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PF 2018 
 

Hodně zdraví, 

štěstí, lásky, 

rodinnou pohodu 

 a mnoho osobních 

i pracovních 

úspěchů v roce 

2018  

přejí spoluobčanům 

a všem příznivcům 

naší obce jménem 

zastupitelstva   

Ivo Béna, starosta, 

a Mgr. Blanka 

Zvolánková, 

místostarostka. 

 

 
                                     

                                                          
     Na jaře minulého roku proběhl v místním kulturním domě  
taneční   kurz   pro  manželské,   partnerské,  sourozenecké,  
rodinné  a přátelské páry.  Jelikož  někteří   účastníci   proje- 
vili  zájem o  pokračovací  lekce, otevíráme  tedy  nový kurz,  
a to v termínu od 15. února  do  8. března. Bude se jednat  
opět o čtyři čtvrtky, čas ještě  upřesníme dle dohody  jednot- 
livých  účastníků.  Zúčastnit  se  mohou  pokročilí   tanečníci  
i začátečníci.  Vyučovat  nás  bude opět  Mgr. Michelle  Mál- 
ková se svým asistentem Petrem Kodýmem  z taneční školy 
Bohemia Chrast. 
     Zájemci, nahlaste se, prosím, na obecním úřadě nebo  
u  paní  Vladimíry  Stehnové,  kde  je  nutné  do 15. ledna  
zaplatit zálohu na kurz (1 000 Kč za pár). Těšíme se na Vás! 
 

 

 

 

 

 

 
  
                         LEDEN  2018  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pan Josef Janáček  

a pan Jaroslav Bílek  

v roce 2017 oslavili  

významné  životní jubileum.  

Členové Mysliveckého spolku 

Oudoleň jim přejí do dalších let, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Vánoční program v Horní Krupé pro žáky ZŠ - živý betlém 

Vánoční program v Horní Krupé pro děti MŠ - Cesta k Betlému Zástupci ZŠ na Přeboru škol v šachu 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 7. 12. 2017 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

- Usnesení jsou průběžně plněna. 
- Zastupitelstvo   schvaluje  směnu  části  pozemků 

v k. ú. Oudoleň: pozemku p. č. 776/45 o výměře 
asi 190 m

2
 ve vlastnictví  obce  za část pozemku 

p. č. 785 o výměře asi 190 m
2
. Cena směňo-

vaných pozemků činí 20 Kč/m
2
. Náklady na 

geometrické oddělení pozemků a náklady spojené 
se zápisem do katastru nemovitostí hradí obec.  

- Zastupitelstvo schvaluje na základě geome-
trického  plánu č. 391-1171/2017 vyhotoveného 
firmou GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, směnu 
pozemků v k. ú. Oudoleň: část pozemku p. č. 
648/94  o   výměře  51 m

2
 (díl "a" o výměře 49 m

2 

a díl "d" o výměře 2 m
2
) ve vlastnictví obce za  

část pozemku  p. č. 94  (díl "c" o výměře 30 m
2
), 

p. č. 99 (pozemek 99/2 o výměře 20 m
2
) a p. č. st. 

59/1 (díl "b" o výměře 1 m
2
), celkem 51 m

2
. Cena 

směňovaných pozemků činí 20 Kč/m
2
. Náklady 

spojené se zápisem do katastru nemovitostí hradí 
obec.  

- Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem 
nebytových prostor pohostinství v Kulturním domě 
v Oudoleni čp. 131, Janě Stránské, IČO: 
02860104, Oudoleň 83, na dobu do 31. 12. 2018.  

- Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem 
nebytových prostor v Kulturním domě v Oudoleni 
čp.  131   (pódia   a   šatny   na   pódiu),    kapele 
"5 Promile" za těchto podmínek: nájem ve výši 
500 Kč za měsíc, placeno předem, dny a hodiny 
užívání dle dohody, na dobu do 31. 12. 2018. 

- Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem 
nebytových prostor v Kulturním domě v Oudoleni 
čp. 131 - místnosti v přízemí, bývalé ČSAD, 
Mysliveckému spolku, IČO: 75039486, Oudoleň 
čp. 131, na dobu do 31. 12. 2018.  

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

2
  do 31. 12. 

