PROSINEC 2017
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ BESÍDKU A JARMARK
v sobotu 16. prosince 2017 do Kulturního domu Oudoleň
Od 12.30 hodin - přijďte posedět, popovídat si a nakoupit drobné dárky:
vonné polštářky, vonná mýdla, svíčky, šperky z moravského skla,
papírovou krajku, keramiku Lenky Sedlákové, výrobky Včelaříků,
dřevěné výrobky GDO Studio, perníčky, vánoční ozdoby z korálků,
výrobky z papíru, bižuterii, vánoční dekoraci.
Od 14.00 hodin - vystoupí s připraveným programem "PUTOVÁNÍ K JESLIČKÁM"
žáci mateřské a základní školy.
Těšíme se na Vás.

Účastníci počítačového kurzu IT senioři obce Oudoleň.

Mladý harmonikář
Matyáš Frűhbauer
vystoupil na Posezení se seniory.

Obec Oudoleň Vás srdečně zve na

OBECNÍ PLES
Sobota 30. 12. 2017
Kulturní dům Oudoleň
Hudba TANDEM
Začátek 20.00 hodin
Myslivecká kuchyně
Vstupné 80 Kč
Míchané nápoje
BOHATÁ TOMBOLA
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Mateřská škola - Zamykání lesa.
Rozsvícení vánočního stromu.

Posezení se seniory.

Posezení se seniory - vystoupení hudebně pohybového
kroužku lidových tradic při ZŠ a MŠ Oudoleň.

Program Zdravá 5.
Vítězné družstvo ze 3. a 4. ročníku ZŠ.

Svatomartinský lampionový průvod.

SDH Oudoleň - nový dopravní automobil s přívěsem.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 11. 2017
 Usnesení č. 6/10/2017: Zastupitelstvo schvaluje požádat
o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
na opravu komunikace od čp. 95 po čp. 111… Zasedání
se zúčastnili vlastníci sousedních pozemků opravované
komunikace, kteří žádají osobní projednání před realizací
této akce. Projekt bude předem projednán s vlastníky
sousedních nemovitostí.
 Další usnesení jsou průběžně plněna.
 Zastupitelstvo bere na vědomí záměr směny:
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 č. 1/2017 – výměra asi 190 m : směna části pozemku
p. č. 785 v soukromém vlastnictví za část pozemku
p. č. 776/45 ve vlastnictví obce z důvodu údržby
veřejné zeleně při vjezdu do obce v dolní části.
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 č. 2/2017 – výměra 51 m : směna části pozemku p. č.
94, p. č. 99 a p. č. st. 59/1 v soukromém vlastnictví, za
část pozemku p. č. 648/94 ve vlastnictví obce
z důvodu vyřešení vlastnictví pozemků zimního
stadionu.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o opravu
místní komunikace k čp. 84, č. evid. 210, čp. 11, čp. 36
a čp. 45. Zastupitelstvo schvaluje provést opravu mostku
u čp. 84, včetně zajištění obecního vodovodu. Oprava
místní komunikace bude provedena dle finančních
možností obce.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem nové veřejnoprávní smlouvy s Městem Chotěboř na výkon přenesené
působnosti v oblasti přestupků. Novou smlouvu Město
Chotěboř navrhlo z důvodu změny zákonů a z důvodu
velkého nárůstu administrativní náročnosti výkonu této
agendy. Příspěvek za každý přestupek se navyšuje
z 500 Kč na 1 000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje uzavřít
s Městem Chotěboř novou veřejnoprávní smlouvu na
výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2017. Tímto rozpočtovým opatřením bude rozpočet obce navýšen na straně příjmů
celkem o 58 711,97 Kč (např. bude navýšena položka
prodeje pozemků o částku 26 015,77 Kč, položka dotace
na volby o částku 18 500 Kč) a na straně výdajů celkem
o částku 146 475,77 Kč (např. položka nákup stravenek
bude povýšena o 65 000 Kč, položka platy Pošta Partner
bude navýšena o částku 36 000 Kč).
 Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí návrh
rozpočtu obce na rok 2018. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a bude schvalován na příštím
zasedání zastupitelstva.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Oudoleň za rok
2017. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žádost
o zatrubnění příkopu u rodinného domu čp. 103 a čp. 118
z důvodu neustálého sesouvání plotů u obou rodinných
domů. Oplocení je dle žadatelů již ustoupeno minimálně
o 0,5 m oproti geodetickým mapám. Příkop u rodinného
domu čp. 103 a čp. 118 je ve vlastnictví Kraje Vysočina.
 Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí žádost o pokácení stromu na pozemku p. č. 648/1, kořeny stromu
narušují a zčásti ucpávají odpadní trubku, která ústí do
potoka a narušuje svými kořeny i most. Bude provedeno
pročištění trubky.

