.  

- Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě 
o pronájmu  nebytových  prostor uzavřenou dne 
25. 2. 2008 s firmou AUVICO, s. r. o., Havlíčkův 
Brod. Dodatek řeší úhradu za topení v pohostinství 
v kulturním domě. Zastupitelstvo dále projednalo 
stížnosti na provoz pohostinství.  

 

- Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur na rok 2015. 

- Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o prodej 
pozemku   p.  č.  st.  137  a  zemědělské  stavby 
na tomto pozemku stojící, které má žadatel v pro-
nájmu, z důvodu nutné investice do střechy stavby 
a dalších úprav, a  dále  o  prodej  části pozemku 
p. č. 38/6 a  pozemku p. č. 648/92 v k. ú. Oudoleň 
z důvodu zajištění manipulační plochy a příjezdové 
cesty. Žádost bude projednána na příštím 
zasedání. 

- Zastupitelstvo projednalo organizaci Obecního 
plesu dne 26. 12. 2015. 

 

ROZPOČET NA ROK 2016 
OBEC OUDOLEŇ 

PŘÍJMY (v Kč) 

Daňové příjmy 4 460 000,00 
Nedaňové příjmy 1 526 190,00 
Neinv. přijaté dotace ze SR 68 100,00 
Dotace ICT 246 510,00 
Splátky úvěru -597 036,00 

PŘÍJMY CELKEM 5 703 764,00 
  
VÝDAJE: (v Kč) 
Obecní les 10 000,00 
Místní komunikace 218 764,00 
Vodovod - projekt 224 000,00 
Kanalizace - projekt 283 000,00 
Vodovod – rozbory, poplatky 160 000,00 
Stavební práce - školní klub 350 000,00 
Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 275 000,00 
ZŠ a MŠ Oudoleň-angličtina I. tř. 10 000,00 
Místní knihovna 40 000,00 
Kronika 11 000,00 
Kaplička 3 000,00 
Hlášení - SMS 5 000,00 
Oudoleňské listy 18 000,00 
Kulturní dům - provoz 800 000,00 
Kulturní dům - oprava schodů 150 000,00 
Kulturní a společenské akce 110 000,00 
Oprava hřiště v horní části obce 15 000,00 
Pohostinství – el. energie, topení 30 000,00 
Veřejné osvětlení 165 000,00 
Traktor 20 000,00 
Výdaje ICT 498 000,00 
Pošta Partner 60 000,00 
Stavební parcely - projekt 300 000,00 
Sběr a svoz nebez. odpadů 10 000,00 
Komunální odpad 260 000,00 
Odpad - papír, sklo, plasty 120 000,00 
Kompostárna 31 000,00 
Péče o vzhled obce  100 000,00 
Sbor dobrovolných hasičů 25 000,00 
Zastupitelstvo  480 000,00 
Činnost místní správy 700 000,00 
DPH 222 000,00 

VÝDAJE CELKEM 5 703 764,00 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 11. 2015 
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            Obec Oudoleň 
         všechny srdečně zve na 

 
 

      VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
   v sobotu 12. prosince 2015   
          od 14.00 hodin 
         v zasedací místnosti  
           obecního úřadu. 

TO HLAVA NEBERE 
 

     Jak je zvykem, dlouhá léta jsme se v zastupitelstvu při kulatém životním jubileu snažili vždy obdarovat malou 
pozorností. Dosud všem zastupitelům udělal takový dárek radost (alespoň si to myslíme) až na posledního 
jubilanta, který na zastupitelstvu přijal gratulace i krásný dárkový koš. Co se pak v následující den stalo, už asi 
mnozí z Vás ví. Dárkový koš skončil na zahradě u jiného člena zastupitelstva celý promočený a znehodnocený.  
     Nevím, čeho chtěl dotyčný docílit, ale to hlava nebere. Pokud něco nechci, tak slušně odmítnu a ne, že s tím 
naložím tak, jak se stalo. Možná by bylo vhodné se právě ve vánočním čase nad sebou zamyslet. Musí to být 
hrozný život žít v nenávisti a přitom se tvářit jako andílek. Lituji toho, kdo je tak ubohý, že nepřijme ani potěšení 
ostatních zastupitelů a bere jim chuť dál něco rozvíjet a budovat. Bude těžké nadále spolupracovat bez emocí. 
     Moc se všem omlouvám, ale taková věc se pod pokličku neschová a proto jsem ji musel zveřejnit i za cenu 
následků, které si sám obhájím.                                                                                                      Ivo Béna,starosta 

 
 

 
 

 

- Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou nabídku 
firmy Matějka, Ždírec nad Doubravou na: 
- zatrubnění  kanalizace  u  rybníka  "U Slámů" 

ve výši 43 tis. Kč 
- zatrubnění přívodu vody do rybníka "U Stejska-

lů" ve výši 24 tis. Kč. 

