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Ukončení honu Mysliveckého spolku Oudoleň 

Výstava Chaloupka na vršku 

Výtvarná dílna v Horácké galerii 

 

Hodně zdraví, lásky a štěstí v novém 
roce 2017 Vám přeje Obec Oudoleň 

 

 
                                     
                                                          

            

 

 

Honza Frühbauer a Vojta Zvolánek na Přeboru škol v šachu  

Přebor škol v šachu – velké zklamání  
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15. 12. 2016 

POZVÁNKA  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude 
konat ve středu 11. 1. 2017 v 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
 
Z programu zasedání: 
 Složení slibu zastupitele obce 
 Malá bioplynová stanice Oudoleň 
 Volba předsedy kulturního a sportovního výboru 
 Volba člena kontrolního výboru 
 Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 
 Záměr pronájmu majetku obce č. 10/2016 
 Program obnovy venkova Vysočiny 
 Čistá Vysočina 

 
 

 
 
                                     
                                                          

            

 

 

 

 Usnesení z minulého zasedání jsou průběžně 
plněna.  

 Zastupitelstvo opětovně projedná na příštím 
zasedání, po předložení výsledku šetření komise 
pro životní prostředí, žádost o pokácení 1 ks  olše 
o obvodu kmene 220 cm ve výšce 130 cm na po-
zemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Ko-
sovská 10a, Jihlava, o pokácení 1 ks jasanu  zte-
pilého, 2 ks topolu kanadského, 1 ks lípy malo-
listé a 1 ks javoru klenu o obvodu  kmene 100 cm, 
141  cm,  116  cm,  103 cm a 135 cm ve výšce 
130 cm na pozemku p. č. 701 v k. ú. Oudoleň. 
Jedná se o suché či silně proschlé stromy. Suché 
větve padají na vozovku a ohrožují zdraví a maje-
tek účastníků silničního provozu. Zastupitelstvo 
doporučuje pokácení, navrhuje náhradní výsadbu 
lip, jasanů a javoru. 

 Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem  
místnosti  v  I. patře  kulturního  domu  na  dobu 
do 31. 12. 2017. 

 Zastupitelstvo   schvaluje   rozpočtovou   změnu 
č. 7/2016. 

 Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem části 
pozemku p. č. 648/1 o výměře 10 m

2
 v k. ú. 

Oudoleň na dobu do 31. 12. 2017.   

 Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem míst-
nosti v přízemí kulturního domu Mysliveckému 
spolku Oudoleň na dobu do 31. 12. 2017.  

 Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledku 
kontroly  hospodaření Obce Oudoleň za období 
od 1. 8. do 30. 11. 2016 (nebylo zjištěno nehos-
podárné nebo neúčelné nakládání s finančními 
prostředky), Zápis  z  jednání  kontrolního  výboru 
(při kontrole nebyly zjištěny nedostatky) a Proto-
kol  z kontroly  hospodaření  ZŠ  a  MŠ  Oudoleň 
za období od 21. 11. 2015 do 30. 11. 2016 (neby-
lo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné naklá-
dání s finančními prostředky od zřizovatele). 

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce: 

Era       391 755,16 

ČSOB, a. s.    2 312 643,48 

Česká spořitelna, a. s.       155 848,53 

Česká národní banka       313 622,59    

Celkem    3 173 869,76  

toho peněžní záruky činí 278 483 Kč. Peněžní 
prostředky    obce   bez   peněžních   záruk   činí 
2 895 386,76 Kč. 

 Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet na rok 2017. 

 Různé - Zastupitelstvo projednalo obecní ples. 

 

DAŇ Z NEMOVITOSTI 
Upozorňujeme občany, kteří v roce 2016 provedli 
změnu ve vlastnictví pozemků nebo nemovitostí 
(nákup nebo prodej pozemku, nemovitosti), že  
jsou  povinni  do 31.  1.  2017 podat na finanční 
úřad Přiznání k dani z nemovitých věcí.    