OBEC OUDOLEŇ - ROZPOČET NA ROK 2018
PŘÍJMY
(v Kč)
Daně
5 435 000,00
Poplatky
194 000,00
Správní poplatky
5 000,00
Pachtovné
65 000,00
Nájem LDO Přibyslav, prodej dřeva
880 000,00
Vodné
220 000,00
Pošta Partner – provize, prodej
180 000,00
Obecní knihovna
1 700,00
Oudoleňské listy
3 200,00
Kulturní dům - nájem
27 000,00
Příjem z prodeje prop. předmětů
4 000,00
Pronájem nebytových prostor
65 000,00
Pronájem traktor, žebřík
3 000,00
Příspěvek za tříděný odpad
90 500,00
Svoz popelnic - podnikatelé
15 000,00
Kopírování, úroky
2 500,00
Neinv. přijaté dotace ze SR
75 500,00
Dotace IT senioři
19 200,00
Dotace autobus. zastávka a nástupiště
81 947,00
Dotace vrt
697 256,00
PŘÍJMY CELKEM
8 064 803,00
VÝDAJE:
Obecní les - výsadba, oplocenka
Místní komunikace
Vodovod - vrt
Kanalizace a čistička
Vodovod – rozbory, poplatky
Pošta Partner - mzdy, el., telefon
Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň
Dětský klub
Obecní knihovna
Kronika
Kaplička
Hlášení - SMS
Oudoleňské listy
KD - provoz, oprava jeviště, osvětlení
Projekt: IT senioři
Kulturní a společenské akce
Oprava hřiště v horní části obce
Hřiště (zimní stadion)
Pohostinství – el. energie, topení
Veřejné osvětlení
Traktor
Stavební parcely - projekt
Stavební parcely - zasíťování
Projekt: Autobus. zastávka a nástupiště
Sběr a svoz nebez. odpadů
Komunální odpad
Odpad - papír, sklo, plasty
Kompostárna
Péče o vzhled obce
Sbor dobrovolných hasičů
SDH - stříkačka
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Bankovní poplatky
DPH
Daň z příjmu právnických osob - obec
VÝDAJE CELKEM
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ:
Splátky úvěrů

(v Kč)
100 000,00
400 000,00
871 570,00
200 000,00
300 000,00
250 000,00
300 000,00
250 000,00
40 000,00
11 000,00
3 000,00
15 000,00
18 000,00
1 042 591,00
37 040,00
150 000,00
15 000,00
300 000,00
30 000,00
265 000,00
20 000,00
200 000,00
500 000,00
124 926,00
10 000,00
260 000,00
120 000,00
30 000,00
100 000,00
25 000,00
70 000,00
480 000,00
900 000,00
40 000,00
100 000,00
220 000,00
7 798 127,00
(v Kč)
266 676,00
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 Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí
žádost o obnovení části obecní cesty p. č. 601/18,
včetně sjezdu ze silnice z důvodu oplocení
okolních pozemků. Z důvodu oplocení pozemků
mají žadatelé přístup na vlastní pozemky za silnicí
pouze přes uzavřený areál. Sjezd ze silnice je
zaměřen a označen. Bude svolána schůzka všech
zúčastněných.
 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
560 957,64
ČSOB a. s.
2 299 097,87
Česká spořitelna a. s.
119 015,78
Česká národní banka
924 070,38
Celkem
3 903 141,67 Kč.

Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk
činí 3 717 485,67 Kč.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Plán inventur na rok 2017. Předsedové a členové
inventarizačních komisí byli proškoleni k zajištění
inventarizace a způsobu jeho provádění.
 Různé - zastupitelstvo projednalo:
 provedení kontroly kontrolní a finanční komise
 organizaci Posezení se seniory
 organizaci Rozsvěcení stromu v pátek 1. 12.
v 17.00 hodin
 konání příštího zasedání zastupitelstva 7. 12.
v 18.00 hodin.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O
SVÁTCÍCH
Firma AVE Vysočina, s. r. o., Žďár nad
Sázavou oznamuje, že svoz komunálního
odpadu o svátcích proběhne následovně:
- místo pondělí 25. 12. 2017 proběhne svoz
komunálního odpadu v sobotu 23. 12. 2017
- místo pondělí 1. 1. 2018 proběhne svoz
komunálního odpadu v sobotu 30. 12. 2017.

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude
konat ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Z programu zasedání:
 Záměr směny majetku obce č. 1/2017
 Záměr směny majetku obce č. 2/2017
 Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2017
 Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2017
 Záměr pronájmu majetku obce č. 5/2017
 Záměr pronájmu majetku obce č. 6/2017
 Zpráva o uplatňování Územního plánu Oudoleň
 Posílení vodárenské soustavy – výběrové řízení
 Cena prodeje pozemků
 Odborná příprava preventivní požární hlídky
 Odměňování členů zastupitelstva
 Stav peněžních prostředků na účtech obce
 Rozpočtové opatření č. 7/2017 a č. 8/2017
 Rozpočet obce na rok 2018