2018. 
- Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování 

Územního plánu Oudoleň v uplynulém období 
2013 - 2017  v  souladu  s  § 55  odst.  1   zákona 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů.    

- Zastupitelstvo  bylo   seznámeno   s   Protokolem 
o posouzení obálek s nabídkami - zadávací řízení 
na dodavatele k veřejné zakázce "Posílení 
vodárenské soustavy v obci Oudoleň". Do zadá-
vacího řízení podaly nabídku všechny tři oslovené 
firmy, žádná jiná nabídka nebyla podána. Na 
základě hodnotícího kritéria stanovila komise toto 
pořadí nabídek: 1. SANGEO, v. o. s. (nabídková 
cena 755 320 Kč), 2. Stavby Kapitán, s. r. o. 
(nabídková cena 791 240 Kč),  3. VODASERVIS 
s. r. o. (nabídková cena 787 400 Kč).  Hodnotící 
komise  doporučuje vybrat dodavatele SANGEO, 
v. o. s., k uzavření smlouvy o dílo. Zastupitelstvo 
schvaluje doporučení hodnotící komise a pověřuje 
starostu obce uzavřít smlouvu o dílo  na  projekt  
"Posílení  vodárenské soustavy  v obci   Oudoleň" 
s firmou SANGEO, v. o. s., Píšťovy 820, 537 01 
Chrudim III, IČO: 25263510. 

- Zastupitelstvo projednalo prodejní cenu obecních 
pozemků.   

- Zastupitelstvo bylo proškoleno z odborné přípravy 
preventivní požární hlídky.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákon č. 99/2017 
Sb.,  kterým   se   mění   zákon   č. 128/2000 Sb., 
o obcích. Zastupitelstvo stanovuje svým neuvol-
něným členům odměny za výkon funkce. Odměna 
bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě 
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 
zastupitelstva obce bude odměna poskytována 
ode dne složení slibu. V případě budoucích změn 
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno  a bere na vědomí 
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování dotací na obnovu 
kulturních památek se žádostí o příspěvek na 
opravu "Venkovské usedlosti čp. 20" ve výši 10 % 
z celkové částky na opravu.  

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era  560 856,66 
 ČSOB a. s.                     2 382 264,82 
 Česká spořitelna a. s.  116 450,46 
 Česká národní banka  925 258,78 
 Celkem                           3 984 830,72 Kč. 
 

 Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk 
činí 3 799 174,72 Kč. 

- Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové 
opatření č. 7/2017 a schvaluje Rozpočtové 
opatření  č. 8/2017.  

- Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce na rok 
2018.   

- Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z jed-
nání kontrolního výboru ze dne 4. 12. 2017. 
Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu plnění 
usnesení zastupitelstva obce a požaduje nové 
projednání bodu č. 7 ze zasedání zastupitelstva 
obce dne 24. 11. 2016 - žádost o prodej části 
pozemku p. č. 648/131 a p. č. 22/3 z důvodu 
zatrubnění škarp u čp. 19 a před čp. 142. 
Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání 
kontrolního výboru.  
Zastupitelstvo neschvaluje  prodej části pozemku 
p. č. 648/131 a p. č. 22/3. Zatrubnění příkopu 
bude řešeno v roce 2018.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Protokol o výsledcích kontroly hospodaření Obce 
Oudoleň ze dne 4. 12. 2017. Kontrola byla 
provedena za období od 1. 8. 2017 do 30. 11. 
2017. Nebylo zjištěno nehospodárné nebo ne-
účelné nakládání s finančními prostředky. 

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Protokol  z kontroly  hospodaření  Základní školy 
a Mateřské školy Oudoleň za období od 1. 12. 
2016 do 30. 11. 2017. Nebylo zjištěno nehos-
podárné nebo neúčelné nakládání s finančními 
prostředky od zřizovatele.  