- Zastupitelstvo   schvaluje    Rozpočtovou   změnu 
č. 7/2015 - navýšení příjmů o částku 400 tis. Kč - 
příjem  dotace  na  dětská  hřiště od Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR a  výdaje  o  částku ve výši 
359 819 Kč - výdaj  na  opravu  místní komunikace 
v rámci projektu POVV 2015.  

- Předsedající připomněl předsedům kontrolního a fi-
nančního výboru vhodnost provedení kontrol dle 
jejich náplní  do příštího zasedání. Předsedající 
dále pověřuje Petra Zvolánka, Bc. provedením 
kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň.  

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech:  

Poštovní spořitelna      317 013,63 

ČSOB a.s.   1 430 002,42 

Česká spořitelna a.s.        47 586,75 

Česká národní banka      717 541,78 

Celkem   2 512 144,58 

 

-  z toho peněžní záruky činí 464 138 Kč. Peněžní 
prostředky   obce    bez    peněžních    záruk   činí 
2 048 006,58 Kč.  

- Zastupitelstvo projednalo termín konání příštího 
zasedání obce v pátek 11. 12. 2015 v 16.30 hodin.  

- Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 
2016, rozpočet bude projednán na příštím 
zasedání. 

 Plánované akce v roce 2016: 
- oprava   komunikace  k  čp. 119,  129, 46, 114 

a oprava mostu u čp. 119 
- vodovod - projekt 
- kanalizace - projekt 
- školní klub - stavební práce 
- kulturní dům - oprava schodů 
- veřejné osvětlení - rozšíření počtu sloupů 

osvětlení (POVV 2016) 
- stavební parcely – projekt. 

- Zastupitelstvo   pověřuje    předsedkyni   výboru 
pro rozvoj obce Marii Antlovou provedením 
aktualizace Strategického plánu rozvoje obce 
Oudoleň. 

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s poděkováním 
Českého svazu včelařů, o. s., Havlíčkova Borová 
za finanční příspěvek na nákup ovocných stromků 
a keřů.   

- Předsedající seznámil zastupitelstvo s informacemi 
MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 

 

 
 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat v pátek 11. 12. 2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  
 

KALENDÁŘ OBCE OUDOLEŇ 
Obec Oudoleň vydává Kalendář obce Oudoleň na rok 2016. Jeden 
výtisk kalendáře bude roznesen do každé domácnosti v obci zdarma. 
V    případě    dalšího    zájmu    bude    možné   kalendář   zakoupit  
od 14. 12. 2015 na obecním úřadě a nebo v místní prodejně COOP. 
Cena kalendáře činí 50 Kč/ks. 
 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 
Zájemci  o  palivové  dřevo  z  obecního  lesa  se mohou přihlásit na obecním úřadě a nebo přímo u starosty obce 
Ivo Bény. Cena 850 Kč, vč. DPH. 
  
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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Obec Oudoleň oznamuje, 
že hledá pracovníka/pracovnici do nově vzniklé pobočky Pošty Partner 

Místo výkonu práce: provozovna Pošta Partner (v současné době pobočka České pošty s.p.) 
Pracovní pozice: práce s výpočetní technikou a poskytování poštovních služeb 
Termín nástupu: 1. 5. 2016 (možnost nástupu i dříve - od 1. 2. 2016) 
Pracovní úvazek: 20 hodin týdně (0,5 úvazku) 
Mzda: platová třída 8 
Požadavky: středoškolské vzdělání, znalost práce na počítači 
Potřebné doklady: písemná žádost a životopis. 

Žádost doručte osobně nebo poštou nejpozději do 30. 12. 2015 na adresu: 
Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň. 