POČÍTAČOVÝ KURZ
„IT SENIOŘI OBCE OUDOLEŇ“
V příjemném prostředí zasedací místnosti Obecního
úřadu Oudoleň proběhl ve dnech 8. – 10. 11. a 13. –
14. 11. počítačový kurz „IT senioři obce Oudoleň“. Byl
to bezplatný kurz, na který obec získala dotaci od Kraje
Vysočina a který probíhal pod vedením velice zkušené
lektorky Michaely Míkové Kořínkové z firmy Peoplesource v. o. s.
Kurz se nepodařil naplnit místními zájemci, a tak byl doplněn těmi přespolními. Získali jsme mnoho cenných
informací, praktických rad a nové dovednosti. Někdy byly situace i úsměvné. V rámci kurzu se nakrátko stali lektory
i žáci základní školy.
Školící firma zajistila vlastní počítače, ale každý účastník si mohl přinést svůj, a tak velmi ochotná paní lektorka
občas radila i s případnými provozními problémy počítačů účastníků kurzu. I za to moc díky. Na závěr jsme, kromě
občerstvení, obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. A na jaře nás čeká druhá část kurzu. Už se moc těšíme. Tak
neváhejte a také se přihlaste.
Účastnice kurzu
POSEZENÍ SE SENIORY
Seniorské přání Oudoleňákům
V tomto podzimním čase se stalo tradicí setkání členů obecního
z listopadu 2017
zastupitelstva s oudoleňskými seniory, které jsme v letošním roce
uspořádali v sobotu 18. listopadu v zasedací místnosti obecního
Co nám všem chci nyní přát?
úřadu. Byli jsme spokojeni, že naše pozvání přijalo mnoho našich
Moudré zastupitele,
občanů starší i nejstarší generace, kteří se rozhodli nesedět jeden
škole samé pilné žáky,
sobotní večer doma, někdo možná i sám, ale strávit ho ve sponáročné učitele,
lečnosti svých vrstevníků, přátel a sousedů. Program slavnostního
studně plné dobré vody,
večera zahájily děti ze Základní a Mateřské školy v Oudoleni, které
za pohodou do hospody,
navštěvují hudebně pohybový kroužek lidových tradic a pod vedením
v prodejně pak jako dosud,
paní učitelky Mgr. Marty Půžové předvedly pásmo Cestička ze školy.
Babičky a dědečkové si při velmi poutavém vystoupení určitě
Helču a s ní Irenku
vzpomněli na to, jak kdysi do školy chodili, jak to všechno bylo jiné
a v knihovně Olinku.
než v dnešní době… Po velkém potlesku si nasadil harmoniku třeťák
Účastnice posezení
Matyáš Frühbauer, který všem přítomným zahrál lidové písničky,
a jeho děda, pan Jan Frühbauer, na něho může být právem pyšný, vždyť to může být jeho nástupce. Následovalo
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přivítání „dříve narozených občanů“ panem starostou, který je informoval o realizaci letošních akcí a také přednesl
plány obce na příští kalendářní rok. Ani letos jsme nezapomněli na promítání starých fotografií, při kterých se všem
krásně vzpomínalo, my mladší si toho moc vážíme a jsme vděční za všechna vyprávění o dřívějším životě.
Celý večer hudebně doprovázel pan Frühbauer se svými kamarády a všichni si s chutí jejich písničky zazpívali.
Členové obecního zastupitelstva servírovali připravené občerstvení, vzorně obsluhovali a s přítomnými si hezky
popovídali. Večer plný příjemných rozhovorů, hudby, výborného občerstvení a dobrého piva i vínka byl za chvíli
v plném proudu a není divu, že se protáhl až do půlnoci. Úderem dvanácté se účastníci setkání rozcházeli, všichni
vypadali spokojeně a loučili se slovy děkujeme a těšíme se na další setkání.
Poděkování patří členům obecního zastupitelstva, panu Pavlu Slámovi za sponzorování nápojů, dětem ze
školky a školy, muzikantům, kteří opětovně věnovali svůj honorář dětem, a paní Františce Stehnové, která
poděkovala krásnou kytičkou. Jsme rádi za příznivý ohlas setkání a vážíme si toho, že každý rok vidíme nové
tváře, ale také nesmíme zapomenout na občany, kteří už tu nemohou být s námi. Tak Vám všem přejeme pevné
zdraví a za rok se těšíme nashledanou!!!
Blanka Zvolánková
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale
krásným pozastavením, je pro nás předvánoční a vánoční čas, kdy bychom si měli být bližší a také bychom měli
zapomenout na běžné problémy. Jsem nesmírně ráda, že se každoročně společně scházíme u nás v Oudoleni,
abychom uvítali adventní čas a slavnostně rozsvítili náš obecní vánoční stromeček. V letošním roce je advent
nejkratší, neboť 1. adventní neděle připadla na 3. prosince a 4. adventní nedělí je Štědrý den. Před kulturním
domem se v pátek 1. prosince sešli občané naší obce, aby shlédli doprovodný kulturní program, který zahájily děti
z mateřské a základní školy průvodem s nádherně nazdobenými lucerničkami a zvonečky. U stromečku zazpívaly
vánoční písně a současně jim pomohli Katka a Martin Antlovi, kteří svým zpěvem přispěli k vytvoření sváteční
atmosféry. Po slovech pana starosty měli všichni účastníci možnost se v krásném mrazivém počasí zahřát
vánočním čajem a posilnit se vánočkou, trdelníkem či perníčky.
Poděkování patří všem, kteří se na malé slavnosti podíleli, dětem, paním učitelkám, Katce a Martinovi Antlovým,
zaměstnancům obce, zastupitelům a Vám všem za účast a podporu.
Blanka Zvolánková
Vážení spoluobčané,