 

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 
Slavnostní chvíle panovala v zasedací místnosti 
obecního úřadu v Oudoleni  v sobotu 10. prosince, 
neboť se tu konala jedna z nejkrásnějších a nej-
milejších akcí v naší obci – vítání nových občánků. 
Za  přítomnosti   rodičů,   prarodičů,   sourozenců 
a příbuzných  bylo  přivítáno celkem osm dětiček, 
a protože bychom se do zasedací místnosti 
všichni nevešli, rozdělili jsme vítání na dvě části. 
Ve 14 hodin pan starosta slavnostně uvítal do ži-
vota Elišku Bruknerovou,  Aničku  Horákovou,  Emičku  Janáčkovou,  Amálku  Plíhalovou  a  Aničku  Bruknerovou. 
O hodinu později byla přivítána Kamilka Janáčková a konečně i dva chlapečci, Vašík Zvolánek a Tomášek Antl. 
Program zahájily děti z mateřské školy, které svým pásmem s písničkami a básničkami potěšily všechny přítomné. 
Některá  miminka už své starší kamarády pozorovala, některá si ale ještě raději zdřímla. Po projevu pana starosty 
a přečtení slavnostního slibu byly maminky obdarovány kytičkou, pamětní list s finančním příspěvkem přijali 
tatínkové a na miminka čekala hračka s osuškou. Setkání bylo zakončeno fotografováním děťátka v kolébce, 
kupodivu nikdo neplakal, všem to moc s jejich rodinami slušelo a doufáme, že naše vítání občánků bylo příjemnou 
chvilkou v jejich životě. 
Vážení rodiče, dovolte nám, abychom Vám ještě jednou touto cestou popřáli hodně zdraví, pohody a radosti 
s vašimi ratolestmi. A Vám, děti, abyste navždy milovaly své maminky a tatínky a vykročily jste šťastně do života, 
který na Vás teprve čeká.                                                                                                                Blanka Zvolánková 
 

SILVESTROVSKÝ OBECNÍ PLES 
Zastupitelstvo naší obce pořádá již tradičně každým rokem obecní ples první sobotu po vánočních svátcích, která 
připadla loni právě na Silvestra. Balónkově vyzdobený sál našeho kulturního domu, nazdobené stoly s lahví 
šampaňského a tyčinkami, bohatá tombola, výborná myslivecká kuchyně a míchané nápoje přilákaly necelé dvě 
stovky účastníků, kteří určitě nelitovali a správně se rozhodli oslavit příchod nového roku ve společnosti. Celý večer 
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Pošta Partner Oudoleň 

Hodiny pro veřejnost 

Pondělí 7.30 - 9.00 13.30 - 15.15 
Úterý  7.30 - 9.00         --- 
Středa  7.30 - 9.00 13.30 - 16.30 
Čtvrtek  7.30 - 9.00 13.30 - 15.15 
Pátek  7.30 - 9.00 13.30 - 15.15 

                                                          
            

 

 

probíhal ve velmi příjemné sváteční náladě, ke které zajisté přispěla hudební skupina TANDEM s písněmi 
nejrůznějších žánrů, a tak bylo na parketu tanečního sálu pořád plno. Těsně před půlnocí se otevíralo připravené 
šampaňské, úderem půlnoci se připíjelo a přálo do nového roku jen to nejlepší. Také pan starosta Ivo Béna všem 
účastníkům plesu popřál do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidný život v naší obci a srdeč-
ně je pozval před kulturní dům, kde se 15 minut po půlnoci odehrál nádherný novoroční ohňostroj, který zdobila 
mrazivá jasná obloha se zářícími hvězdami. Dále následovalo losování hlavních cen tomboly, která byla velmi 
bohatá a hodnotná. Je třeba poděkovat sponzorům, kteří do tomboly přispěli cenami nebo finančními dary, jejich 
seznam byl opravdu dlouhý a všem pan starosta na plese poděkoval.  
Další obecní ples, který se stal součástí kulturního života v naší obci, se vydařil, nálada byla výborná až do ranních 
hodin a doufáme, že nám všem vydrží po celý nový rok 2017!!!                                                     Blanka Zvolánková 
 

