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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24. 11. 2016 

Seniorské přání 
Oudoleňákům 

 
Jaké všem je moje přání, 

bez ohledu na léta? 
Vypovím je bez váhání: 

až nám bude devadesát, 
ať jsme všichni stejně svěží 

jak královna Alžběta. 
A připojím ještě další: 
ať si lidé pomáhají, 

Oudoleň ať rozkvétá! 
 

Účastnice posezení 

 

 

 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v prů-
myslové zóně o výměře 2 500 m

2
 a o výměře  

1000 m
2
 za těchto podmínek: zaměření pozemku 

včetně nákladů s tím spojených a včetně sepsání 
kupní smlouvy hradí kupující, cena pozemku pro 
místní 20,- Kč/m

2
, pro cizí 40,- Kč/m

2
, do 2 let 

kupující doloží projekt stavby včetně stavebního 
povolení dle smlouvy. 

 Zastupitelstvo doporučuje na základě žádosti  
pokácení  1  ks  smrku  o  obvodu kmene 92 cm 
ve výšce 130 cm na pozemku p. č. 758 a 5 ks 
smrků o obvodu kmene 150 cm, 110 cm, 165 cm, 
160 cm a 190 cm ve  výšce 130 cm na pozemku 
p. č. 783 v k. ú. Oudoleň. Stromy jsou vysokého 
vzrůstu a bezprostředně ohrožují majetek.  

 Zastupitelstvo doporučuje na základě žádosti  
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Jihlava, 
pokácení 3 ks javorů o obvodu kmene 198 cm, 
166 cm a 316 cm ve  výšce 130 cm na pozemku 
p. č. 666 v k. ú. Oudoleň. Jedná se o suché či 
silně proschlé stromy. Suché větve padají na vo-
zovku a ohrožují zdraví a majetek účastníků 
silničního provozu.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poká-
cení 1 ks olše o obvodu kmene 220 cm ve výšce 
130 cm na pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň. 
Jedná se o strom přerostlý, má částečně proschlé 
větve, hrozí nebezpečí při silném větru. Zastu-
pitelstvo ukládá komisi životního prostředí ověřit 
stav stromu. Bude řešeno na příštím zasedání. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pro-
dej  části  pozemku  p.  č.  648/131  o  výměře  asi 
27 m

2
 a části pozemku p. č. 22/3 o výměře asi 

200 m
2 

 z   důvodu    zatrubnění   příkopu   podél 
č. p. 19 (cesta ke koupališti) a před č. p. 19 z dů-
vodu snadnějšího sečení trávy. Zastupitelstvo 
překládá žádost na rok 2017, kdy bude řešen 
projekt na stavební parcely. 

 Předsedající proškolil členy zastupitelstva v rámci 
odborné přípravy preventivní požární hlídky.    

 Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur na rok 
2016.  

 Zastupitelstvo stanovuje Bc. Petra Zvolánka pro-
vedením  kontroly   hospodaření  Základní  školy 
a Mateřské školy Oudoleň. Předsedové finan-
čního a kontrolního výboru byli upozorněni na po-
vinnost provedení kontrol.  

 Zastupitelstvo   schvaluje   rozpočtovou   změnu 
č. 6/2016, která se týká výdajů spojených se sta-
vebními pracemi a vybavením školního klubu. 

 Zastupitelstvo  projednalo rozpočet na rok 2017. 
Návrh  rozpočtu  bude  vyvěšen na úřední desce 
a schválen na příštím zasedání.   

 Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled obce 
2017 - 2020. V  roce  2017  bude  splacen  úvěr 
od ČSOB a. s. na Obnovu centra Oudoleň. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce: 
 

 
Z toho peněžní záruky činí 278 483 Kč. Peněžní 
prostředky     obce   bez   peněžních  záruk   činí 
3 479 833,47 Kč. 

 Různé: 

 odstoupení Mgr. Vlasty Bruknerové z funkce 
člena zastupitelstva z důvodu stěhování, bude 
osloven náhradník volební strany Sdružení 
nezávislých kandidátů - Strana mladých 

 organizace plesu (31. 12.) a vydání PF 2017. 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva, dle jednacího řádu, obec zveřejňuje na úřední desce 
do 10 dnů ode dne zasedání zastupitelstva. 
  

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH 

Firma ODAS ODVÁRKA s. r. o., Žďár nad Sázavou, oznamuje, že svoz komunálního odpadu proběhne o vánoč-
ních svátcích beze změny.   
 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ VODY V MĚSÍCI ŘÍJNU - UPŘESNĚNÍ 
Na základě ohlasu občanů se omlouváme a upřesňujeme informaci k vý-
sledkům měření v měsíci říjnu. Informace, že měření provedly domácnosti 
byla nepřesná. Měření provedly a do výsledků byly zahrnuty také všechny 
podnikatelské  subjekty  v  obci,  které  odebírají  vodu z obecního vodovodu, 
a samozřejmě také kulturní dům, škola a obecní úřad.  
 