 
 
 

 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
v sobotu 12. prosince 2015 

od 14.00 hodin 
 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Svátek seniorů 2015 
 

Zahučely hory, 
zašuměly lesy, 

zase se vrátily 
naše mladé časy. 
Vrátily se, vrátily, 

když jsme svátek slavili 
na obecním úřadě. 

Ve slavnostní náladě 
sešli jsme se pospolu 

u bohatého stolu. 
Tohle milé posezení 

přineslo nám povzbuzení 
do všech dalších všedních dní.  

Účastnice setkání 

POSEZENÍ SE SENIORY 
V sobotní podvečer 7. listopadu patřila zasedací místnost 

obecního úřadu oudoleňským seniorům, kteří přijali pozvání na tra-
diční podzimní posezení od zastupitelů naší obce. Ani jsme 
nedoufali, že jich v letošním roce bude více než v roce 
předcházejícím, vždyť nás letos opustilo až neuvěřitelně mnoho 
občanů a někteří z nich ani jedno setkání nevynechali. A tak pan 
starosta mohl v 18 hodin s radostí slavnostně přivítat 32 spolu-
občanů, kteří si přišli společný večer užít v příjemné společnosti. 
Hned v úvodu paní učitelka Stehnová všem přítomným představila 
prvňáčky společně s posilou druháčků ze Základní a Mateřské školy 
v Oudoleni, kteří v pásmu básniček a písniček předvedli, co všechno 
se  už  od  září  ve  škole  naučili. Své vystoupení zakončili krásným 
a dojemným pozváním na vánoční besídku, nádhernou písní 
Půlnoční, kterou za hudebního doprovodu paní učitelky Balkové 
zazpívali, a i některým z nás se slzičky v očích blýskaly. 
     Program posezení pokračoval besedou pana starosty o akcích, 
které  se podařilo  v  naší  obci  v  letošním  roce  realizovat  a  také 
o budoucích plánech zastupitelstva. A pak už se jedlo, pilo, zpívalo, 
povídalo a vzpomínalo ve velmi příjemné a dobře naladěné 
společnosti, ve které již tradičně nesměli chybět naši osvědčení muzikanti pan Jan Frühbauer z Peršíkova a pan 
Zbyněk Doležel ze Slavětína. Od 20 hodin jsme si promítali staré fotografie, které nám někteří občané zapůjčili, a my 
za ně moc děkujeme. Jen Vaším prostřednictvím se můžeme o historii naší obce mnoho dozvědět a zjistit, jak se 
dříve v Oudoleni žilo.   
     Sobotní večer utekl jako voda a těsně před půlnocí zazněla slova písně…..tak dobří přátelé se hned tak 
nesejdou, nebudem si říkat sbohem, ale nashledanou!!!!! Bylo nám s Vámi moc hezky a těšíme se na další 
setkání!!!!!! 
     Poděkování patří zastupitelům obce nebo jejich manželkám za vzornou obsluhu, za napečení výborných dobrot, 
panu Frühbauerovi a Doleželovi za hudební doprovod a věnování honoráře dětem do základní školy a panu Pavlu 
Slámovi za sponzorování nápojů. 
    Na úplný závěr chceme poprosit o poskytnutí dalších fotografií, které si jen naskenujeme a ihned v pořádku 
vrátíme. Ať si zase můžeme za rok prohlédnout nové vzpomínky!!!                                                  Blanka Zvolánková 
 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
      U příležitosti svátku Svatého Martina nás již tradičně oudoleňští hasiči pozvali na lampionový průvod, který 
začínal u kulturního domu. V letošním roce na všechny účastníky, kterých byl opravdu hojný počet, čekalo velké 
překvapení – přijel sám Martin na svém bílém koni a dětem rozdával dárečky. Všichni jsme se s krásnými barevnými 
lampiony vydali na obchůzku naší vesnicí až pod kopec u Rosicků, kde se průvod v čele se Svatým Martinem otočil 
zpátky po cestě, aby světla lampionků vynikala. U kulturního domu již na všechny děti čekalo tradiční hledání husy 
se  sladkostmi a  vypouštění  lampionů  štěstí,  které  rozzářily  oblohu  nad  Oudolení. Počasí nám přálo, bylo teplo 
a bezvětří, ale i tak jsme se zahřáli výborným horkým čajem a posilnili se připravenými dobrotami. 
     Jsem  moc  ráda, že  se  můžeme  i  v  naší obci účastnit lampionového průvodu, na který se nejvíce těší děti, ale 
i dospělí. Poděkování patří paní Evě Rosické a dalším hasičům za uskutečněnou akci. Děkujeme. 
                                                                                                                                                           Blanka Zvolánková 
 