POŠTA PARTNER 
Již přes půl roku obec provozuje Poštu Partner. Doufáme, že 
za tuto dobu se již „zaběhla“ a pracuje ke spokojenosti všech 
občanů.  
Pošta Partner poskytuje tyto poštovní a bankovní služby: 
vklad na účet (ČSOB, Era), výběr (ČSOB, Era), příkazy 
k úhradě, příjem poukázek (kromě šekových), příjem daňo-
vých složenek, platby SIPO, výdej důchodů, příjem dobír-
kových poukázek, příjem a výdej dopisů a balíků a výplaty 
důchodů.  
Dále zajišťuje prodej novin, časopisů, obálek, obalových kartonů, propagačních předmětů obce, pohlednic obce, 
známek, přání k narozeninám, k svátku, k narození  dítěte,  kondolencí,  plastových  obalů na doklady (různých 
velikostí), losů (výplaty výher) a zajišťuje 
dobíjení telefonů. Také zajišťuje zhotovení 
obrazů z vybraných fotografií Tomáše Holuba 
z Oudoleně a okolí. 
 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA   
Sedmnáctý ročník dobro-
činné Tříkrálové sbírky, kte-
rou každoročně pořádá Cha-
rita ČR, je už za dveřmi.  
V obci Oudoleň a Slavětín 

budou skupinky tří králů s průvodcem a řádně 
zapečetěnou kasičkou s logem Charity 
koledovat v sobotu 7. ledna 2017.  
Záměr na využití prostředků Oblastní charity 
Havlíčkův Brod získaných z Tříkrálové sbírky 
2017 je zakoupení potřebných kompenzačních 
pomůcek, poskytování zdravotní terapie a po-
moc klientům při přepravě do jejich domovů. 
 
Pozvánky na doprovodné akce: 
V sobotu 7. ledna se uskuteční v Přibyslavi  
Tříkrálový koncert. Mladí hudebníci z Při-
byslavska a Malé Losenice vystoupí s vánoč-
ními skladbami v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v 18 hodin. 
V neděli 8. ledna Tříkrálovou sbírku ve far-
nosti Velká Losenice  zakončí představení 
s názvem Čtvrtý z mudrců. Koledníčci se 
přijdou poklonit Ježíškovi do živého betléma, 
který tentokrát bude od 14 hodin stát u kaple 
Panny Marie Karmelské v Sázavě. Bližší 
informace   o  stavbě  kaple   můžete   získat 
na http://spolek-karmel.webnode.cz/. 
 

  
 