POSEZENÍ SE SENIORY 
„Na svatého Martina, kouřívá se z komína a bývá dobrá peřina“, dny se nám 
krátí a noci prodlužují, možná nám je i smutno, máme dlouhou chvíli a cítíme 
se být sami. A   aby  tomu  tak  nebylo, rozhodli se obecní  zastupitelé  právě 
v tento čas uspořádat setkání starších občanů naší obce. V sobotu 12. listo-
padu přivítal pan starosta Ivo Béna v zasedací místnosti oudoleňské seniory 
a  seznámil  je  s  připraveným  programem. Babičky a dědečky přišly potěšit  
 

Era       411 907,16 

ČSOB, a. s.    2 393 933,27 

Česká spořitelna, a. s.       180 332,05 

Česká národní banka       772 143,99 

Celkem    3 758 316,47 
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děti z hudebně - pohybového kroužku při Základní škole a 
Mateřské škole v Oudoleni pod vedením paní učitelky Marty 
Půžové s pásmem „Jak si děti dříve hrály“. Jejich vystoupení 
v nádherných krojích sklidilo velký úspěch, byly odměněné 
potleskem a na památku ještě všichni senioři dostali od dětí 
vyrobená jablíčka na špejli.  
Program pokračoval besedou s panem starostou, který 
přítomné  seznámil  s  uskutečněnými  akcemi  v  roce  2016 
a dalšími plány zastupitelstva. Nejnovější ukončenou akcí 
bylo dokončení školního klubu, do kterého se všichni zašli 
podívat a jen v dobrém začali na školu vzpomínat. Po této 
oficiální části večera k nám zavítal harmonikář  pan Jan Früh-
bauer  se svými kolegy, aby nám opět po roce zahráli, zazpí-
vali a vyprávěli vtipy. Členové obecního zastupitelstva a jejich  
rodinní   příslušníci se po celý večer starali o občerstvení pod-
le přání.  
Přestávku mezi písničkami jsme vyplnili promítáním další 
série starých fotografií ze života obce. Opět jsme obohaceni  
o další okamžiky z historie Oudoleně a doufáme, že se ještě 
ozvete i Vy, kterým doma leží staré snímky v krabicích, nikdo 
si jich nevšímá a my bychom byli rádi, kdybyste nám je 
zapůjčili. Je to nádherné a okouzlující povídání se vzpo-
mínkami!!  
Další průběh setkání už byl naplněn dechovkou, vzpo-
mínkami, smíchem, pohodou, a když zazněla poslední písnič-
ka na rozloučenou, tak nikdo netušil, že je půlnoc, a my se 
loučili. Jak ten čas utekl, a když sedíte doma, jen tak se 
díváte  z  okna,  nemáte si s kým popovídat, zavzpomínat si  
a zasmát se úplně obyčejným věcem, tak je to tak dlouhé… 
Proto neváhejte a přijďte mezi nás!!! 
Poděkování patří všem organizátorům akce, panu Pavlu 
Slámovi za sponzorování nápojů, dětem a paním učitelkám 
ze školky, školy a také hudebníkům, kteří i v letošním roce 
věnovali svůj honorář dětem do oudoleňské školy.                                                                                                                                                 
                                                                    Blanka Zvolánková 
 

 

SPOLEČNÉ UVÍTÁNÍ ADVENTNÍHO ČASU 
Žádné období roku není tak příznivé pro společná setkání, 
projevy lásky a rozdávání radosti, jako je doba adventní a vá-
noční. Již tradičně jsme se sešli na 1. adventní neděli  27. 11. 
v kulturním domě, abychom nadcházející sváteční čas přivítali 
předvánočním jarmarkem, vystoupením dětí z mateřské ško-
ly, ze základní školy a nejočekávanějším rozsvěcením vánoč-
ního stromečku. Již odpoledne si návštěvníci mohli přijít pro-
hlédnout a zakoupit vánoční dekoraci či dárek, ochutnat 
vánoční čaj a vánoční pochoutky. Před 16. hodinou se sál 
kulturního domu zaplnil rodiči, prarodiči, sourozenci a zná-
mými dětí z mateřské a základní školy, neboť se na pódiu 
odehrávala vánoční besídka s velmi pestrým programem. Za-
čátek patřil dětem z hudebně - pohybového kroužku, které 
nám v krásných krojích ukázaly, jak si děti dříve hrály. Vy-
stoupením dětí z mateřské školy s písničkou Čert a Káča byli 
všichni nadšeni, ale povedla se i čertovská svatba s čertov-
ským  gulášem  od  třeťáků,  čtvrťáků a páťáků. Ti nám se-
hráli i další hru o tom, jak čert napravil líného Františka. 
Prvňáčci a druháčci zatancovali sněhuláky, přednesli bás-
ničky a povídali o zimě. Závěr besídky patřil nádherné vánoč-
ní písni o hvězdičce a publikum všechny účinkující odměnilo 
zaslouženým potleskem. I touto cestou děkujeme všem dě-
tem za  krásné  vystoupení,  paním  učitelkám  za  nacvičení 
a přípravu besídky a panu Marku Doleželovi za ozvučení. 
Děkujeme také za finanční příspěvek ze vstupného ve výši 
3 234 Kč, který  byl  věnován škole. 
Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo rozsvícení vánoč-
ního stromečku před kulturním domem a rozzářená světýlka 
přinesla čtyři přání, o která bych se ráda s Vámi ještě jednou 

OBEC OUDOLEŇ  -  ROZPOČET NA ROK 2017 
PŘÍJMY (v Kč) 
Daně 4 492 000,00 
Poplatky 177 000,00 
Odvod výtěžku z provoz. loterií 12 000,00 
Správní poplatky 5 000,00 
Pachtovné 50 000,00 
LDO Přibyslav - nájem 800 000,00 
Vodné 220 000,00 
Pošta Partner - provize 120 000,00 
Obecní knihovna 500,00 
Oudoleňské listy 3 200,00 
Kulturní dům - nájem 18 000,00 
Příjem z prodeje prop. předmětů 1 000,00 
Pronájem nebytových prostor 77 000,00 
Pronájem traktor, žebřík 1 000,00 
Nájem Coprosys 170 000,00 
Příspěvek za tříděný odpad 90 000,00 
Svoz popelnic - podnikatelé 13 000,00 
Kopírování, úroky 1 000,00 
Neinv. přijaté dotace ze SR 72 500,00 
Dotace ICT 250 000,00 
Dotace na školní klub 421 971,00 
PŘÍJMY CELKEM 6 995 171,00 
  