PŘEDNÁŠKA O ZELENÝCH POTRAVINÁCH   
     V pátek 20. listopadu se v zasedací místnosti obecního úřadu konala přednáška na téma Zelené potraviny aneb 
jak se žije s ječmenem a chlorellou. Paní Zdena Hyršová společně s paní Štěpánkou Strašíkovou všem přítomným 
posluchačům představily dva zástupce zelených potravin, a to mladý ječmen v podobě prášku a sladkovodní řasu 
chlorellu v podobě tablet. Setkání bylo zahájeno povídáním vlastních zkušeností, proč se zelenými potravinami 
začaly,  poté  následovalo  představení zelenáčků a na  závěr ochutnávka a další povídání o blahodárných účincích 
a celkové prospěšnosti pro organismus. 
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Ta překrásná vánoční chvíle přichází, 
kdy každý z nás v druhém jen dobro nachází, 

usedneme pospolu a dech se tají, 
zazáří stromečky a koledy hrají, 

zazvoní zvoneček, čas kvapem pádí, 
a my Vás přátelé máme moc rádi. 

 

 

Vážení spoluobčané,  

ocitáme se na prahu nejkrásnějšího období roku, času adventu a následných Vánoc. Jen málokoho neosloví  

kouzlo a atmosféra vánočních svátků. V předvánočním  čase si mnoho z nás uvědomí, že jsme my, dospělí opět 

o rok zkušenější, naše děti snad moudřejší. V dnešním uspěchaném světě jsou právě svátky vánoční příležitostí 

se alespoň na chvíli zastavit a zamyslet se. Právě tento vánoční čas v nás probouzí ty lepší stránky našeho 

lidství. Snažme se být k sobě příjemní, ohleduplní, mějme větší pochopení pro problémy druhých lidí.  

Zapomeňme v tento čas na neshody, na zlá slova, mnohdy vyslovená ve vzteku a později často litována. 

Vyříkejme si mezi sebou vše, co nás tíží a co jsme až dosud obcházeli. Není to jednoduché, ale stojí to za to. 

Věřte, že to bude jeden z nejhezčích dárků. 

Nezapomínejme ani na podstatu slova RODINA a dodejme mu plnohodnotného naplnění.  Čas je nám všem 

odměřován stejně, ale jeho ubíhání může na každého z nás zapůsobit jinak.  Mysleme  ale i na ty, kteří již  nejsou 

mezi námi a na krásné chvíle, které jsme společně s nimi prožili. Věnujme i jim krátkou vzpomínku.  

Všem občanům Oudoleně z celého svého srdce přeji svátky plné radosti, naplněné láskou, domácí pohodou, 

setkání se svými nejbližšími u rozsvíceného stromečku a splnění i toho nejmenšího přání.  

Do nového roku 2016 hodně úspěchů, zdraví, pohody, dobré nálady, životního optimismu a elánu.  

                                                                                                                                                Ivo Béna, Váš starosta 

Funkce zelených potravin: 

 jsou základem potravinového řetězce – vydržely 
tady všechny pohromy a vypořádaly se se všemi 
následky lidského „pokroku“. 

 právem  byl již  ve  starém  Egyptě  nazýván   nápoj 
z mladého ječmene nápojem faraonů 

 jsou to potraviny, které sytí a čistí zároveň, na rozdíl 
od běžné stravy 

 jsou zásadotvorné – vyrovnávají překyselení 
organismu 

 mají vysoký obsah chlorofylu - působí protizánětlivě 
a urychlují hojení poškozené tkáně 

 mají přirozenou antioxidační aktivitu, jsou to kom-
plexní a přirozené potraviny. 