 
 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

I v naší mateřské škole nastává čas, na který se dětské oči těší nejvíce – blížící se čas Vánoc. Ani my jsme 
nezaháleli a společně se s dětmi na atmosféru Vánoc připravovali. Měsíc prosinec jsme zahájili spolu se žáky 
základní školy návštěvou Nového Města na Moravě, kde jsme obdivovali výstavu obrazů v Horácké galerii. Když 
jsme se  pokochali  barevnou atmosférou obrazů, přesunuli jsme se do Horáckého muzea na výstavu Chaloupka 
na vršku (Š. Váchová), kde si děti všímaly řemesel, která na vesnici lidé ovládali a která už v dnešní době 
nevidíme. Skrz tyto krásné loutkové postavičky mohly děti také poznat tradice a zvyky, které dodržovali naši 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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předkové, a tak do naší minulosti mohly lépe proniknout. Z kulturních akcí se děti mohly těšit i nadále, jelikož k nám 
zavítalo dřevěné divadélko (J. Hrubce) s představením – Cesta do Betléma. I předškolní děti se snažily a vytvořily 
krásné kulturní vystoupení na vítání nových  občánků  s  pásmem písniček a říkadel.  
Ve školce jsme s dětmi společně pracovali na předvánoční atmosféře zdobením našeho vánočního stromečku, vy-
právěli jsme si o naší rodině, také o svátku sv. Lucie. A ani na našich stolečcích ve školce nechyběly čtyři svícínky, 
které si děti z jablek samy vyrobily a které každým svým zapálením připomínaly blížící se čas Vánoc. A protože se 
přeci jen dětem zdá těšení na Vánoce nekonečné, tak jsme si je pomáhali krátit adventním kalendářem, který jsme 
po každém dnu pečlivě odstřihovali. A vánoční těšení by samozřejmě nebylo úplné, kdybychom si nevyzkoušeli 
pečení vánočního cukroví. Pekli jsme tradiční linecké cukroví.  
A nakonec se přece jen děti v mateřské škole vánočního času dočkaly, a jelikož byly hodné, tak i u nás ve školce 
Ježíšek pod stromeček nadělil hračky.  
Děkujeme rodinám Doleželových a Kozarových za peněžní dar a rodině Blažkových za pravidelné měsíční 
zásobování papírovými kapesníčky.                                                                                                           Učitelky MŠ      
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
OKRESNÍ KOLO PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU 2016 
V celé České republice se účastní nejen základní školy, ale i střední školy akce s názvem Přebor škol v šachu. 
Nejprve  musí  šachisté  projít  školním  kolem, ze kterého vyjde čtveřice nejlepších ti potom postupují již jako tým 
do okresních kol, 2 nejlepší školy pak postoupí do krajského kola a opět 2 nejúspěšnější školy z krajských kol 
postoupí do republikového kola. 
Našeho  školního  kola  se  zúčastnilo 14 dětí, nejvíce bodů získal Tomáš Benc, pak Matyáš Sláma, Vojta Zvolánek 
a Honza Frühbauer. Na pátém místě skončil Matyáš Frühbauer. 
V  pátek  16.  prosince  jsme   vyrazili  (bohužel  bez  nemocného  náhradníka Matyáška F.) do  Havlíčkova  Brodu 
do AZ Centra na okresní kolo Přeboru škol v šachu. V naší kategorii (1. - 5. ročník) se sešlo 10 týmů. Takovou 
hojnou účast nepamatujeme. Věděli jsme, že do krajského kola postoupí pouze 2 nejlepší týmy a všichni jsme si 
přáli, abychom do toho postupového druhého místa skončili. Jak jsme již psali, kádr máme nabitý, cíle vysoké...:-D.  
Hrálo se na 9 kol, partie byla na 2 x 15 minut. V prvním kole jsme narazili na brodskou školu Nuselskou, kterou 
jsme porazili 3 : 1, takže po 1. kole hned tři body, to nebyl vůbec špatný začátek. Poté jsme 3x za sebou získali 
plné 4 body nad školami z Lípy, Lučice a Havlíčkův Brod - V Sadech. V pátém kole jsme hráli s Lipnicí, kterou jsme 
porazili 3,5 : 0,5. V šestém a sedmém kole naši hráči opět nezaváhali a vyhráli 4 : 0 nad brodskými školami 
Štáflova a Wolkerova. A pak nás čekali 2 nejsilnější soupeři z Chotěboře. V předposledním kole nás 0 : 4 porazila 
Smetanova škola a přišlo rozhodující kolo o 2. postupové místo se školou Buttulova. My jsme měli před 9. kolem 
26,5  bodů  a  soupeř  26  bodů. Z toho vyplývalo, že v posledním kole nám "stačí" uhrát 2 body z možných čtyř. No 
a dopadlo to jako v pohádce? Kdepak.... 
V posledním kole se podařilo zvítězit pouze jednomu našemu hráči, takže jsme získali místo potřebných dvou 
pouze jeden bodík a ten na postup nestačil. Přesto jsme obsadili celkově krásné 3. místo se ziskem 27,5 bodů. 
Klukům  patří  veliká pochvala, snažili  se, dali  do  toho  možná  ještě  víc, než  jsme  očekávali. Jejich  "zklamání" 
z nepostupu do krajského kola bylo veliké, to sami můžete posoudit na fotografii na první straně. Přesto mohou být 
na sebe hrdí, těžko se takto kvalitní tým bude v příštích letech dávat dohromady.                        Kateřina Sobotková 
 

Děkujeme rodinám Frűhbauerových a Doleželových za peněžní dar a rodině Stránských za hračku Bruder do škol-
ního klubu.                                                                                                                                        Dagmar Losenická      
 