VÝDAJE: (v Kč) 
Obecní les - výsadba 10 000,00 
Místní komunikace 300 000,00 
Vodovod - projekt 250 000,00 
Oprava vodovodního řádu 400 000,00 
Vodovod – rozbory, poplatky 206 000,00 
Čističky odpadních vod 300 000,00 
Pošta Partner - mzdy, el., telefon 150 000,00 
Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 275 000,00 
Školní klub 279 883,00 
Obecní knihovna 40 000,00 
Kronika 11 000,00 
Kaplička 3 000,00 
Hlášení - SMS 15 000,00 
Oudoleňské listy 18 000,00 
Kulturní dům - provoz 800 000,00 
Kulturní a společenské akce 150 000,00 
Oprava hřiště v horní části obce 15 000,00 
Pohostinství – el. energie, topení 30 000,00 
Veřejné osvětlení 165 000,00 
Veřejné osvětlení - rozšíření 100 000,00 
Traktor 20 000,00 
Výdaje ICT 420 000,00 
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 30 000,00 
Péče o vzhled obce  100 000,00 
Sbor dobrovolných hasičů 25 000,00 
SDH-nákup dopravního automobilu  328 432,00 
Zastupitelstvo  480 000,00 
Činnost místní správy 800 000,00 
DPH 152 000,00 
VÝDAJE CELKEM 6 563 315,00 
  

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ: (v Kč) 
Splátky úvěrů 431 856,00 
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Vážení spoluobčané,  
 

prosincové Oudoleňské listy jsou poslem, který nám oznamuje  příchod dvanáctého, a tedy  

posledního měsíce  letošního roku. Začíná období adventu, jen  málokoho neosloví  kouzlo 

a atmosféra vánočních svátků. V dnešním  uspěchaném světě  jsou  právě  vánoční svátky  

příležitostí se  alespoň na chvíli zastavit a zamyslet se. Vánoce jsou také časem, kdy si při- 

pomínáme tradice a kdy zaznějí vánoční koledy. Ani na to bychom neměli zapomínat.  

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  srdce  přeji  svátky  plné  radosti,  naplněné  láskou a domácí pohodou 

a do nového roku 2017 hodně úspěchů, zdraví, pohody, dobré nálady a životního optimismu.   

Ivo Béna, Váš starosta 

 

podělila: 
1. Nejprve bych chtěla popřát všem dětem, aby jim Ježíšek pod stromeček nadělil jejich nejtajnější přání, která 

už mu zajisté napsaly nebo namalovaly. Vždyť Vánoce jsou nejkrásnější svátky pro naše nejmenší a není nic 
úžasnějšího než radující se dítě s nádherně zářícíma očima před osvětleným stromečkem se zabalenými 
dárky!!! 

2. Vám o něco starším a dospělým přeji klid a dostatek  rodinné pohody, neboť jsme to právě my, na kom 
vytvoření vánoční atmosféry závisí nejvíce. Proto při předvánočním shonu nezapomínejte na rodinu a své 
blízké!!! Dále vám přeji hodně dobrých přátel, na které se můžete vždy spolehnout, se vším obrátit a víte, že 
Vás nezklamou. 

3. Dále bych popřála našim nejstarším občanům hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu 
pramenícího z bohatých životních zkušeností. Přeji Vám, ať nezůstanete o Vánocích sami, ať máte kolem 
sebe své nejmilejší, kteří Vám i po celý další rok budou rádi pomáhat.  

4. Také nesmím zapomenout na ty, kteří už nemohou být mezi námi. Věnujme jim o Vánocích tichou vzpomínku. 
 

Vážení spoluobčané, 

děkuji Vám za to, že jste v naší společnosti  zahájili adventní a vánoční dobu, že jste nezůstali doma a přišli 

podpořit Vaše děti. Prožijte nádherné, klidné a požehnané Vánoce a přeji si, aby Vám v následujícím roce 

co nejvíce světla ozařovalo příjemné a šťastné okamžiky života a každodenní, často i malicherné a ne-

podstatné trable zůstaly co nejvíce zastrčeny ve stínu. Doufám, že světýlka na obecním vánočním stromě 

Vám k tomuto přání dopomohou.                                                                                              Blanka Zvolánková 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA   
Na začátku listopadu jsme v naší školce přivítali ná-
vštěvu z Polska. Přijela k nám paní učitelka z varšavské 
mateřské školy Ala ma kota a s ní dorazila „placatá 
cestovatelka“ jménem Ala. To je nakreslená holčička,  
kterou polské děti vytvořily a budou ji posílat po světě, 
aby se dozvěděly o životě dětí v jiných zemích. Naše 
školka byla první, kterou Ala navštívila. Děti si Alu moc 
oblíbily, braly si ji k různým činnostem, které dělaly. 
Společně jsme o tom sestavili dopis a spolu s Alou a fo-
tografiemi ho  pošleme zpátky dětem do Varšavy. 
Tento měsíc jsme také nezapomněli na přírodu. Aby se 
mohla v klidu připravovat na zimní odpočinek, uskutečnili 

jsme v pátek 4. 11. akci s názvem Zamykání 
lesa. Sešli  jsme se ve školce odpoledne i s ro-
diči a zahájili společné  setkání tvořením. Děti  si 
za  pomoci  svých  rodičů  vyrobily kouzelný klíč 
a lucerničku na cestu. Při soumraku jsme za do-
provodu říkadel a písniček vyrazili směr les. 
Cestou jsme nechávali lucerničky, abychom se 
při zpáteční cestě neztratili a nebáli. Přírodu 
jsme „uzamkli“ pomocí kouzelných klíčů a za-
klínadla. Děti měly velikou radost z toho, jak to 
všechno zvládly. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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Měsíc listopad jsme zakončili vystoupením pro rodiče na oudoleňském jarmarku a tím si odstartovali tu nej-
krásnější dobu – čekání na Ježíška.                                                                                                   Paní učitelky MŠ           