Navíc potraviny na našem stole již dávno ztratily svou 
původní funkci, jakou dřív měly, a to naše tělo živit, aby 
bylo kvalitně vybudováno a dokázalo se o sebe dobře postarat a čistit průběžně od toho, co do něj už nepatří. Naše 
tělo ale tuhle schopnost stále má, nezapomnělo ji. Dejte mu, co potřebuje, a uvidíte ty zázraky! 
     Přednáška trvala téměř 2 hodiny, byla velmi zajímavá, poučná a plná příběhů, kdy zelené potraviny opravdu činily 
zázraky a pomohly lidem, kteří trpěli různými nemocemi.                                                                 Blanka Zvolánková 
 

VÁNOČNÍ BESÍDKA A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
     V neděli 29. listopadu jsme společně s dětmi a paními 
učitelkami z mateřské a základní školy slavnostně uvítali 
přicházející adventní čas. Na našich adventních věncích se 
rozzářila první svíčka, pohladilo nás kouzlo blížících se 
vánočních svátků, kdy myslíme na své blízké, na dárečky pro ně 
a nezapomínáme ani na ty, kteří už nejsou mezi námi…. 
     Program svátečního odpoledne jsme zahájili od 14 hodin 
vánočním jarmarkem, na kterém bylo z čeho vybírat - perníčky, dřevěné  ozdoby,  keramika,  korálky,  šperky,  
papírová  krajka,  dřevěná  krmítka, svíčky, ozdoby z včelího vosku a nádherný byl i školní stánek, ve kterém 
prodávaly své výrobky děti ze školy. Během nakupování mohli přítomní ochutnávat vánoční čaj, napečené vánočky, 
trdelník, perníčky a další vánoční dobroty. V 16 hodin pokračoval program  vánoční  besídkou  dětí  z mateřské a 
základní školy. Poděkování patří všem účinkujícím dětem ze školky a školy, byly jste kouzelní, úžasní a byly jsme na 
Vás všechny moc pyšní!!! Velké poděkování patří samozřejmě všem paním učitelkám za trpělivost a obrovskou 
práci, kterou nacvičování besídky obnáší!!! Hojnému počtu diváků se besídka dětí líbila, na dobrovolném vstupném 
pro školu se vybrala částka 3 713 Kč. 
     Po ukončení besídky jsme se přesunuli k vánočnímu stromečku, kde program pokračoval. Před slavnostním 
rozsvícením jsme si poslechli vánoční písničky v podání Katky a Martina Antlových, poté již děti odpočítávaly, pan 
starosta stromeček rozsvítil, popřál lidem krásné a pokojné vánoční svátky a poděkoval všem, kteří slavnostní 
adventní odpoledne připravili. Paní učitelky doprovodily rozsvícení krásným zpěvem vánočních písní a všichni jsme 
se rozloučili jednou z myšlenek našich moudrých předků: 

"Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen zdraví, štěstí, láska a přátelství dávají světlo našim dnům." 
     Proto bych Vám všem z celého srdce přála, aby s letošním rozsvícením vánočního stromečku opět vstoupilo 
světlo do vašich předvánočních domovů a s ním i radost a pohoda adventních dnů, které vám přinesou Vánoce plné 
lásky, radosti, pohody a splněných přání.  
     Hezký advent, klidné a požehnané vánoční svátky!!!!                                                                  Blanka Zvolánková 
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Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Oudoleň 
se bude konat v pátek 22. 1. 2016  

v době od 13.00 do 16.00 hodin  

v ZŠ a MŠ v Oudoleni. 
Do 1. třídy budou zapsány děti, které se narodily  

v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. 
Rodiče si vezmou s sebou k zápisu rodný list dítěte. 

 
 

 

 