 

 
TRADIČNÍ HON NA DROBNOU ZVĚŘ   
V sobotu 3. 12. 2016 proběhl tradiční hon našeho Mysliveckého spolku v Oudoleni na drobnou zvěř. 
Za krásného slunečného počasí bylo střeleno 13 zajíců a jedna kuna, jejíž střelec David Bačkovský se tak stal 
králem honu. 
Jak odstřel, tak i pozorování během akce potvrdily velmi solidní stavy zajíců v naší honitbě, k čemuž se náš spolek 
snaží přispívat zimním přikrmováním a pravidelným nákupem několika dospělých kusů pro osvěžení krve.           JS 

 
 
 

FBC SALAMANDRA APOLY - 18. LIGOVÉ KOLO PŘINESLO PRO SALAMANDRU 4 BODY 
V sobotu  4. 12.  měla  FBC  Salamandra  na  programu  2 zápasy 18. kola s týmy PSKC 
Okříšky B a Hippos Žďár n/S. C. Do obou zápasů jsme šli jako tým lépe postavený v ligové 
tabulce, proto i tyto zápasy byly o projevení kvality a ustálení naší pozice v tabulce. Do těchto 
zápasů nastoupily posily v podobě Pavla Jaroše a Jakuba Zámiše, kteří naplnili očekávání a 
zapsali se dobrými výkony. 
Sestava pro oba zápasy 18. kola: Jan Čermák; Čermák Jiří – Jakub Janda, Pavel Jaroš – Filip 

Janda; Ondřej Kolář – Vladimír Zvolánek – Vladimír Novotný, Matouš Vanča – Tomáš Vanča – Jan Pecina, 
Stanislav Jílek – Jakub Zámiš. 
 

První utkání jsme sehráli s týmem PSKC Okříšky B 
Do utkání jsme vstoupili zodpovědně, kdy naše hra vycházela z dobré hry v obraně, a postupem času jsme si 
vytvářeli slibné šance. Bohužel, hostující gólman si poradil se všemi pokusy našich útočníků. První třetina byla tedy 
za námi a ukázala vyrovnaný florbal, který byl podpořen kvalitními výkony obou gólmanů. Do druhé třetiny jsme 

FLORBALOVÝ KLUB FBC SALAMANDRA 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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vstoupili bleskově, po 12ti vteřinách hry pohlednou kombinací hráčů Salamandry jsme vedli 1 : 0, křižnou nahrávku 
Ondřeje Koláře zužitkoval Vladimír Zvolánek. V dalším průběhu se týmy střídaly v držení míčku a tvoření šancí. Až 
do 28. minuty, kdy jsme udeřili dvěma brankami v rozmezí 31 vteřin. Nejprve se trefil individuální akcí Tomáš 
Vanča a poté po spolupráci Pavla Jaroše a zakončujícího Jana Peciny jsme vedli 3 : 0. Jak jsme třetinu začali, tak 
jsme  ji také zakončili, pouhých 6 sekund před koncem individuální akcí navýšil skóre Vladimír Zvolánek na 4 : 0. 
Do poslední třetiny jsme vstupovali se 4 gólovým náskokem a s cílem vyhrát. Soupeř nám ale na začátku třetiny 
dal jasně najevo, že s výsledkem utkání chce zahýbat. Kdy po akci Račáka vstřelil první gól Rampír 4 : 1. Tato 
branka nám dala varování, abychom i po zbytek utkání vycházeli z obrany a nepustili zbytečně soupeře 
k vážnějším akcím. To se nám až do 43. minuty dařilo, poté soupeř zdramatizoval utkání po dvou brankách 
v rozmezí 1 minuty. A po brankách Strnada a Račáka snížil na 4 : 3. Následoval náš oddechový čas, ve kterém 
jsme se uklidnili a dovedli zápas do vítězného konce. Konečný výsledek 4 : 3. 
  