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
VÁNOČNÍ BESÍDKA 
 Já jsem hrál v pohádce Jak čert 

napravil líného Františka. Můj nej-
lepší zážitek byl, jak Tomáš hodil 
nohy na ramena. Líbila se mi role 
vypravěče, bylo to dobré, akorát 
jsem to  spletl  a  místo „žili spolu 
šťastně  a  spokojené“  jsem   řekl 
„a žil spolu šťastně a se svou dív-
kou“. Moc se mi to líbilo. Taky byl 
dobrý čertovský guláš, protože se 
tam zpívá špetku soli přidají a já 
jsem tam vysypal celý pytlík. Zpíval 
jsem také závěrečnou píseň. Protože jsem páťák, tak jsme prodávali na jarmarku. Co jsme prodali bylo 
dohromady za 1 208 Kč. Prodávali jsme asi dvě hodiny, hodně nám dávali navíc, třeba když to stálo 15 Kč, tak 
nám nechali dvacku. Vždycky, když někdo přišel k našemu stánku, tak jsme řekli: „Přejete si?“ a oni řekli, třeba: 
„Ještě nic.“ nebo „Já bych si přál….“ Honzík F., 5. r.  

 Na besídce jsem hrál Františka líného až hanba, podílel jsem se na vaření guláše a zpíval závěrečnou píseň. 
V našem stánku jsme vydělali 1 208 Kč. Prodávali jsme tam stromečky. Postup: najdete 30 cm dlouhý klacek, 
nařežete ho na kousky od nejdelšího do nejkratšího, mezi ně dáte špalík a uprostřed vyvrtáte a provléknete 
lýko. Prodávali jsme také lucerničky, ozdoby a perníčky. Nejlepší zážitek byl rozsvícený stromek. Tomáš B., 5. r. 

 Moc se mi to líbilo. Uváděl jsem to. Hrál jsme čerta a Františkova tatínka. Byl jsem u školního stánku a vydělali 
jsme 1 208 Kč. Na jarmarku byly stánky: školní, včelařský, stánek s perníky, s věnečky, s proutěnými a dře-
věnými výrobky a s pletenými výrobky z papíru. Stánků bylo 7. Jan Z., 5. r.  

 Hrál jsem v pohádce Jak čert napravil líného Františka, hrál jsem tam pocestného a měl jsem hůl. Můj zážitek 
byl, jak jsem prodával v obchodě, vydělali jsme 1 208 Kč. V obchodě mě to bavilo. Měli jsme spoustu druhů 
výrobků.Matyáš S., 5. r.  

ŠACHOVÝ KROUŽEK 

Od září se opět rozeběhla činnost šachového kroužku. V letošním školním roce se přihlásilo 14 zájemců, od úpl-
ných začátečníků po pokročilé.  

Děti z mateřské školy - písnička ČERT A KÁČA 

Žáci 1. a 2. ročníku - SNĚHULÁCI 
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VČELAŘÍCI 

Od září také probíhalo školní kolo šachového turnaje, kdy hrál každý s každým 2x (jednou jako bílý hráč, jednou 
jako černý). V pondělí 28. listopadu jsme znali konečné výsledky. 
Podle očekávání vyhrál Tomáš Benc (5. ročník), který získal maximální počet 26 bodů. Na druhém místě se umístil 
také páťák Matyáš Sláma (22 bodů), 3. místo získal Vojta Zvolánek z 3. ročníku se ziskem 20,5 bodů.  
Jelikož se v polovině prosince chystáme jako tým na okresní kolo, kterého se mohou zúčastnit 4 hráči a 1 ná-
hradník, tak kromě výše zmíněných je doplní se ziskem 20 bodů Honza Frühbauer a jeho mladší bratr Matyáš.  
Ve školním kole se velmi dařilo úplnému začátečníkovi Marku Doleželovi (1. třída), který uhrál 9 bodů a dokáže 
porážet i takové šachisty, kteří už hrají více let.  
Dále jsme od šachového svazu získali zdarma licenci na on-line výuku na www.learningchess.net, kde po za-
registrování hráči plní určité úkoly a tím se zdokonalují v této královské hře. Opravdu je vidět, kdo na tom pracuje 
intenzivně, na jeho šachovém myšlení je to potom velmi znát. Jedním z nejpilnějších je Matyáš Sláma, také Lucka 
Strašilová, Bětuška Zvolánková, Vojta Zvolánek a Marek Doležel. 
Doufám, že do okresního kola ještě „doladíme formu“, naučíme se i jiná zahájení a pokusíme se v těžké konkurenci 
obstát (popřípadě být mezi dvěma nejlepšími týmy, což značí postup do kraje). Tým máme vyspělý, kádr široký, 
ambice vysoké :-D. Takže nám 16. prosince držte palce.                                                              Kateřina Sobotková 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Do vánoční nadílky zbývá ještě dost času, ale naše 
škola dostala dva velké dárky už na podzim - od 
listopadu je vstup do školy zabezpečen tzv. 
videovrátným a školáci mají k dispozici novou třídu - 
školní klub.  
Klub vznikl v půdním prostoru nad obecním úřadem. 
Krásná světlá místnost je vybavena pěkným nábytkem, 
nechybí ani hry, knihy, hračky,  výtvarné  potřeby,  
hudební nástroje, vše, co potřebují děti ke smyslu-
plnému trávení volného času odpoledne do doby, než se 
vrátí rodiče ze zaměstnání. 