u příležitosti přicházejících adventních a vánočních svátků Vám všem přeji lásku, pokoj, vzájemnou pohodu,
blažené chvíle vzájemné úcty a lidskosti. V duchu se pozastavme a poděkujme za pomoc a práci, která byla
vykonána pro nás pro všechny, těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu, vzpomeňme na ty, kteří už
nemohou být s námi a já věřím, že rozsvícený stromeček k této náladě přispěje.
POKOJNÉ, POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!!!
Blanka Zvolánková
Vážení spoluobčané,
prosincové Oudoleňské listy jsou poslem, který nám oznamuje příchod dvanáctého, posledního měsíce letošního roku. To pro nás začíná období adventu zklidnění a duševní pohody. Jen málokoho neosloví kouzlo a atmosféra vánočních
svátků. V dnešním uspěchaném světě jsou právě svátky vánoční příležitostí se
alespoň na chvíli zastavit a zamyslet se, jiní naopak trpí nedostatkem času a k tomu ještě nakoupit dárky, sehnat stromeček, kapra a napéct cukroví, aby provonělo naše obydlí. Věřím, že
rozsvícený stromeček a radost z rozdaných dárků bude pro nás tou největší odměnou a potěšením. Vánoce
jsou však také časem, kdy si připomínáme 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 svého srdce přeji, abyste konec roku zvládli bez stresu, přeji svátky plné
radosti, naplněné láskou, domácí pohodou, setkání se svými blízkými u rozsvíceného stromečku a setkali se
s mnoha dobrými lidmi a splnili si i to nejmenší přání.
Do Nového roku 2018 hodně úspěchu, zdraví, pohody, dobré nálady a životního optimismu.
Ivo Béna, Váš starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
LISTOPAD V MŠ
Potom, co jsme během září a října učili našeho kamaráda
krtka, jak má žít v našem školkovém světě, nás zase on
v říjnu a v listopadu seznamoval s životem v podzimní přírodě. Společně s ním a našimi rodiči jsme 3. listopadu odpoledne uskutečnili vlastně již tradiční akci: Zamykání lesa. Sešli
jsme se s rodiči ve třídě, kde jsme si nejdřív vyrobili magické
klíče a pak lucerničky, abychom si mohli svítit na cestu. Po
vydařené přípravě jsme při soumraku vyrazili na podvečerní
procházku k lesu, kde jsme slavnostně pomocí říkadel,
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písniček a hlavně zaklínadla a kouzelných klíčů uzamkli přírodu, aby si mohla v klidu užívat zimní odpočinek. Taky
jsme se během listopadu rozloučili se zvířátky a ptáčky, které přes zimu neuvidíme. Dozvěděli jsme se, že velkým
pomocníkem pana Podzima je vítr Škudibítr, jehož sílu poznáváme každý den při pobytu venku.
Podzimní počasí nám přineslo i spoustu nemocí, a tak jsme se učili, jak bojovat s Bábou Rýmou a Dědkem
Kašlem a všemi jejich pomocníky bacily, kteří na nás stále utočí.
Pro příjemnou náladu za námi přijel herec Jan Hrubec se svým Dřevěným divadlem a zahrál nám pohádku
Princezna na hrášku. Děti si představení moc užily.
Na konci listopadu naši malí plavci úspěšně zakončili 10 lekcí přípravného plaveckého výcviku. Paní plavčice
s nimi byla moc spokojená a chválila je za jejich odvahu, snahu, radost a nadšení, které během všech lekcí
projevovali.
A už s napětím a obavami myslíme na čerty a Ježíška.
Paní učitelky MŠ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZDRAVÁ 5 VE ŠKOLE
Co je ZDRAVÁ PĚTKA? Je to republikový vzdělávací program pro základní a mateřské školy zaměřený na
zdravé stravování. Děti se hravou formou seznamují se zásadami zdravé výživy. Naši školáci absolvovali program
v pondělí 6. listopadu. Teď už vědí, že k tomu, aby měli dostatek energie, potřebují jíst pravidelně, pětkrát denně,
musí dbát na dostatek ovoce a zeleniny, vyhýbat se barevným sladkým nápojům a omezit sladkosti.
Učitelky ZŠ
 Moc se mi to líbilo. Sbírali jsme žetony. Byli jsme rozdělení do čtyř skupin. Naše skupina byla složená ze čtyř
dětí. Já, Matýk, Lucka a Bětuška. Naše skupina byla druhá. Hanička Z., 4. r.
 Mléko není žádné pití, ale jídlo. Dozvěděl jsem se, že každé ovoce a každá zelenina má cukr. A denně se jí 5x.
A že v nápoji Coca-Cola je 32 kostek cukru. Matyáš F., 3. r.
VÝCHOVNÝ KONCERT
Jak se hraje na struny, takový byl název výchovného koncertu, na který odjeli naši žáci ve čtvrtek 9. 11. do
Ždírce nad Doubravou. Velmi pěkný koncert připravili pro malé posluchače z okolních základních škol učitelé ZUŠ
Chotěboř.
Učitelky ZŠ
 Jeli jsme na koncert autobusem, který měl televizi. Potom jsme tam čekali asi 15 minut. Byl to program o strunných nástrojích. Strunné nástroje jsou housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, kytara, španělská akustická
kytara (westernová), elektrická kytara. Hráli dospělé osoby. Hrálo pět hudebníků. Trvalo to jednu hodinu. Moc
se mi to líbilo. Evička R., 3. r.
LOUTKOVÉ DIVADLO
Po roce naši školu opět navštívil herec Honza Hrubec se svým loutkovým divadlem. Školáky a děti z mateřské
školy potěšil svým představením na motivy pohádky H. Ch. Andersena - Princezna na hrášku. Osobité vystupování
Honzy Hrubce, vtipné dialogy a humorné situace rozzářily oči všech malých diváků.
Učitelky ZŠ