- Zastupitelstvo schvaluje Směrnici k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o pro-
vedení  probírky  a  pokácení stromů před čp. 135 
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P O Z V Á N K A  
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude 
konat ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
 Žádost o spolupráci - propustek na silnici III/3509 

mezi obcí Oudoleň a silnicí I/34 
 Záměr pronájmu majetku obce č. 7/2017 
 Záměr prodeje majetku obce č. 8/2017 
 Záměr zřízení věcného břemene a práva provést 

stavbu na dotčených nemovitostech obce č. 1/2017 
 Pasport komunikací Oudoleň 
 Program obnovy venkova Vysočiny  
 Stav peněžních prostředků na účtech obce 
 Žádost o finanční pomoc a sponzorský dar 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
 

O Z N Á M E N Í 
 

o době a místě konání volby prezidenta České republiky  
 

     Starosta  Obce Oudoleň  podle  § 34  odst. 1 písm. a)  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 

 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční  
 

v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Oudoleň č. p. 123.   

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem České republiky, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  
 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta 
republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku 
do úřední obálky. 

 

     Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční 
většinu  z celkového  počtu  platných hlasů oprávněných voličů, kteří se volby zúčastnili a odevzdali platný hlas. 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, 
aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola (tj. ve dnech 26. a 27. ledna 
2018). O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola informováni 
zveřejněním nové informace na úřední desce obecního úřadu. Ve druhém kole se volební lístky už neroznášejí, 
budou k dispozici ve volební místnosti.  
     Pokud se volič v době volby nachází mimo trvalé bydliště a chce se volby zúčastnit, musí si vyřídit voličský 
průkaz.  Nejpozději  lze  o  voličský  průkaz  požádat  na  obecním  úřadě  v  místě  trvalého  bydliště osobně do 
10. ledna 2018 do 16.00 hodin.  
 

 

z důvodu nebezpečí vyvrácení a pádu na el. 
vedení a dále se žádostí o pokácení lípy před čp. 
110 na pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň. 
Zastupitelstvo pověřuje výbor pro životní prostředí 
prošetřit žádosti.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s opětovnou 
žádostí o obnovení části obecní cesty p. č. 601/18 
v k. ú. Oudoleň, k žádosti přikládá seznam 

spoluobčanů, kteří souhlasí s obnovou obecní 
cesty. Zastupitelstvo bere na vědomí, bude 
zjištěna možnost převodu pozemku p. č. 601/18 
z orné půdy na ostatní plochu, způsob využití 
ostatní komunikace. 

- Různé: Zastupitelstvo projednalo organizaci 
Obecního plesu. 

 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
 

Vyrůstej do síly, 
vyrůstej do krásy, 

vyrůstej k radosti rodičů 
a obce… 

 
     První prosincovou sobotu se v zasedací místnosti 
obecního úřadu konala velmi milá slavnost, na kterou se 
v hojném počtu dostavily tři rodiny se svými děťátky ke 
slavnostnímu přivítání do života naší obce. Narození 
dítěte  je  radostnou  událostí pro rodiče,  jejich příbuzné 
a přátele, ale také pro celou společnost, neboť 
symbolizuje její růst a rozvoj. Program malé slavnosti 
zahájili prvňáčkové a předškoláci ze základní a mateřské 
školy pásmem básniček a písniček o narození miminka 
pod vedením paní učitelky Mgr. Marty Půžové. Po projevu pana starosty byli slavnostně přivítáni mezi Oudoleňáky 
tři kluci: Jindřich Rosický, Vojtěch Antl a Antonín Třešňák. Po složení rodičovského slibu, který byl stvrzen podpisy 
rodičů do pamětní knihy, následovalo předání kytičky mamince,  pamětního  listu  a  finančního příspěvku tatínkovi 
a děti byly obdarované hračkou a osuškou. V kolébce se malým dětem moc líbilo, vyfotografovaly se se svými 
rodinami a na společné fotografii to všem moc slušelo. 
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     Vážení rodiče, my všichni pociťujeme společně s Vámi velkou radost z největšího zázraku života – zrození 
dítěte, radost nad každým jeho úsměvem, nad jeho prvními krůčky a prvními slovy. Především na Vás ale leží 
největší odpovědnost za jeho výchovu. Jistě jste připraveni  dát  svému dítěti  lásku  a péči, nekonečnou trpělivost 
a obětavost. Aby se Vám Vaše snažení podařilo a přineslo ty správné výsledky, k tomu Vám přejeme hodně síly, 
zdraví, důslednosti a lásky.                                                                                                              Blanka Zvolánková 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 

     Na  450 pokladniček a bezmála 90 měst a vesnic. To jsou čísla blížící se Tříkrálové sbírky  
v  okrese  Havlíčkův  Brod a na Humpolecku. Stejně jako osmnáctkrát předtím, i tentokrát ji 
na tomto území pořádá Oblastní charita Havlíčkův Brod.   
     V obci Oudoleň a Slavětín budou skupinky tří králů s průvodcem a řádně 
zapečetěnou kasičkou s logem Charity koledovat v sobotu 6. ledna 2018.  