Druhý zápas nás čekalo derby s týmem ze Žďáru nad Sázavou 
Tento zápas byl ve znamení odvety za 14 dní starý zápas ve Skutči, který jsme vyhráli 9 : 5. Tento výsledek jsme 
chtěli potvrdit a završit již tak dobře rozehrané 18. kolo. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a tlačili se do zakončení. 
Ale jak to tak bývá, své slibné šance jsme neproměnili, tak nás soupeř potrestal brankou, ve 14. minutě střílel Košík 
a soupeř vedl 0 : 1. Po tomto gólu mohlo být ještě hůř, kdy po provinění - hra rukou, jsme dali soupeři výhodu 
přesilové hry. V té nás podržel brankář Jan Čermák, díky tomu jsme ukončili třetinu za stavu 0 : 1. Na začátku 
druhé třetiny skončilo oslabení a my jsme se pokoušeli o vyrovnání. To přišlo z hole Jiřího Čermáka, který 
vybojoval míček a individuální akcí prostřelil gólmana Žďáru 1 : 1. V 21. minutě nastal závar před naší brankou, 
Pavel Jaroš tuto situaci hasil za cenu nedovoleného zákroku, kdy míček, který směřoval do branky, odpálil nad po-
volenou úrovní a bylo nařízeno trestné střílení. Vtom se vyznamenal brankář Jan Čermák. Následovalo 2 minutové 
oslabení, to jsme úspěšně ubránili. Netrvalo ale dlouho a čekalo nás další oslabení po nedovoleném zákroku Filipa 
Jandy. V tomto oslabení, jsme bohužel soupeře neubránili a z hole Vrbase inkasovali 1 : 2. Odpověď ale přišla 
bleskově, po 30 vteřinách vybojoval míček Ondřej Kolář a nabídnul gól Vladimíru Novotnému, který stanovil skóre 
po dvou třetinách na 2 : 2. Do třetí třetiny jsme vstoupili lépe, po necelých dvou minutách jsme navýšili vedení 3 : 2 
po bratrské kombinaci („Já na bráchu, brácha na mě.“) nahrávajícího Matouše a střílejícího Tomáše Vanči. V půlce 
poslední třetiny individuální akcí navýšil vedení Ondřej Kolář na 4 : 2, následně byl 5 a půl minuty před koncem 
vyloučen hráč Žďáru, to už jsme mysleli, že směřujeme k vítězství... Přesilovka nám moc dlouho nevydržela, kdy 
byl za hrubost vyloučen Jiří Čermák, ze hry 4 na  4  jsme  inkasovali  z  hole  Košíka  kontaktní  gól 4 : 3. Po  
dalších 30 sekundách bylo ještě hůř, kdy jsme inkasovali gól na 4 : 4 Na tyto rychlé góly jsme nedokázali 
odpovědět, a tak zápas skončil nerozhodně. Konečný výsledek 4 : 4. 
 

Aktuální tabulka Liga Vysočiny mužů 2016/2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další utkání 19. kola sehrajeme 7. 1. ve Sportovní Hale SK Jihlava, kde se potkáme s domácími týmy SK 
Jihlava (5.) a FBŠ Jihlava (2.). Budou to souboje s týmy z horních pater tabulky, se kterými se ukáže, zda patříme 
na 4. pozici v tabulce, která nám současně patří. Od 9:00 hodin hraje FBC Salamandra X SK Jihlava. Od 12:15 
hodin FBŠ Shooters Jihlava B X FBC Salamandra. 
 

Akce v I. Q 2017: 
21. 1.  zápasy SH ZŠ Horka - Domky Třebíč 
  4. 2.  zápasy MSH Skuteč 
18. 2.  zápasy SH Třešť 

4. 3.  zápasy SH TJ Spartak Třebíč 
8. 4.  zápasy Třešť. 