Pokojné vánoční svátky a vše dobré do nového roku 2018 Vám všem přejí
zaměstnanci ZŠ a MŠ Oudoleň.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ

SDH Oudoleň
pořádá zájezd do Ski-areálu

Mladé Buky – Krkonoše
sobota 20. 1. 2018
Děti do 15-ti let a členové SDH mají dopravu zdarma.
Ostatní 200 Kč/osoba.
Vhodné pro všechny věkové kategorie.
Odjezd v 7:00 hodin od KD Oudoleň.
Přihlášky do 10. 1. 2018 v Jednotě.
SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Svátek svatého Martina jsme se tradičně rozhodli oslavit lampionovým průvodem, který pro nás v pátek 10. listopadu uspořádali oudoleňští hasiči. A proč je tento svátek svátkem světel? Legenda praví, že Martin byl syn
odvážného rytíře a po vzoru otce se také stal válečníkem. V boji ovšem nikdy nenašel zalíbení, možná i proto, že
po své matce zdědil dobré srdce. A právě z dobroty srdce Martin pomáhal všem, kteří jeho pomoc potřebovali,
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lidem i zvířatům. Té noci bylo zrovna na světě velmi nevlídně, vítr foukal a strhával ze stromů poslední suché listy.
Martin jako zasloužilý voják dostal dlouhý plášť z ovčí kůže, který měl před chladem chránit Martina i jeho koně.
Vojáci vjížděli do města a každý z nich přehlédl polonahého žebráka, který se choulil zimou. Jen Martin zastavil,
slezl z koně, a protože u sebe neměl žádné peníze ani jídlo, rozhodl se, že žebráka alespoň zahřeje. Svým mečem
rozřízl teplý plášť na dvě poloviny. Jednu si nechal a druhou přikryl žebráka. Když poté Martin v noci usnul, zjevili
se mu v zářivém světle andělé a jejich prostřednictvím Bůh poděkoval Martinovi za jeho dobrý skutek. A právě
proto se na svátek svatého Martina má šířit světem světlo, a to nejen z lampionů, ale především z duše každého
z nás, tedy lidské světlo.
Průvod v čele se svatým Martinem na koni se vydal na obchůzku obcí od kulturního domu až k likérce a zpátky,
kde na děti čekalo hledání svatomartinské husy se sladkostmi a vypouštění lampionů štěstí. Zahřáti výborným
teplým čajem a občerstveni vánočkou, makovcem či perníčky jsme se všichni vraceli spokojeně do svých domovů.
Děkujeme všem organizátorům za příjemný podvečer!
Blanka Zvolánková
SVOZ ELEKTROODPADU „RECYKLUJTE S HASIČI“
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň oznamuje, že elektroodpad je možné nově ukládat
ke kontejneru za plechovou halou v dolní části obce.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Poslední měsíc roku má pro různé skupiny osob i odlišné podoby. V křesťanské západní tradici je adventní
čas dobou zklidnění, rozjímání a zpěvů svátečních chorálů. Pro lidi preferující konzumní společnost je ve
znamení nákupů, shánění dárků a plnění ledniček a spižíren. Pro politiky letošního Česka bude dobou hledání
nové podoby parlamentu a vlády. Troufnu si předvídat, že to bude nejobtížnější úkol. Nicméně soudím, že
nakonec ho zvládneme. Nějak. Sice ne ke spokojenosti všech, ale přece… Připomeňme si kritické body v historii
našeho novodobého státu, který po Vánocích vstoupí do roku 100. výročí od svého vzniku.
Naše země byla v obtížné situaci už mnohokrát. Čeští a slovenští politici usilovali o zrovnoprávnění Čechů
a Slováků v rámci rakousko-uherského státu už před vypuknutím první světové války. Tyto snahy však ukončila
válka a následné perzekuce ze strany mocenských orgánů monarchie. Nicméně podařilo se překonat původní
sny. Vznikl samostatný svobodný stát. Sen mnoha generací našich předků. Po patnácti letech nelehké
konsolidace a ustálení nového státu přišla hospodářská krize, jež zamávala mnohými ideály. Jen co jsme se z ní
dostali, nastala těžká léta ztráty samostatnosti a fašistické okupace. Po ní následovalo poválečné nadšení, ale po
únorovém převratu zase brzké vystřízlivění a pro velkou část společnosti opět útlak a ponižování. Šedesátá léta
přinesla dočasné uvolnění – ovšem zakončené ruskými tanky a hromadnou emigrací. Sedmdesátá a osmdesátá
léta znamenala relativně klidné časy vykoupené tupým přežíváním v normalizační neveselé společnosti. Listopad
1989 – opět euforie z nabyté svobody a následně ztráta iluzí o tom, že už bude všechno jen fajn. Rozpad
Československa, korupční aféry, místo moci ideologie nadvláda peněz a konzumu.
Příští rok si budeme připomínat 100 let od vzniku Československa. Takto v souhrnu to vypadá jako jedna
katastrofa za druhou. Leč přiznejme si – mnohé se povedlo a vybudovalo. A přes všechny nedokonalosti a bolesti
žijeme ve svobodné demokratické společnosti. Přestože politické přístupy jsou různé, je to na nás, co si zvolíme.
Objektivním pohledem i zavilí skeptici musí přiznat, že podoba našich obcí a měst se za poslední léta výrazně
zlepšila. Většina zvláště center měst i venkovských návsí doslova rozkvetla. Základem je samospráva na všech
úrovních. Nic lepšího nebylo v historii lidstva vymyšleno. Populistické líbivé nápady a nejrůznější lákavé
představy o vládě pevné ruky hodných vládců sice mohou mít u lidí částečný úspěch, ale dlouhodobě nikdy nic
dobrého nepřinesly.
Za sto let své relativně samostatné existence zažily naše země hodně dramatických zvratů, ale pořád máme
šanci navázat na ty nejlepší demokratické tradice. Na Vysočině jsme navíc za poslední léta nezažili žádnou
výraznou korupční aféru, politické reprezentace různých stran měly většinou snahu se dohodnout na svých
rozhodnutích s ohledem na prospěch občanů a bez zbytečných žabomyších válek. Za tento stav patří všem
zastupitelům, radním, starostům i obyvatelům Vysočiny můj dík.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA - INZERCE

