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                                                               T Ř Í K R Á L O V Á  S B Í R K A  2 0 1 6 
 

                                                V  sobotu  9. ledna  2016  dopoledne  vyjdou skupinky koledníků. Tři králové s prů-                   
                                                vodcem  budou  zvonit  u  dveří  domů  a  bytů  v Oudoleni a ve Slavětíně. Zazpívají 
                                                koledy a umožní přispět do zapečetěných kasiček s logem Charity.  
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 bude použit na realizaci humanitárních projektů v Indii, na nákup vozidel pro te-
rénní služby Oblastní charity Havlíčkův Brod, na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, 
požárů apod., na  dokrytí  nákladů  na  provoz  charitních  služeb  poskytovaných  ve  vikariátech  Havlíčkův Brod 
a Humpolec a pro řešení  akutních  situací, kde  již  byla  využita veškerá dostupná  pomoc  ze  strany  státu, obcí 
i rodiny.  
 

 
                           LEDEN 2016  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mikuláš s doprovodem 

Výchovný koncert ZUŠ Žďár nad Sázavou 

 

Vystoupení budoucích prvňáčků při Vítání občánků 

Mikuláš s anděly a čerty v mateřské škole 

Vítání nových občánků 
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Vítáme Tě na svět,  
děťátko malé, 
tátova pýcho 

a mámino štěstí…. 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 11. 12. 2015 

 Kontrola usnesení z minulého zasedání:  
 Zastupitelstvo bere na vědomí informace z další 

schůzky se zástupci České pošty, a. s.:  
     Pošta  Partner  bude  v  naší  obci  provozována 

od  1. 5. 2016.  Hodiny  pro  veřejnost   zůstávají 
ve výši 15 hodin týdně, dalších 5 hodin činí 
příprava. 

- Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem 
nebytových prostor (místnosti v I. patře kulturního 
domu čp. 131 v Oudoleni) do 31. 12. 2016.  

- Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  s  další   žádostí 
o odkoupení  parcely p. č.  137   v   k. ú.  Oudoleň 
o výměře 236 m

2
. Zastupitelstvo projednalo obě 

žádosti a neschvaluje prodej pozemku p. č. st. 137 
a zemědělské stavby na tomto pozemku stojící.  

- Zastupitelstvo schvaluje: 

 Protokol o výsledku kontroly hospodaření Obce 
Oudoleň za období od 1. 5. do 30. 11. 2015 - 
nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné 
nakládání s finančními prostředky.  

 Zápis z jednání kontrolního výboru - při kontrole 
nebyly zjištěny nedostatky.  

 Protokol z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ 
Oudoleň za období od 1. 11. 2014 do 20. 11. 
2015 - nebylo zjištěno nehospodárné nebo 
neúčelné nakládání s finančními prostředky  
obce. 

 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 schvaluje Strategický plán rozvoje 
obce Oudoleň na období 2016  - 2019.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu 
č. 8/2015 a č. 9/2015.  

- Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Oudoleň 
na rok 2016.  

- Zastupitelstvo bylo proškoleno jako preventivní 
požární hlídka pro akce, kterých se zúčastňuje 
více než 200 osob.  

 Zastupitelstvo projednalo: 

 organizaci Obecního plesu dne 26. 12. 2015. 

 žádost  Městyse  Havlíčkova  Borová  o ceny 
do tomboly na Obecní a školní ples, který se 
bude konat 9. 1. 2016 v Havlíčkově Borové. 

 

 
 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  
 

KALENDÁŘ OBCE OUDOLEŇ 
Obec Oudoleň vydala kalendář na rok 2016. Kalendář je možné  zakoupit na obecním 
úřadě a nebo v místní prodejně COOP. Cena kalendáře činí 50 Kč/ks. 
 
 

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 
     V sobotu 12. prosince vítala naše obec nové občánky, kteří se do zasedací místnosti 
obecního úřadu dostavili  společně  se  svými  hrdými  rodiči,  prarodiči  a   příbuznými.    
     Po úvodním přivítání všechny přítomné příjemně potěšily děti z mateřské školy, které 
pod vedením paní učitelky Hamplové a paní učitelky Balkové zarecitovaly básničky a za-
zpívaly písničky o narození děťátka. Pan starosta mezi nové Oudoleňáčky slavnostně 
přivítal Filipa Paška a Nelu Plíhalovou s přáním zdravíčka, štěstíčka, lásky a spokojenosti. 
Rodičům popřál hodně trpělivosti a radosti z výchovy svých dětí a ubezpečil je, že celé zastupitelstvo naší obce sdílí 
společně s nimi velkou odpovědnost za budoucnost našich nejmenších občánků. Odpovědnost spočívající ve vy-
tváření dobrých podmínek pro rozvoj dětí, pro jejich klidný a spokojený život v naší obci.  
     Po přečtení slavnostního slibu dostala  každá  rodina  na  památku  drobné  dárečky, finanční příspěvek od obce 
a maminky malou kytičku. Ani naše kolébka, kterou máme na obecním úřadě, nezahálela. Oba přivítaní občánci se 
v ní vyfotografovali, moc jim to slušelo a ani neplakali. Rodiče podepsali zápis do pamětní knihy a u kolébky svého 
narozeného děťátka se s radostí na památku také fotografovali společně se svými nejbližšími. 
     Závěr slavnostního odpoledne patřil Nelince a Filípkovi, kterým i touto cestou přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, 
šťastný a krásný domov v Oudoleni. Vyrůstejte k radosti svých rodičů, bližních a ku prospěchu naší obce!!! Rodičům 
přejeme nezměrné množství trpělivosti při výchově dětí. Vytvořte jim šťastný a harmonický domov plný lásky, 
pohody, radosti a vzájemného porozumění!!!                                                                                    Blanka Zvolánková 