LISTOPAD - LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPADL 
Měsíc listopad jsme si v mateřské škole příjemně 
užívali. Hned první dny jsme si připomněli "dušičkové 
období" a halloween a děti si vydlabaly lucerničky 
nejen z dýní, které jsme si vypěstovali na školní 
zahrádce, ale i z těch donesených z domova. Pobyt 
venku jsme trávili na vycházkách, kde jsme pouštěli 
draky a poznávali podzimní přírodu. 
Do školy k nám zavítaly dvě studentky medicíny 
zubního  lékařství  -  Aneta  a  Klára.  Naučily  nás,  jak 
správně pečovat o zoubky, aby nebolely. 
Dne  9.  11.  jsme  společně  s kamarády 
ze  ZŠ a MŠ Sobíňov navštívili divadelní 
představení v Havlíčkově Brodě "O chytré 
kmotře lišce". 
Poslední listopadové dny už patřily  pří-
pravám na vánoční besídku. Děti nejen 
nacvičovaly písničky a básničky, ale i hnět-
ly těsto a pekly perníky.  
Na konci měsíce nás také navštívilo 
loutkové divadlo z Havl. Borové s pře-
krásně nacvičenou pohádkou "Broučci". 
Dne 30. 11. a 7. 12. proběhlo v mateřské 
škole 1. a 2. adventní zpívání. Je určeno 
pro všechny rodiče, babičky a dědečky, 
tety a strýce a ostatní rodinné příslušníky 
našich malých dětí. Další zpívání se bude 
konat 14. 12. a 21. 12 vždy od 15.30 
hodin. Těšíme se! 
Přejeme všem klidný adventní čas a radostné prožití svátků vánočních.                                                     Učitelky MŠ 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
KERAMICKÉ DÍLNY 
V měsíci listopadu probíhaly v naší škole 
keramické dílny. Vyráběli jsme vánoční 
dekorace (svícny velké, svícny malé, 
zvonky, ozdoby, řetězy), které jsme poté 
prodávali na jarmarku. Dílen se účastnily 
děti ze školy i školky.                 Učitelky ZŠ    

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

"O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE" 
V pondělí 9. listopadu jsme navštívili 
divadelní představení v Havlíčkově Brodě, 
které se jmenovalo „O chytré kmotře lišce“. 
Představení se zúčastnili školáci i škol-
káčci.                                          Učitelky ZŠ 
 Hráli dva herci. Liška ukradla řezníkovi šunky. 

Liška se stala myslivcem. Řezník se jmenoval 
Špejlík. (Bětuška Z., 2. r.) 

 

LOUTKOVÉ DIVADLO "BROUČCI" 
V pátek 27. listopadu k nám zavítal divadelní 
soubor Jentak z Havlíčkovy Borové. Zahráli nám 
loutkové divadlo Broučci podle knihy Jana 
Karafiáta.  I   když   bylo   představení   určeno  
pro menší děti, i našim velkým se líbilo. 
                                                               Učitelky ZŠ 
 

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTNÍHO ČASU 
V neděli 29. listopadu jsme v kulturním domě 
společně přivítali adventní čas. 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

Keramické dílny 

Loutkové divadlo "Broučci" 

Adventní zpívání 
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Program:  
Jarmark, vystoupení dětí z MŠ (kočky, vločky, sněhulák), Karkulky, myslivci a zajíci, Mrazík, Ivan, Marfušky, 
loupežníci, Vlak do Betléma, rozsvěcení vánočního stromečku.     
                                                                                                                                                          

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme panu Marku Doleželovi za ozvučení vánoční besídky.                                                                           
Učitelky ZŠ 
 
 Když jsme prodávali, tak jsme si vydělali asi 2000 Kč. Za moji roli se mi nejvíc líbila Marfuška. Ještě jsem neřekl  

ani slovo a už se mi smáli. (Jenda K., 5. r.) 
 
 

 
V minulém školním roce proběhla  pod vedením pana Davida Bačkovského a pana 
Petra Ondráčka na obecním úřadě přednáška o včelách a včelaření. Překvapil nás 
velký zájem našich školních dětí o toto téma, slovo dalo slovo, a od měsíce září 
probíhá v naší obci zájmový kroužek Včelaříci. Scházejí se jedenkrát týdně 
v kulturním domě, kde mají svou klubovnu, kterou si postupně zařizují podle svých 
představ a potřeb.   
V tomto období probírají teoretickou část, na jaře se chystají do přírody. Mají 
v plánu postavit si vlastní úly, na nich dále hospodařit. Za tímto účelem na podzim 

vysázeli v okolí naší obce a na školní zahradě několik ovocných stromů a keřů.  
Doufejme, že  nadšení  dětí  vydrží co nejdéle a  budou  v  této  smysluplné  činnosti, což  včelaření  bezesporu je, 
co nejdéle pokračovat.                                                                                                                                    Učitelky ZŠ                                                                                                                                                               
 