VÍTÁME MIMINKO

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Vítáme mezi námi

V měsíci prosinci oslaví výročí narození:
Marie Janáčková, Oudoleň 4
Jana Kubátová, Oudoleň 136
BLAHOPŘEJEME!

Nikolu Kozarovou,
která se narodila 28. 11. 2017.

VZPOMÍNKA
Dne 16. 12. 2017 by se dožil 75. let
pan František Műller.
Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali.
Vzpomíná syn Martin a příbuzní
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V prodejně COOP Oudoleň a u pana Václava Halamy, Oudoleň čp. 57,
je možné si objednat kapra na Vánoce.
Prodej kaprů bude
v pátek 22. 12. 2017 od 13.00 do 17.00 hodin u Halamů, Oudoleň 57.
Cena 70 Kč/kg.

COOP OUDOLEŇ
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA
Neděle

24. 12.

Zavřeno

Pondělí

25. 12.

Zavřeno

Úterý

26. 12.

Zavřeno

Středa

27. 12.

7.00 - 12.00

Čtvrtek

28. 12.

7.00 - 15.00

Pátek

29. 12.

7.00 - 13.00

Sobota

30. 12.

7.00 - 10.00

Neděle

31. 12.

Zavřeno

1. 1.

Zavřeno

Pondělí

16.00 - 17.30
15.00 - 17.30
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