     Peníze v kasičkách z roku 2018 pomohou nakoupit šestnáct aut do terénních služeb, přičemž největší část 
nákladů pokryje dotace z Evropské unie. Díky novým vozidlům bude možné zachovat a dále rozvíjet kvalitní péči, 
kterou charitní pracovníci poskytují potřebným lidem přímo v jejich domácnostech.  
Pozvánky na doprovodné akce: 
V sobotu 6. ledna od 18.00 hodin se ve farním sále v Přibyslavi uskuteční Tříkrálový koncert. Tříkrálovou sbírku 
ve farnosti Velká Losenice zakončí představení Čtvrtý z mudrců ve Vepřové v neděli 7. ledna ve 14.00 hodin.  

 

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
Žádáme občany, aby v zimních měsících neparkovali u místních komunikací, brání tak vyhrnování sněhu.  
 
 
 
 
 

  

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

PROSINEC V MŠ   

     A tak zase po roce se blížily k nám Vánoce. A jak 
se připravovaly na Vánoce děti z mateřské školy?  
     5. 12. k nám přišel Mikuláš s anděly i čerty, ale my 
jsme se jich vůbec nebáli, dokonce jsme jim zazpívali 
písničky a zatancovali si s nimi čertovský tanec. Děti 
se pomalu začaly připravovat na Vánoce díky 
kulturním akcím, které v MŠ v měsíci prosinci 
proběhly: 

- divadlo Úsměv, které nám přijelo zahrát Vánoční 
pohádku 

- ekocentrum Horní Krupá s programem – Cesta 
k Betlému, děti si zde vyrobily vánoční jablíčko, 
pouštěly lodičky po vodě a věštily si z nich 
budoucnost a také samozřejmě nesmělo chybět 
ztvárnění příběhu o malém Ježíšovi. 

- vánoční besídka – Putování k jesličkám. Děti ze školky zde ztvárnily ovečky a beránky, kteří se společně 
s pastýři vydávají na cestu k Betlému. Děvčátka, která navštěvují kroužek zobcové flétny, zahrála píseň – 
Běžela ovečka a všechny děti vyrobily pro své rodiče svícen z břízy a přírodních ozdob. 

     A protože nám kulturní akce vdechly příjemnou vánoční atmosféru, ani my jsme ve školce nezaháleli a kouzlo 
Vánoc  jsme  si  nenechali  uniknout.  Vyráběli  jsme  ozdoby,  kterými  jsme  si  ozdobili  větvičky  a malý stromek 
ve školce, vyprávěli jsme si o vánočních tradicích a zvycích a shlédli příběh Chaloupka na vršku – Jak byla po 
Vánocích svatba, díky tomu jsme se dozvěděli, jak to chodilo o Vánocích za dávných časů. Také jsme se učili 
vánoční koledy. A protože se z dětí stali malí hudebníci, kteří umí hrát na dřívka, triangl i tamburínu, mohli jsme 
pozvat rodiče, aby se na malý okamžik pozastavili a společně s námi si přišli vánoční koledy zazpívat.                      
                                                                                                                                                            Paní učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA          

PROJEKT KROKUS 
     Tento projekt je určen žákům a studentům. Probíhá na školách po celém světě a každo-
ročně se do něj zapojují další a další školy.       
     Irská organizace HETI ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze školám zdarma 

poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu 
židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa.  
     V minulém roce se projektu zúčastnilo více než 55 000 mladých lidí z Irska a dalších evropských zemí. 
Konkrétně v České republice se jednalo o 4 000 žáků ze 70 škol. 
     Letos se zapojily i naše starší děti ze 3. - 5. ročníku. Četli jsme si a vyprávěli o tom, jak válka změnila život 
mnoha milionů lidí. Nakonec jsme krokusy vysadili  na naší školní zahradě.                                  Dagmar Losenická 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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Vánoční kuba 
 