Za zabezpečení školy a nově vzniklý klub bychom 
chtěli touto cestou poděkovat představitelům obce, 
protože bez jejich vstřícnosti a zájmu o školu by se toto 
neuskutečnilo. Vážíme si toho, jak náš zřizovatel Obec 
Oudoleň naši školu podporuje. 
Děkujeme tímto také pracovnicím obecního úřadu paní 
Zelenkové a paní Ondráčkové za práci se získáním 
dotace a s  jejím  čerpáním  a  paní  učitelce  Stehnové 
za to, že navrhla a zařídila vybavení klubu.     
                                                          Dagmar Losenická 
 

 

 

Radostné vánoční svátky a dobrý nový rok 2017 všem přejí  

zaměstnanci ZŠ a MŠ Oudoleň.                                                  

 
 
 
A máme zde první adventní neděli v tomto roce. Jak se stalo tradicí, probíhá v tento čas adventní besídka dětí 
Základní školy a Mateřské školy Oudoleň v kulturním domě a součástí této akce je také jarmark, kde se prodávají 
vánoční drobnosti a výrobky dětí. 
My jsme letos jako tradičně prodávali výrobky z vosku a také zkoušíme prodej medu, který ještě není od našich 
včel, ale doufáme, že příští rok již budeme nabízet med od našich „kroužkových“ včel. 
 

Něco málo o vzniku včelího vosku: 
Včelí  vosk  je  přirozený  produkt, který vzniká metabolickou přestavbou medu a pylu v těle některých druhů včel. 
U včely medonosné je producentem dělnice ve 12. až 18. dni svého života. Při tvorbě díla včela doslova potí vosk 
na voskových zrcátkách na spodní straně 3. - 6. článku (tergit) zadečku. Chitinová stěna zrcátek je perforovaná 
mikroskopickými otvory, jimiž po zvýšené námaze tryská sekret jako čerstvý vosk. Na vzduchu tuhne a ve formě 
šupinky přebírá anatomický tvar zrcátka. I když se šupinka odloupne, zůstává částečně zasunutá pod přečnívajícím 
okrajem sousedního článku zadečku. Hmotnost jedné, 0,5 mm silné, šupinky se pohybuje v rozmezí 0,8 - 2 mg. 
Energetická (metabolická) náročnost u produkce vosku je vysoká. Ke vzniku 1 kg vosku včely spotřebují 3,5 -
10 kg medu a kolem 50 - 100 g pylu. 

http://www.learningchess.net/
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

SDH Oudoleň 
pořádá zájezd do Ski-areálu 

Mladé Buky – Krkonoše 
sobota  21. 1. 2017 

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

Ostatní 200 Kč/osoba. 

                                                         www.areal-mladebuky.cz 

Vhodné pro všechny věkové kategorie.            

Odjezd v 7:00 hodin od KD Oudoleň. 

Přihlášky do 10. 1. 2017 v Jednotě. 
 
 
                                                         

 

Včely z vosku staví své dílo, ve kterém uchovávají zásoby, vychovávají potomstvo. Nové voskové dílo včely 
zakládají tím způsobem, že se zavěsí na strop obývané dutiny a zaklesnuté nožkami jedna do druhé vytvoří jakýsi 
živý závěs. V této poloze kolektivně zpracovávají produkovaný vosk a společně hnětou stěnu díla. Včelař toto 
voskové dílo sbírá, přetaví ho a zbaví nečistot. Včelí vosk měkne při teplotě 33 - 35°C, bod tání 63 - 65°C.   
                                                                                                                                              Za VKM David Bačkovský 

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD  

Tradiční svatomartinský lampionový průvod se v naší obci uskutečnil v pátek 11. 11. na svátek sv. Martina. Svatý 
Martin sice nepřijel na bílém koni v podobě sněhu, ale na koni ano. Děti od něho dostaly svítící náramek a pak vedl 
průvod obcí. Opět se sešlo mnoho lidiček a dětiček s lampionky a průvod byl opravdu pěkný. Jako každý rok byla 
pro děti u kulturního domu schována husa, která letos dala hledačům zabrat, ale podařilo se a děti dostaly sladkou 
odměnu. A protože nám počasí přálo a nefoukalo, tak jsme také vypustili tři lampionky štěstí, u kterých jsme si 
všichni přáli sníh na nadcházející Vánoce a něco od Ježíška a také jsme jim přáli šťastný let. Bylo opravdu krásné 
sledovat děti, jak si to užívají. Pro všechny návštěvníky bylo samozřejmě připravené občerstvení. Tímto děku-
jeme za sponzorské dary a pomoc jednotlivců při konání akce.                                                              Evka Rosická 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORBALOVÝ KLUB FBC SALAMANDRA OBMĚNILA "KABÁT" 

 

Horní řada – Jiří Kryštofek, Vladimír Novotný, Jiří Čermák, Tomáš Vanča, Ondra Kolář, Vladimír Zvolánek 
Prostřední řada – Tomáš Haubert, Jan Dymáček, Jakub Janda, Radek Kunstmuller 

Spodní řada – Tomáš Cacek. Honza Čermák 

 