 
 

ADVENTNÍ OBDOBÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Hned  prvním  týdnem  v  prosinci  nás  provázel  Mikuláš a jeho pomocníci. Naučili jsme se pro ně několik písniček 
a na čerty jsme si i zahráli. V pátek 4. 12. k nám dokonce přišli čerti, andělé a Mikuláš. I když ve školce zlobílci jsou, 
slíbili polepšení, a tak si je naštěstí čerti neodnesli. 
Další týden jsme se s osmi předškoláky, které v lednu čeká zápis do 1. třídy, připravovali na vítání občánků. Tam 
jsme svým vystoupením doplnili slavnostní událost. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 11. 12. 2015 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

HLEDÁME  dobrovolníka, který  by  zodpovědně a s chutí 

ke sportu vedl cvičení s dětmi v kulturním domě.  

Zájemci o bližší informace se hlaste na tel.: 776 644 392.  

Za TJ Sokol Oudoleň  Miroslav Janáček 

 
 

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Oudoleň 

Zápis dětí se bude konat v pátek 22. 1. 2016 v době od 13.00 do 16.00 hodin  
v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň. 

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. 

 
 

V pátek 18. 12. k nám přijeli učitelé 
ze Základní umělecké školy Žďár 
nad Sázavou. Při jejich výchovném 
koncertě jsme si společně se žáky 
základní školy zazpívali a poznávali 
různé hudební nástroje, např. dudy 
a irskou harfu. 
Poté  už  čas  plynul  v přípravách 
na Vánoce. Povídali jsme si o naro-
zení Ježíška, o Marii a Josefovi. 
Učili jsme se koledy, zdobili stro-
meček, seznamovali se s vánoč-
ními zvyky..... Až k nám 21. pro-
since přišel Ježíšek s dárky, ze kte-
rých měly děti velkou radost. 
Děkujeme Blažkovým, Doleželovým 
a  Kozárovým   za  finanční   dary 
na    nákup   dárků  a   Stránským 
za věcné dary.               Učitelky MŠ 

                                    
 
 

MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA 
I tento rok nás Mikuláš poctil svou návštěvou, aby zjistil, jestli jsou 
oudoleňské děti stále hodné a jestli snad od minulého roku 
nezačaly doma zlobit. Spolu s Mikulášem k nám zavítal i jeho 
věrný kamarád andělíček, který Mikulášovi pomáhal při odmě-
ňování dětí. Samozřejmě nemohli chybět ani zástupci pekelné říše, 
kteří se po celou dobu návštěvy v Oudoleni těšili na nějakého toho 
zlobivce. A  i  když  Mikuláš  a  jeho  „parta“  obešli celou Oudoleň 
a navštívili přes 46 dětí, žádný zlobivec se mezi nimi nenašel. 
Všechny děti byly na návštěvu Mikuláše připravené a poslušně 
odříkaly básničku nebo zazpívaly písničku.  
Mikuláš  nám  po  návratu  z jeho  „obchůzky“  řekl:  „Jsem rád, že 
v Oudoleni  jsou  děti  stále  stejně  hodné. Doufám,  že příští rok 
se mohu těšit na stejně dobře vychované děti.“ Naproti tomu čerti 
se s námi moc bavit nechtěli, jelikož i tento rok odcházeli do pekla 
s prázdnou.                                                           TJ Sokol Oudoleň 
 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ                                                                                                                                                              
Protože nám letošní zima zatím neumožňovala užívat si zimních 
radovánek a sportů, pronajali jsme si ledovou plochu na zimním 
stadionu v Chotěboři. Bruslení se uskutečnilo 6. prosince s vlastní 
dopravou a zúčastnilo se asi 30 lidí. V první půlce se bruslilo bez 
hokejek a puku  a  druhá  půlka patřila hokeji, ale 
i tak  se  dalo  bruslit  po  okrajích  stadionu  až 
do konce. Celkový  pronájem byl na hodinu  a půl  
a  na  své  si  přišli  jak děti, tak i dospělí. A komu 
se bruslení líbilo a kdo by si jel rád zabruslit, tak 
neváhejte a opět se k nám přidejte. V měsíci 
lednu tuto akci zopakujeme.      TJ Sokol Oudoleň 
 