400 g krup 
12 žampionů 
4 cibule 
6 stroužků česneku, sůl, majoránka, sádlo 
 

Na pánvičce osmažíme na sádle cibulku, přidáme 
nakrájené žampiony a podusíme. Přidáme česnek, sůl, 
majoránku.  Vmícháme  uvařené  kroupy.   Vše   dáme 
na vymazaný plech a necháme v troubě lehce zapéct.  
                                                                           Dobrou chuť! 

 
 

 
 
 

 
 

 

 PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU-OKRESNÍ KOLO 

     Začátkem prosince se konalo v AZ Centru 
Havlíčkův Brod okresní kolo základních a střed-
ních škol pod názvem Přebor škol v šachu. Na 
této soutěži jsme nemohli chybět, a tak jsme 
vyrazili ve složení Vojta Zvolánek, Matyáš 
Frühbauer, Bětuška Zvolánková, Štěpán 
Holas a Marek Doležel  uhrát  co nejvíce bodů 
a ukázat, jak umíme hrát tuto královskou hru. 
V naší kategorii (1. - 5. ročník) se sešlo 
rekordních 12 škol, proto byla družstva 
rozdělena do dvou kvalifikačních skupin “A” 
a “B”. První tři nejlepší ze  skupin postoupili do 
finále “A”, družstva na 4. - 6. místě  do  finále 
“B”.  Hrálo  se  tempem 2 x 15 minut na partii, 
v základní skupině pět zápasů, ve finálové tři, 
započítávaly se výsledky z kvalifikační skupiny. 
     Podařilo se nám postoupit ze základní 
skupiny z 2. místa do finále „A“ a po chvályhodných výkonech jsme se nakonec spokojili s celkovým 4. místem, kdy 
nám bronzová medaile utekla pouze díky pomocným bodům. Do krajského kola postoupily obě školy z Chotěboře. 
Třetí místo obsadila ZŠ Sady Havlíčkův Brod.  
     Děkujeme našim hráčům za pěknou reprezentaci nejen školy, ale i obce Oudoleň. 
     V okresním kole spolu „bojovali“ i hráči z 2. stupňů základních škol. Velmi nás těší, že za Havlíčkovu Borovou 
nastoupili naši bývalí žáci Jenda Kubát, Tom Benc a Matyáš Sláma, toto družstvo obsadilo také 4. místo. 
     A nakonec se spolu utkaly i střední školy okresu Havlíčkův Brod. Tohoto zápasu se zúčastnil taktéž náš bývalý 
žák a velmi dobrý hráč Tomáš Bačkovský, který se se svou školou podívá do krajského kola. Gratulujeme.                                    
                                                                                                                                                        Kateřina Chvojková 
 

PODĚKOVÁNÍ 
     Chtěli  bychom  touto  cestou  moc  poděkovat   manželům  Jaroslavě  a  Zbyňkovi  Doleželovým  ze Slavětína 
za sponzorský dar ve výši 2 000 Kč, za který jsme nakoupili 6 šachových souprav.                     Kateřina Chvojková 
 
 

VÁNOČNÍ POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE 
 Dne 6. 12. k nám přijeli pán a paní s loutkovým příběhem. Nejdřív se ukázal Kašpárek a uváděl divadlo. Potom 

divadlo začalo. Pejsek a kočička kreslili dopis Ježíškovi. Potom šel pejsek pro rybičku. Pak vymysleli, že by 
mohli  chodit,  kočička  za  Mikuláše,  rybička 
za anděla a pejsek za čerta. Potom šli pustit 
rybičku do rybníčka, kde rostla vrba. Splnila 
jim jedno přání. Potom byly Vánoce a dostali 
dárky. A nakonec přišel Kašpárek a rozloučil 
se s námi. Moc se mi to líbilo. Hanička Z., 4. 
tř.  

 

 VÁNOČNÍ PROGRAM V HORNÍ KRUPÉ 
 Dne 14. 12. jsme jeli do Horní Krupé. 