Včelařský kroužek mládeže (VKM) za podpory 
ČSV ZO Havlíčkova Borová, byl založen koncem 
září  tohoto  roku  a  je  zaměřen  na  teoretickou 
a praktickou výuku včelařství pro děti a mládež 
z Oudoleně a blízkého okolí. 
V současné době máme 23 členů, což je max. 
kapacita a jsem rád, že mám odbornou podporu 
v Petru Ondráčkovi a technickou pomoc v Marku 
Doleželovi (oba Slavětín). 
Dovolte mi,  touto cestou  poděkovat   starostovi a 
zastupitelstvu obce Oudoleň za pronájem 
prostoru bývalého obecního úřadu v kulturním 
domě pro potřeby dětského včelařského kroužku.  
Podzimní a zimní období budeme věnovat 
přípravě na nadcházející včelařskou sezónu. 
Také jsme se připravovali na jarmark Oudoleni 
29. 11. výrobou ozdob a svíček z vosku.                                                              
                                      Za VKM David Bačkovský     

 

 

 

 

 
Konec roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za uplynulým obdobím. Pro mne i k připomenutí, že uzavírám sedmý 
rok, který jsem prožil ve funkci hejtmana. Jestliže se zamýšlím nad tím, co se za dobu mé služby Vysočině (jak tu 
práci vnímám) povedlo, musím zdůraznit především, že vše je zásluhou i celého týmu mých spolupracovníků. 

Pořadí v tabulce k 7. 12. 2015 

Pořadí Název oddílu Počet bodů 

1. TJ Šmolovy A 32 

2. Hasiči Jitkov C 28 

3. TJ SB Světlá D 22 

4. TJ Sokol Oudoleň 20 

5. TJ Sokol Mírovka 18 

6. TJ Sokol Přibyslav B 18 

7. TJ CHS Chotěboř  F 18 

8. TJ Sokol Maleč A 15 

9. Orel ZŠ Nuselská H. Brod 14 

10. TJ Jiskra H. Brod F 11 

 
Výsledky jednotlivých zápasů k 7. 12. 2015 

 
TJ SB Světlá D TJ Sokol Oudoleň Prohra 13:5 

 

TJ Sokol Oudoleň TJ Šmolovy A Prohra 5:13 

 

TJ Sokol Maleč A TJ Sokol Oudoleň Výhra 8:10 

 
Hasiči Jitkov C TJ Sokol Oudoleň Prohra 10:8 

 

TJ Sokol Oudoleň TJ Jiskra H. Brod F Výhra 10:8 

 
TJ Sokol Mírovka TJ Sokol Oudoleň Prohra 13:5 

SPORTOVNÍ OKÉNKO - STOLNÍ TENIS 

VČELAŘÍCI OUDOLEŇ 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

Výroba svíček z vosku na jarmark 

http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5708&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5715&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5713&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5707&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5717&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5715&rocnik=2012
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=5708&rocnik=2012
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P L E S O V Á   S E Z Ó N A 
26. 12. 2015   OBECNÍ PLES - OUDOLEŇ - hraje TANDEM 
  9.   1. 2016   OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - hraje GARDE 
16.  1. 2016    MYSLIVECKÝ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - hraje TRIK 
23.  1. 2016    MAŠKARNÍ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - hraje GARDE 
  6.  2. 2016   HASIČSKÝ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - hraje AMIX 
  5.  3. 2016   MYSLIVECKÝ PLES - OUDOLEŇ - hraje TRIK 