 
 

 

Na prahu nového roku 2016 se pro nás nic zásadního nemění. Máme jediné předsevzetí – pokračovat v solidní práci 
pro naše občany. Schválili jsme rozpočet, který by nám měl stačit na všechny aktuální úkoly. Díky dobrému 
hospodaření nevytváříme žádné dluhy. Na rozdíl od rozpočtu státu, jenž pořád své zadlužení zvyšuje. 
Hodně  se  v poslední době diskutovalo o rozpočtech měst a obcí. Konkrétně o tzv. rozpočtovém určení daní – tedy 
o tom, jaký má být jejich podíl – tedy s jakou částí peněz od státu mohou počítat. Jako hejtman podporuji návrh, 

STOLNÍ TENIS 

POLOVINA SEZONY 2015 - 2016 

Výsledek zápasu k 31. 12. 2015 

TJ Sokol 
Oudoleň 

Orel ZŠ 
Nuselská 
H. Brod 

Remíza 9:9 

Pořadí v tabulce k 31. 12. 2015 

Pořadí Název oddílu 
Počet 

bodů 

1. TJ Šmolovy A 40 

2. Hasiči Jitkov C 29 

3. TJ SB Světlá D 26 

4. TJ Sokol Mírovka  22 

5. TJ Sokol Oudoleň 22 

6. TJ CHS Chotěboř  F  20 

7. TJ Sokol Přibyslav B 19 

8. TJ Sokol Maleč A 17 

9. Orel ZŠ Nuselská H. Brod 16 

10. TJ Jiskra H. Brod F 13 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

Každé pondělí po adventní neděli jsme se s rodiči scházeli při adventním zpívání.                                      

 

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
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SDH Oudoleň a Sokol Oudoleň 
pořádají zájezd do Ski-areálu 

Mladé Buky – Krkonoše 

sobota  23. 1. 2016 
 

Děti do 15-ti let a členové SDH a TJ Sokol mají dopravu zdarma. 

Ostatní 200,-/osoba. 

Vhodné pro všechny věkové kategorie, super zázemí. 

Odjezd v 7.00 od KD Oudoleň. 

Přihlášky v prodejně do 10. 1. 2016. 
 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci lednu oslaví   
výročí narození: 

   

Věra Bencová, Oudoleň 85   
Marie Musilová, Oudoleň 49 

                                                          
   

         

 

 

který vyplývá z naší dohody se Svazem měst a obcí, aby od 1. ledna 2017 platila nová úprava o zvýšení podílu měst 
a obcí.  
Tento  rok  nás  čekají  krajské  volby. Už  teď mohu bilancovat sedm let vedení Kraje Vysočina sociální demokracií 
a svého působení ve funkci hejtmana. Spokojeností mne naplňuje především skutečnost, že se nám daří dělná 
spolupráce všech subjektů podílejících se na fungování Vysočiny. Mohu srovnávat. V poslanecké sněmovně 
nejednou ztrácíme čas a energii žabomyšími stranickými i osobními spory, zkrátka politikařením. V krajském 
zastupitelstvu děláme skutečnou politiku. Také nemáme na vše shodné názory, ale řešíme v něm racionálně věcné 
problémy. Za to bych rád všem členům zastupitelstva už teď poděkoval.  
Věřím, že tato praxe se nezmění ani po volbách a že i v novém období bude kraj společně s městy a obcemi hledat 
schůdné cesty k zajištění dobrého života na Vysočině.                                      Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE V I. ČTVRTLETÍ 2016 

  9. 1. 2016 Tříkrálová sbírka Obec Oudoleň 

21. 1. 2016 Zasedání zastupitelstva obce Obec Oudoleň 

23. 1. 2016 Zájezd - Mladé Buky - Krkonoše SDH a TJ Sokol Oudoleň 

30. 1. 2016 Turnaj ve stolním tenise v KD TJ Sokol Oudoleň 

 6. 2. 2016 Masopustní průvod SDH Oudoleň 

18. 2. 2016 Zasedání zastupitelstva obce  Obec Oudoleň  

20. 2. 2016 Výroční členská schůze TJ Sokol Oudoleň 

21. 2. 2016 Dětský karneval Mgr. Blanka Zvolánková, Jana Kubátová 

 5. 3. 2016 Myslivecký ples Myslivecký spolek Oudoleň 

17. 3. 2016 Zasedání zastupitelstva obce Obec Oudoleň 

26. 3. 2016 Taneční zábava - KYVADLO TJ Sokol Oudoleň 
 

ROČNÍK X. – VYDÁNO: 5. 1. 2016 - MĚSÍČNÍK – ČÍSLO: 1. Uzávěrka příštího čísla 24. 1. 2016. 
Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123, IČ: 00267996. DIČ: CZ00267996.  Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815.  

E-mail: obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 17544. Cena 2,- Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

KULTURA - INZERCE 

 

mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/