Nejdříve jsme  šli  dovnitř.  Tam    jsme    si    
povídali o svátcích a v jakých dnech jsou. 
Pak jsme napichovali do jablka párátka a ta 
párátka jsme zdobili. Pak nám dali list a mu-
seli jsme po místnosti hledat čísla. U každé-
ho čísla byla nápověda a museli jsme uhodnout, 
jaký svátek  to  je  a  napsat  na  papír  číslo toho 
svátku. A pak jsme ochutnávali vánočního kubu. 
Bylo to moc hezké. Vojta Z., 4. tř.  

 
 

VÁNOČNÍ BESÍDKA - PUTOVÁNÍ K JESLIČKÁM   
 Co jsem byl? Já jsem byl král Baltazar, Stáňa byl 

Kašpar a Štěpa Melichar. Co tam bylo? Byl tam 
jarmark, občerstvení a perníčky. Zpívali jsme 
koledy. Holky hrály na flétnu. Paní učitelka 
Polívková hrála doprovod na piáno. Leoš Z., 4. tř. 
 

 Dne 16. 12. jsme měli besídku. Já jsem byla 1. anděl, Hanička 2. anděl, Kája 3. anděl. Vojta - Josef, Lucka - 
Marie, kluci - pastýři, Stáňa - Kašpar, Štěpa - Melichar, Leoš - Baltazar. Andělé nastupovali a hrálo se Bohu 
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Sbor dobrovolných hasičů 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. 
 
 
                                                         

 

čest a sláva nejvyšší. Potom jsme to doříkali a šli jsme a zpívalo se zase Bohu čest a sláva nejvyšší. A zpívali 
jsme pak Slyšte, slyšte, pastuškové. Pastýři pak mluvili, až domluvili, Matýk začal zpívat Já bych rád k Betlému 
a po první sloce se k němu přidaly holky ze 3. tř. Dozpívaly a začalo se zpívat Byla cesta. A my andělé jsme šli 
za Josefem a Marií. Přinesli jsme židle a potom jsme vzali Marii, Josef šel sám. A pak jsme přinesli Ježíška. 
Josef  zazpíval Sem, sem pastýři. Nastala flétna Hore bratři. A přišli Tři králové a zazpívali. Pak  se všichni sešli 
v kruhu, jenom ne Josef, Marie a andělé a já jsem zpívala. Ale měli zpívat i ostatní andělé, ale pak ke mně přišli. 
Bětuška Z. 4. tř.   
 

PODĚKOVÁNÍ 
     Chtěli  bychom  poděkovat  manželům  Jaroslavě a Zbyňkovi  Doleželovým ze Slavětína,  manželům  Michalovi 
a Pavlíně Blažkovým a panu Janu Frühbauerovi za finanční dary pro děti ze základní školy a mateřské školy.                                                   
                                                                                                                                                         Dagmar Losenická                           
 
 
 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
    Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň se uskuteční v sobotu 6. ledna 
2018 od 18.00 hodin v hasičské klubovně. Vezměte si s sebou členský průkaz a příspěvek ve výši 
100 Kč.                                                                                                                    Výbor SDH Oudoleň 

 
                                                                                                                                
 
     V posledním čtvrtletí letošního roku jsme se připravovali na zimní období, a to ve smyslu dostatečně zajistit 
objemnou a jadrnou potravu pro naši volně žijící zvěř. Minerální složku mají v celém ročním období v kamenné soli. 
V tomto kvartálu se loví zvěř srnčí podle plánu odlovu, a to v takových lokalitách, kde by mohla tvořit škody na 
lesních porostech. Nepřetržitě probíhá odlov černé zvěře na úměrnou míru úživnosti honitby. O prvním 
prosincovém víkendu se uskutečnil hon na drobnou zvěř, který se konal v Jitkovském katastru, kde se odlovilo 10 
kusů zajíce polního, který bude dán do tomboly plesu.  
     Pro majitele psů, kteří připravovali psy ke zkouškám lovecké upotřebitelnosti, je toto období nejvíce vytížené. 
Mohu hodnotit, že psi  pana Radka Mrtky  a Oldřicha Kubáta obstáli v první ceně, kde zúročili celoroční přípravu 
k daným zkouškám. 