Nebylo a není mým úkolem být u všeho. Jako u každé politické funkce jde o to vybudovat schopný tým a vést ho tím 
správným směrem. Jednotlivec nezmůže sám nic. Jsem rád, že mám kolem sebe mnoho pracovitých lidí, díky 
kterým je náš kraj v mnoha oborech uznávaným regionem. Je to zásluhou našeho týmu včetně starostů a zastupitelů 
i samotných občanů. Díky tomu si mohu dovolit pracovat pro  Vysočinu  ze  širšího  záběru. Jako  občan  a  hejtman 
i jako lékař znám radosti, starosti a také potřeby obyvatel kraje. Jako poslanec mohu ve sněmovně i při jednáních 
s ministry a dalšími úřady dosáhnout pro svůj kraj ještě více než jako hejtman. A skloubení těchto obou rovin je velmi 
efektivní, i když náročné na čas a celkové pracovní nasazení. 
Jedním z potěšení mé práce je poznávání pozoruhodných osobností, se kterými se setkávám. Letos jsme už 
poosmé deset z nich odměnili medailemi Kraje Vysočina. Tyto osobnosti jsou součástí historie našeho kraje, velmi si 
jich vážím. Připomenu alespoň dva z nich, kteří obdrželi nejvyšší ocenění – kamennou medaili Kraje Vysočina. 
Radek Jaroš je jedním z nejuznávanějších světových horolezců. Jako dosud jediný z českých lezců zdolal již všech 
14 osmitisícových vrcholů světa. Zároveň je to skromný a férový člověk, pevně ukotvený ve svém zázemí na 
Vysočině. Pavel Sukdolák patří k našim nejvýznamnějším grafikům druhé poloviny 20. století. Je zosobněním 
introvertního umělce, který se sám příliš neprosazuje a nechává za sebe hovořit hlavně vlastní tvorbu.  
Právě teď začíná advent – doba předvánoční, jež je časem rozjímání, a očekávání příjemných setkání celých rodin. 
Na to se těšíme. Už adventní období bylo v křesťanském světě vždy jakýmsi zklidněním, přípravou na duchovní 
svátky. To je v osobním životě každého z nás potřebné. Kdekdo si stěžuje na předvánoční shon, na nervozitu 
z blížících se Vánoc. Přitom je na nás, jaké si toto krásné a neopakovatelné období předvánoční a vánoční uděláme. 
Myslím, že advent má svůj rozměr a smysl nejen pro věřící.  
Tento článek je můj poslední před Vánocemi, a tak bych rád popřál vám všem, abyste si tu sváteční pohodu 
s rodinami a přáteli moc pěkně užili. A do nového roku 2016 přeji všem občanům Vysočiny hodně zdraví a úspěchů 
v práci i v soukromém životě.                                                                              Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 
 
 

Dne  11. 11. 2015  proběhlo  v hotelu Holiday Inn 
v Praze slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku 
fotografické soutěže NIKON KALENDÁŘ – moje 
srdeční záležitost. Soutěž na téma Představivost 
vládne světu probíhala od začátku července do říj-
na letošního roku na webových stránkách 
www.nikon-kalendar.cz.  Odborná  porota  v  čele 
s panem   Stanislavem    Pokorným,    fotografem 
a předsedou Asociace profesionálních fotografů   
České republiky, vybrala z celkového počtu 1 153 
přihlášených fotografií padesát semifinálových - ty 
budou v lednu a únoru součástí výstavy v Praze. 
Mezi nimi bylo i dvanáct fotografií, které ozdobily 
vydání prestižního  NIKON KALENDÁŘe  pro rok 
2016 a které byly jako každoročně až do slav-
nostního večera utajeny. Jedním z 12ti šťastných 
finalistů se letos stal i Tomáš Holub se svoji 
fotkou  Podzimní   Vysočina,   zachycující   Sedlákův  rybník  u  Jitkova.  Kalendář  byl vyroben v limitované edici 
111 ks a je neprodejný. Jeho křestu se ujal pan inženýr Jiří Procházka, ředitel Domova pro zrakově postižené 
Palata. 
 

Součástí  slavnostního  galavečera  byla  dražba  finálových  snímků  a  fotka  Podzimní  Vysočina byla vydražena 
za úctyhodných 25.000 Kč, čímž přispěla k celkovým 319.000 Kč, které putují Domovu pro zrakově postižené Palata 
na úhradu nákladů spojených s obnovou orientačního systému pro slabozraké a nevidomé v prostorách zařízení. 
  
Kalendář je k vidění zde: http://www.nikon-kalendar.cz/kalendare/ 
Více Tomášových snímků z Oudoleně a blízkého okolí najdete na: 
http://www.holubtomas.cz/cestovani-ceska-republika/vysocina/ 

 
Blahopřejeme Tomášovi Holubovi a děkujeme, že jeho krásné fotky mohou zdobit kancelář obecního úřadu a také 
stránky Kalendáře obce Oudoleň na rok 2016.  
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FOTKA PODZIMNÍ VYSOČINA V PRESTIŽNÍM NIKON KALENDÁŘI 2016   
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