http://www.areal-mladebuky.cz/
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Minulou sezónu Ligy Vysočiny mužů 2015/2016 zakončila FBC SALAMANDRA v druhé půlce tabulky na osmém 
místě a připsala si na své konto 25 bodů za 8 výher, 1 remízu a 11 porážek z celkových 20ti zápasů. Bohužel 
nutno dodat, že cíle před sezónou byly vyšší. Za zmínku ovšem určitě stojí to, že nová posila před touto sezónou, 
Tomáš Vanča, nasbíral celkem 29 bodů v 18ti zápasech a patřil k nejproduktivnějším hráčům našeho týmu. 
Do letošní sezóny FBC SALAMANDRA vtrhla v obměněném složení. Jelikož soupeři a především regionální 
rivalové z Přibyslavi a ze Žďáru nad Sázavou v posledním ročníku mohutně posílili, nechtěla Salamandra zůstat 
pozadu. Letošní kádr posílil Matouš Vanča z Krucemburku, Ondra Pecina z Vojnova Městce a Standa Jílek 
z Hlinska. Také s námi od začátku sezóny trénuje Jakub Bačkovský, který je pro nás příslibem do dalších let. 
Jedná se o mladé hráče, ale pevně věříme, že ukážou svoji kvalitu a pomohou týmu svými výkony v již probíhající 
sezóně.  
A nyní bychom Vás chtěli seznámit s průběhem vybraných turnajů z probíhající sezóny.  
Letošní sezónu, naši již šestou v pořadí, jsme zahájili turnajem v Ledči nad Sázavou. Zde nás čekali první dva 
soupeři, SK Jihlava  a  pořádající  tým  Sklo  Bohemia  Světlá n/S. V prvním zápase jsme se postavili proti družstvu 
SK Jihlava, který s námi v soutěži hraje již druhou sezónu. Doposud se nám s nimi nepodařilo získat ani bod. 
Zápas začal ve velkém tempu, ještě aby ne, pro oba týmy to byl první zápas letošní sezóny a obě mužstva chtěla 
ukázat, jak se připravila na letošní ročník. Když po hvizdu rozhodčího označujícího konec 2. třetiny na světelné 
tabuli svítil stav zápasu 3:3, tak asi nikdo z přítomných fanoušků nepomyslel na to, že konečný výsledek bude 
celkem jednoznačný. Závěrečnou třetinu jsme ovládli jasným poměrem 6:1, připsali si první tři body v nové sezóně 
za výhru 9:4 a hlavně také první skalp soupeře. V zápase ukázal své kvality kapitán Vláďa Zvolánek, když si připsal  
5 bodů za hattrick a dvě přihrávky, a také sourozenecké duo T+M (Tomáš a Matouš Vančovi) za 5 bodů. Do dru-
hého zápasu, který nás čekal s pořádajícím týmem ze Světlé nad Sázavou, jsme vstupovali s pocitem, že ač se 
tým umístil v minulém ročníku na posledním místě s 0 body, bude to velmi těžký zápas. Nejenže tým v předminulé 
sezóně bojoval ve třetí lize mužů, ale vrátily se mu také opory, které měl na hostování třeba v Havlíčkově Brodě. 
Zápas byl od začátku velmi vyrovnaný, ale byl to právě náš tým, kterému se podařilo otevřít skóre a vstřelit první 
gól zápasu, o který se postarala naše nová posila v sezóně Matouš Vanča. Druhá třetina se nesla, bohužel pro 
nás, v opačném duchu a tým ze Světlé dokázal srovnat skóre na 1:1. Ve třetí třetině oba týmy přidaly ještě po dvou 
gólech a upravily tak výsledek na konečných 3:3. Nutno dodat, že remíza v tomto utkání byla zasloužená a oba 
týmy  ji  jistě  braly. Na  závěr  stojí  za  zmínku, že  první  turnaj  ovládli  bratři  Vančovi, ti si domů odváželi celkem 
9 bodů. 
V dalším ligovém kole nás čekal sedmý a osmý zápas, které jsme sehráli v Telči. Zde nás v prvním zápase čekal 
soupeř z Bystřice nad Pernštejnem a ve druhém domácí celek Florbal Telč B. V prvním utkání jsme byli po většině 
zápasu horším týmem. Do třetí třetiny jsme vstupovali za stavu 1:3 a po třinácti minutách třetí třetiny svítil stav již 
2:6 v náš neprospěch. Nevypadalo to s námi moc dobře, proto jsme si po posledním obdrženém gólu vzali timeout. 
V  následujících  dvaceti  vteřinách  jsme se potřebovali vzpružit, říct si něco k nové taktice, přerušit tlak domácích 
a hlavně zkusit ještě zdramatizovat závěr zápasu, i když na světelné tabuli svítil čas do konce zápasu pouhých 
osmdesát vteřin. A ono se přece podařilo. Během pouhých 69 vteřin se nám podařilo vstřelit tři rychlé góly a zápas 
velmi zdramatizovat.  Bohužel  ani  velký  závěrečný  tlak a odvolání brankáře nestačilo na vstřelení kýženého gólu 
a zápas jsme tak prohráli v poměru 5:6. Do druhého zápasu proti Telči jsme šli s odhodláním hrát tak, jak jsme 
skončili první zápas. A to se nám po celkem pomalém rozjezdu podařilo. První třetinu jsme vyhráli 4:1, kdy během 
sedmi minut dokázal vstřelit hattrick Jiří Čermák a čtvrtou branku do soupeřovy sítě přidal po sourozenecké 
kombinaci Tomáš Vanča. Ve druhé třetině jsme přidali další čtyři góly a mohli jsme tak do třetí třetiny vstupovat 
poměrně s komfortním náskokem pěti gólů v poměru 8:3. Na začátku třetí třetiny zkompletoval svůj první double 
hattrick v kariéře Jiří Čermák, kdy vstřelil svůj šestý gól v zápase. Mimochodem double hattrick  se  nepodařilo  dát  
ještě  nikomu  z  našeho  týmu,  i  když  nutno  dodat, že hráči Honza Dymáček a Ondřej Kolář byli se svými pěti 
góly velmi blízko. Ve zbytku třetiny jsme bohužel třikrát inkasovali, ale přidali jsme ještě tři góly a třetinu tak vyhráli 
v těsném poměru 4:3. Na konci zápasu ovšem svítil na tabuli poměrně jednoznačný výsledek 12:6 a my si mohli 
tak připsat první skalp soupeře, ale hlavně tři body do tabulky. V tomto zápase  se  velmi  dařilo  již zmiňovanému 
Jiřímu Čermákovi, kterému se podařilo dát svůj jubilejní double hattrick, a také Matoušovi Vančovi, který si připsal 
pět bodů, všechny za asistenci. 
Poslední turnaj, který jsme prozatím v letošní sezóně odehráli, jsme sami hostili. Naše domácí zápasy jsme nuceni 
hrát, z důvodu chybějící haly v blízkém okolí, ve Skutči, kde se nachází nová multifunkční hala, podle našeho 
názoru ovšem jedna z nejhezčích a nejkvalitnějších hal, která v soutěži je. Zde nás čekaly dva zápasy, které byly 
okořeněny tím, že se jednalo o dvojité derby, s týmem ze Žďáru nad Sázavou a z Přibyslavi. Do prvního utkání 
jsme se postavili proti týmu ze Žďáru. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, kdy po pouhých 30ti vteřinách otevřel 
skóre Jiří  Čermák. Vzápětí  jsme  přidali  další  dva  rychlé  góly a  do druhé třetiny jsme vstupovali s vedením 3:1 
a s pocitem, že si poměrně hladce kráčíme pro další tři body. Na začátku druhé třetiny se soupeři podařilo vstřelit 
dva šťastné góly, kterými se vrátil do zápasu a nás vyvedl z koncentrace. Vstřelením dalších tří gólů soupeř obrátil 
skóre hry a začal diktovat tempo. V půlce třetí třetiny to s námi vypadalo již špatně. Ač jsme prohrávali pouze o gól, 
tak se nám nepodařilo najít recept na důraznou hru Žďáru a nemohli tak vstřelit alespoň vyrovnávací gól. Naštěstí 
pro nás nám soupeř snahu ulehčil, kdy po ostré výměně názorů a nesportovním chování se rozhodčí rozhodli udělit 
dvěma hostujícím a jednomu našemu hráči červenou kartu. Všichni tři hráči dostali trest 5 minut plus do konce 
utkání. Nabídla se  nám  tak  šance  hrát  přesilovku  4:3, kterou  jsme  byli odhodláni minimálně jednou proměnit. 
A úspěšně. Během přesilovky se podařilo vstřelit 5 gólů, otočit tak nepříznivý výsledek a vyhrát celý zápas 
v poměru 9:5. Tyto tři body pro nás měly velkou cenu nejen proto, že se jednalo o derby s rivalem ze Žďáru nad 
Sázavou. 
Do  druhého  zápasu  proti  rivalovi  z Přibyslavi  jsme chtěli vstoupit aktivně, ovšem  zaspali  jsme  začátek zápasu  
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FBC SALAMANDRA VÁS ZVE NA DALŠÍ DOMÁCÍ ZÁPASY - 27. LIGOVÉ KOLO 
4. února 2017 v multifunkční hale ve Skutči 