     
     Dále bych Vás chtěl touto cestou pozvat na Myslivecký ples konaný 3. března 2018 v KD Oudoleň, kde bude 
myslivecká kuchyně a bohatá tombola. S úctou prohlašuji MYSLIVOSTI ZDAR.                             Ing. Bohumír Nikl 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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                        ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

 

                            V měsíci lednu oslaví výročí narození: 
 

                            Ludmila Svobodová, Oudoleň 136 
   Jaroslav Zvolánek, Oudoleň 71 

   Jiří Poul, Oudoleň 136 
   Josef Musil, Oudoleň 49 

             Jiřina Holasová, Oudoleň 25 
             Milán Holas, Oudoleň 136 

 

                                  BLAHOPŘEJEME! 
 
 
                                                                                    

            
 

P L E S O V Á   S E Z Ó N A 
 13. 1. 2018 - MYSLIVECKÝ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - hraje TRIK 
 27. 1. 2018 - ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - GARDE  
 10. 2. 2018 - HASIČSKÝ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - FORTUNA 
   3. 3. 2018 - MYSLIVECKÝ PLES - OUDOLEŇ - hraje TRIK 
     

 
 

 

     Máme za sebou rok plný turbulencí. Především proběhly parlamentní volby, ty zamíchaly politickou scénou. 
Nově zvolený parlament přináší novou situaci, množství stran a jejich různorodé postoje a programy znamenají 
obtížné možnosti sestavení vlády. Více než polovina nováčků nemusí znamenat jen jakousi čistotu. Nezkušení 
poslanci jsou i manipulovatelnější a závislejší na svých stranách. Významné věci, které mohou mít i negativní 
dopady, začínají mnohdy plíživě a nenápadně – události nás dovedly do nejisté doby. Už začátek povolebních 
vyjednávání to naznačil.  
     Rok 2018 je dalším volebně významným rokem, čekají nás prezidentské a komunální volby. Přímá volba 
prezidenta změnila šance kandidátů, kteří nejsou tak hlasití a průbojní. Je potřeba důsledně uvážit, co nám 
jednotliví kandidáti v prezidentské funkci mohou skutečně nabídnout. Obávám se, aby se předvolební kampaň 
nezvrhla v pouhé osočování protivníků a vzájemné házení špíny. Respekt k jiným osobnostem a jejich názorům 
by měl být podstatnější než hledání jejich skutečných i vymyšlených průšvihů. Bohužel to bývá jinak. Jako voliči 
ale máme možnost preferovat slušnost a nepodléhat lákavým populistickým heslům. Je to na nás. Ještě 
připomenu – nejít k volbám znamená souhlasit s kýmkoliv a čímkoliv. 
     V podzimních komunálních volbách nejde tolik o pozice jednotlivých kandidátů a stran jako v centrální politice. 
Jednotlivci i strany si „nejdou po krku“ a jsou více schopni dohodnout se v zájmu svých voličů. A ti své kandidáty 
přece jen častěji přímo znají, vědí i o jejich konkrétní práci. Volí osobnosti bez ohledu na stranickou příslušnost. 
     Osobně  bych  chtěl  ještě poděkovat voličům z Vysočiny za to, že mi už podruhé dali svou důvěru a zvolili mě 
i díky preferenčním hlasům jejich zástupcem v Poslanecké sněmovně. Velmi si toho vážím a budu se snažit je 
nezklamat.                                                                                                     Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

 
6. 1. Tříkrálová sbírka 

Obec Oudoleň, 

Farnost Velká Losenice 

6. 1. Výroční členská schůze  SDH Oudoleň 

12.-13. 1. Volba prezidenta republiky I. kolo 

 
20. 1. Zájezd Mladé Buky SDH Oudoleň 

26.-27. 1. Volba prezidenta republiky II. kolo 

10. 2. Masopustní průvod SDH Oudoleň 

11. 2. Dětský karneval 
Mgr. Blanka Zvolánková 

Jana Kubátová 

26. 2.-2. 3. Jarní prázdniny  

3. 3. Myslivecký ples MS Oudoleň 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA - INZERCE 

 

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

 

Vánoční besídka Vánoční besídka 

Projekt Krokus Projekt Krokus 

Vítání občánků 