Za klub FBC SALAMANDRA Jakub a Filip Jandovi 
                                                                          
 
 
 

Uběhlo zhruba sto dní od posledních voleb. Nové složení krajského zastupitelstva vzniklo rozhodnutím vás – 
voličů. Následovala nelehká jednání o složení rady a dalších orgánů kraje. Jsem rád, že se povedlo dohodnout 
složení rady ze čtyř subjektů. Naše předvolební prohlášení se v zásadních bodech nelišila, takže předpokládám, že 

Pořadí Družstvo ZÁPASY VÝHRY REMÍZY PROHRY BODY 

1. TJ Spartak Třebíč 12 8 3 1 27 

2. FBŠ Shooters Jihlava B 10 8 2 0 26 

3. Sabots Jihlava 10 8 0 2 24 

4. FBC SALAMANDRA APOLY  12 5 3 4 18 

5. SK Jihlava 12 5 2 5 17 

6. Fbc Orel Nové Město na Moravě 9 5 1 3 16 

7. Snipers Třebíč B  12 5 0 7 15 

8. Hippos Žďár n/S C 12 4 2 6 14 

9. ASK Bystřice n.P B 10 4 0 6 12 

10. SK Juvenis Přibyslav  10 3 1 6 10 

11. PSKC Okříšky B 10 3 0 7 9 

12. Sklo Bohemia Světlá n/S 9 2 2 5 8 

13. Florbal Telč B 10 0 2 8 2 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 
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KULTURA A INZERCE 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

      V měsíci lednu oslaví 
          výročí narození: 
 

  Vlasta Veselá, Oudoleň 148 
 

      BLAHOPŘEJEME! 
                                                          

            

 

 

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. 
 
 
                                                         

 

P L E S O V Á   S E Z Ó N A 
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 
     

VÍTÁME  MIMINKO 
 

     Vítáme mezi námi 

  Jindřicha Rosického, 

       který se narodil  

           7. 12. 2016. 

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

budeme schopni společně pracovat ve prospěch celé Vysočiny. A více pohledů z různých stran může naší práci 
prospět. V  zastupitelstvu  i  v radě  jsou  noví  členové,  ale  vesměs  jde o zkušené politiky – i s praxí ve městech 
a obcích. Hlavní  směřování  naší  činnosti  budeme formulovat v novém programovém prohlášení a věřím, že se 
na jeho podobě shodneme. 
Budeme pokračovat v důležitých oblastech naší činnosti, která byla započata v minulých obdobích. Budeme se 
opět věnovat investicím do oprav silniční sítě. Je to sice nepopulární vzhledem k omezením v dopravě – slyšíme 
nářky nad nutnými uzavírkami – ale současně je to nezbytné pro další rozvoj kraje. Ve školství navážeme na pod-
poru vzdělávání v technických oborech, kde stále narážíme na nedostatek odborníků. Svůj perspektivní praktický 
význam mají i dříve navázané mezinárodní vztahy s regiony např. Rakouska, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, 
Francie. Ty můžou přinést prospěch Vysočině i v rozvoji našeho průmyslu. Nebudeme zapomínat na podporu 
regionální kultury a sportovního vyžití našich občanů. Počítáme se stejnou spoluprací s městy a obcemi, pro něž 
chceme být ne byrokratickým úřadem, ale praktickým pomocníkem v jejich formování podmínek života občanů.  
Nechci vyhlašovat populistické fráze. Pokud máme s jinými politickými subjekty různorodé názory, musíme se 
k výsledku dostat vyjednáváním a hledáním shody. Na Vysočině jsme se většinou společně bez senzací a ko-
rupčních kauz věnovali potřebné práci ve prospěch všech občanů i s respektem k jiným názorům. 
A věřím, že tomu tak bude i nadále.                                                                 Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina  
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PLÁNOVANÉ AKCE 

   7. 1. 2017 Tříkrálová sbírka Obec Oudoleň, Farnost Velká Losenice 

  7. 1. 2017 Výroční členská schůze  SDH Oudoleň 

21. 1. 2017 Zájezd Mladé Buky SDH Oudoleň 

12. 2. 2017 Dětský karneval Mgr. Blanka Zvolánková, Jana Kubátová 

25. 2. 2017 Masopustní průvod SDH Oudoleň 

 4. 3. 2017 Myslivecký ples MS Oudoleň 

http://www.areal-mladebuky.cz/
mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/