                                           9.00 hodin                    SK Juvenis Přibyslav - FB SALAMANDRA APOLY 
                                         13.30 hodin                    FBC SALAMANDRA - TJ Spartak Třebíč 

Podaří se nám oplatit porážku našemu rivalovi z Přibyslavi z minulého domácího utkání? 

 
                                                          

            

 

 

a rázem prohrávali 0:3. Po studené sprše jsme se začali dostávat více do hry a dotahovat skóre. Bohužel vždy, 
když jsme byli na dostřel jediného gólu, podařilo se soupeři odskočit na rozdíl dvou branek. Do závěrečné třetiny 
jsme vstupovali  s  nepříznivým  skóre 4:6, ale  s touhou něco s tím udělat. Vstup do třetí třetiny se nám stejně jako 
v první nepovedl a dostali jsme tak laciné góly.  Ani závěrečný tlak v posledních minutách nestačil na otočení skóre 
a my tak zápas prohráli 7:10. 
 

Zbylé výsledky našich zápasů v letošní sezóně Ligy Vysočiny mužů 2016/2017: 
 

Kolo Domácí   Hosté Skóre 

4      FBC SALAMANDRA APOLY -      FFBŠ Shooters Jihlava B 2:6 

4      FBC SALAMANDRA APOLY -      Snipers Třebíč B 4:7 

8      PSKC Okříšky B -      FBC SALAMANDRA APOLY 3:7 

8      FBC SALAMANDRA APOLY -      Fbc Orel Nové Město na Moravě 5:5 
 

V letošní probíhající sezóně patří FBC SALAMANDŘE páté místo se 14ti body za 4 výhry, 4 remízy a 2 prohry. 
Bohužel se nám zranil brankář Tomáš Cacek, a tudíž musíme spoléhat na předvedené výkony našeho mladého 
brankáře a odchovance Honzy Čermáka, který si vede na svůj věk více než dobře. Je nutno také vyzdvihnout 
výkon Tomáše Vanči, který je se svými 16ti body (9+7) v sedmi zápasech pouhou jednu příčku za elitní desítkou 
nejproduktivnějších hráčů ligy. 
 

Aktuální tabulka Liga Vysočiny mužů 2016/2017: 

Pořadí Družstvo Z V R P B 

1. TJ Spartak Třebíč 10 7 2 1 23 

2. FBŠ Shooters Jihlava B 7 6 1 0 19 

3. Sabots Jihlava 8 6 0 2 18 

4. Snipers Třebíč B 10 5 0 5 15 

5. FBC SALAMANDRA APOLY 10 4 2 4 14 

6. SK Jihlava 10 4 2 4 14 

7. Fbc Orel Nové Město na Moravě 7 4 1 2 13 

8. Hippos Žďár n/S C 9 3 1 5 10 

9. ASK Bystřice n.P B 8 3 0 5 9 

10. PSKC Okříšky B 8 3 0 5 9 

11. Sklo Bohemia Světlá n/S 7 2 2 3 8 

12. SK Juvenis Přibyslav 8 2 1 7 7 

13. Florbal Telč B 10 0 2 8 2 

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na další turnaje, které v této soutěži odehrajeme v nadcházejícím roce 
2017. Především  bychom  Vás  rádi  pozvali  na  turnaj,  který  budeme sami pořádat ve Skutči v multifunkční hale 
4. února 2017. V prvním zápase budete tak moci shlédnout derby a odvetu za minulou porážku na domácí půdě 
s rivalem z Přibyslavi, ve druhém utkání pak  změříme  síly  s  týmem  z  Třebíče,  který  se momentálně nachází 
na prvním místě a vede ligu. Budeme moc rádi, když si najdete čas a přijedete nás podpořit. Uvidíte jistě atraktivní 
zápasy a my pevně věříme, že Vás nezklameme. Rádi bychom Vám také připomněli naše internetové stránky 
www.fbcsalamandra.cz, kde můžete sledovat aktuální formu našeho týmu, či zde můžete najít rozpisy dalších 
utkání.                                                                                            Za klub FBC SALAMANDRA Jakub a Filip Jandovi 

 
 
 
 

Letošní konec roku bude mít pro mne dvě podoby. První bude pracovní a aktuální – ustavující zasedání krajského 
zastupitelstva po volbách schválilo nové složení rady a vedení Kraje Vysočina. Nyní se musíme pustit do práce. 
Pro část zastupitelů to bude práce nová, ale vesměs mají už zkušenosti z komunální politiky. Jsem přesvědčen, že 
je zhodnotí a vnesou do krajské politiky nové poznatky a vědomosti. Podstatné je, že všichni deklarovali dobrou 
vůli pracovat ve prospěch občanů Vysočiny. Ostatně od vzniku našeho kraje v roce 2000 – i pod vedením prvního 
hejtmana Františka Dohnala a poté Miloše Vystrčila – byl Kraj Vysočina místem, kde šlo o dělnou spolupráci napříč 
politickým  spektrem  bez  žabomyších  válek a sporů. Myslím, že to bylo znát na výsledku. Jsem přesvědčen, že 
ve stejném duchu budeme pokračovat i nadále. 
Ta druhá podoba konce roku je velmi radostná a těším se na ni. Předvánoční čas adventu přináší rozumným lidem 
v našem  světě  křesťanských tradic jisté zklidnění a pokoru. Alespoň by měl. A většinou tomu tak je. Přestože si 
na to mnozí stěžují, nervozita z nákupů a shánění zbytných věcí není nutná. Je to také věcí volby. Klidné rozjímání 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 
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KULTURA A INZERCE 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci prosinci oslaví 
výročí narození: 

 

Miroslav Sobotka, Oudoleň 22 
 

BLAHOPŘEJEME! 
                                                          

            

 

 

                    Obec Oudoleň 

                  všechny srdečně zve na 
 

 

        VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
                    v sobotu 10. 12. 2016   
                        od 14.00 hodin 

                     a 15.00 hodin 
                      v zasedací místnosti  
                        obecního úřadu. 

P L E S O V Á   S E Z Ó N A 
31. 12. 2016 - OBECNÍ PLES 
OUDOLEŇ - hraje TANDEM 
14. 1. 2017 - MYSLIVECKÝ PLES 
HAVLÍČKOVA BOROVÁ - hraje IRIS BAND 
4. 2. 2017 - HASIČSKÝ PLES 
HAVLÍČKOVA BOROVÁ - AMIX p. M. Slaniny 
11. 2. 2017 - ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES 
HAVLÍČKOVA BOROVÁ - GARDE 
4. 3. 2017 - MYSLIVECKÝ PLES 
OUDOLEŇ - hraje TRIK 
     

Mlýn Oudoleň 
Žitná mouka 

 Chlebová   15Kč/kg 

 Celozrnná   15Kč/kg 

 Výražková   16Kč/kg 

Pšeničná mouka 
 Chlebová   15Kč/kg 

 Celozrnná   15Kč/kg 

 Hladká    14Kč/kg 

 Polohrubá   14Kč/kg 

 Hrubá    14Kč/kg 

         Žitné otruby          300Kč/q 
 

Balení prodáváme po 5kg a 10 kg 
 

Otevírací doba: Po – Ne 9:00 – 18:00 
Ideálně se domluvit telefonicky 775 115 151 

 

www.mlynoudolen.cz 
 

a radost ze společného pobytí v kruhu blízkých příbuzných i přátel je velmi příjemná a můžeme si ji dopřát všichni. 
Vánoční pohoda není podmíněna kupou dárků ani přeplněnou ledničkou. Důležitější je ta láskyplná atmosféra, 
kterou si vytvoříme. 
Přeji vám, abyste si adventní dobu i vánoční svátky hezky užili.                     Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

  5. 12. 2016 Mikuláš TJ Sokol Oudoleň 

10. 12. 2016 Vítání občánků Obec Oudoleň 

31. 12. 2016 

Obecní 

20201620156 

Obecní ples Obec Oudoleň 

Prosinec Bruslení v Chotěboři  TJ Sokol Oudoleň 

21. 1. 2017 Zájezd Mladé Buky SDH Oudoleň 

Únor Dětský karneval 
Mgr. Blanka Zvolánková,  

Jana Kubátová 

25. 2. 2017 Masopustní průvod SDH Oudoleň 

 4. 3. 2017 Myslivecký ples MS Oudoleň 

COOP OUDOLEŇ - VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA 

Sobota 24. 12. 7.00 - 10.00  

Neděle 25. 12. Zavřeno  

Pondělí 26. 12. Zavřeno  

Úterý 27. 12. 7.00 - 12.00   16.00 - 17.30 

Středa 28. 12. 7.00 - 12.00 16.00 - 17.30 

Čtvrtek 29. 12. 7.00 - 15.00  

Pátek 30. 12. 7.00 - 13.00 15.00 - 17.30 

Sobota 31. 12. 7.00 - 10.00  

Neděle   1.  1. Zavřeno  

VÍTÁME  MIMINKO 
 

Vítáme mezi námi 

Annu Bruknerovou, 

která se narodila 22. 11. 2016. 
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