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Vážení spoluobčané, 
 

     dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem Zastupitelstva obce Oudoleň 
popřála klidné prožití adventního času, krásné a požehnané vánoční svátky, sílu 
myšlenky a horkost srdce. Sílu myšlenky k tomu, aby se Vám i všem ve Vašich 
rodinách splnilo to, na co jen pomyslíte. Horkost srdce k tomu, abyste nešetřili 
láskou, rozdávali ji, ale také opětovali. Prosím, věnujte i krátkou myšlenku těm, 
kteří už tady s námi nemohou být…                                   Mgr. Blanka Zvolánková 

      
                                                               

 

V měsíci listopadu oslavila  

95. narozeniny 

paní Marie Strašilová. 

Do dalších let přejeme  

hodně zdraví a elánu. 

NABÍDKA PRÁCE NA VÝPOMOC 
 

     Obec Oudoleň přijme pracovníka 
na občasnou výpomoc (úklid sněhu, 
úklid v kulturním domě, sečení trávy, 
práce v lese, apod.).  

     Pracovní pozice na dohodu je 
vhodná pro důchodce nebo pro občany 
s možností práce v ranních či 
dopoledních hodinách.  

     V případě zájmu kontaktujte 
starostku  obce  (tel:   732   635   540, 
e-mail: starostka@oudolen.cz) nebo 
místostarostu obce (tel: 776 606 036, 
e-mail: mistostarosta@oudolen.cz). 

      
                                                               

 

Předání pamětních medailí dlouholetým členům SDH Oudoleň. 

Posezení se seniory. 

Besídka ZŠ a MŠ Oudoleň. 
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− Před zahájením zasedání bylo členu zastupitelstva 
Jaroslavu Zvolánkovi předáno osvědčení o zvolení 
členem   zastupitelstva  obce  podle  §  53  zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 
o změně některých zákonů, v platném znění. 

− Předsedající  v  souladu  s  §  69  odst.   2   zákona 
o obcích vyzvala člena zastupitelstva Jaroslava 
Zvolánka ke složení slibu: „Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce 
Oudoleň a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ Člen zastupitelstva Jaroslav 
Zvolánek neodmítl složit slib ani nesložil slib 
s výhradou. Byl  seznámen  a  podepsal:  Informaci 
o povinnosti mlčenlivosti člena Zastupitelstva obce 
Oudoleň. 

− Jednání se zúčastnili občané obce, kteří se dotázali 
na bližší informace týkající se opravy komunikace od 
čp. 95 k čp. 111. Informace podal místostarosta 
obce, byla domluvena schůzka na místě samém dne 
16. 11. 2018 v 15.30 hodin.  

− Jednání se zúčastnila občanka obce, která se 
dotazovala, zda by bylo možné provést vyčištění 
potoka vedle čp. 20. Vyčištění bude provedeno 
v rámci technické infrastruktury stavebních 
pozemků.   

− Zastupitelstvo volí předsedou výboru pro rozvoj obce 
Jaroslava Zvolánka.  

− Zastupitelstvo volí členy: 

− finančního výboru Irenu Milichovskou a Olgu 
Husslikovou 

− kontrolního výboru Andreu Plíhalovou a Tatianu 
Zvolánkovou 

− školského    výboru   Mgr.   Martu   Půžovou  a 
Bc. Alžbětu Křivskou 

− výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost Pavla 
Slámu a Jiřího Kryštofka ml.         

− výboru pro životní prostředí Ing. Antonína 
Konfršta, Dr. a Josefa Pavliše 

− kulturního a sportovního výboru Miroslava 
Janáčka a Janu Kubátovou 

− výboru  pro  rozvoj  obce Ing. Romana Rázla a 
Ing. Miroslava Ondráčka. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o po-
kácení 1 ks javoru na pozemku p. č. 103/1 v k. ú. 
Oudoleň. Předseda výboru pro životní prostředí pan 
Václav Augustin přezkoumal tuto žádost a navrhuje 
pokácení. Zastupitelstvo doporučuje pokácení.  

− Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Eurometal 
servis s. r. o., Havlíčkův Brod, o odkoupení části 
pozemků  p. č. 160/31, p. č. 160/36 a p. č. 160/72 
v k. ú. Oudoleň za účelem budoucího využití pro 
stavbu výrobní haly. Na základě rozhodnutí 
zastupitelstva byla žádost doplněna o bližší 
informaci týkající se výroby v této lokalitě. V dané 
lokalitě má firma záměr provozovat klasickou 
strojírenskou výrobu, tzn. kromě zakázkové výroby a 
kooperace strojních dílů, také výrobu součástí pro 
tryskací stroje, svařenců, apod. Zastupitelstvo 
neschvaluje prodej části pozemků p. č. 160/31, p. č. 
160/36 a p. č. 160/72 v k. ú. Oudoleň firmě 
Eurometal servis s. r. o., Havlíčkův Brod. 

 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o za-
trubnění příkopu v roce 2018 (2019) u čp. 19. 
Zastupitelstvo bere na vědomí, bude projednáno na 
příštím zasedání. 

− Zastupitelstvo schvaluje na základě geometrického 
plánu č. 399-1129/2018 vyhotoveného firmou 
GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, prodej 
zasíťované stavební parcely p. č. 336/8 v k. ú. 
Oudoleň o výměře 1 096 m2 za cenu 250 Kč/m2. 
S kupujícím bude sepsána Smlouva budoucí kupní.     

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením obce 
s rozšířenou působností Chotěboř schválit příspěvek 
MUDr. Špitálníkové na nákup ultrazvukového 
přístroje pro endokrinologickou a diabetologickou 
ambulanci v Chotěboři. Zastupitelstvo schvaluje 
příspěvek ve výši 8 096 Kč (22 Kč na obyvatele) na 
nákup ultrazvukového přístroje pro endokrino-
logickou a diabetologickou ambulanci v Chotěboři.  

− Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu 
Mysliveckému spolku Oudoleň za účelem konání 
Mysliveckého plesu dne 2. března 2019.  

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

− Era   654 403,10 

− ČSOB a. s.                     3 646 688,01 

− Česká spořitelna a. s.     59 073,08 

− Česká národní banka   620 370,29 

− Celkem                           4 980 534,48 Kč. 
Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
4 887 706,48 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 14. 11. 2018 
přiznání náhrady za používání vlastního mobilního 
telefonního přístroje pro výkon funkce starostky a pro 
výkon funkce místostarosty.   

− Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí peněžního daru 
ve výši  1 000 Kč a nepeněžního daru  až  do  výše 
1 000 Kč každému novorozenci narozenému v obci, 
jehož matka měla v obci trvalý pobyt v době narození 
dítěte. 

− Zastupitelstvo schvaluje poskytnout nepeněžní dar 
až do výše 1 000 Kč občanům s trvalým bydlištěm 
na území obce, kteří dosáhnou životního výročí 70, 
75, 80, 85, 90, 95 a více let. Zastupitelstvo pověřuje 
starostku obce rozhodnutím o peněžním nebo 
nepeněžním daru při dalších významných životních 
výročích a událostech. 

− Zastupitelstvo schvaluje Směrnici o účetnictví, 
Směrnici k majetku, Směrnici o zabezpečení zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů a Jednací řád 
Zastupitelstva obce Oudoleň. 

− Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí Návrh 
rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 
na rok 2019. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední 
desce. 

− Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí Návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a 
Mateřské školy Oudoleň na období 2020 – 2022.  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude 
vyvěšen na úřední desce. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 14. 11. 2018 
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− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 7/2018. Tímto opatřením byl 
rozpočet  na  straně  příjmů  navýšen  o 46 147 Kč 
(z této částky činil příjem dotace na volby 45 000 Kč) 
a na  straně  výdajů  o  72 397  Kč  (z  této částky 
činí 27 315 Kč výdaj na pojištění majetku obce a 
25 000 Kč na nákup materiálu pro obec) a dále bylo 
seznámeno a bere na vědomí Rozpočtové opatření 
č. 8/2018. Tímto opatřením byl rozpočet na straně 
příjmů navýšen o 34 440 Kč (z této částky činí 
24 500 Kč  příspěvek  od  Nadace   Partnerství)  a 
na straně výdajů o 72 783 Kč (z této částky činí 
55 000 Kč příspěvek na provoz školy). 

− Zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu Obce 
Oudoleň na rok 2019.  Návrh rozpočtu bude vyvěšen 
na úřední desce. 

− Zastupitelstvo projednalo Návrh střednědobého 
výhledu rozpočtu Obce Oudoleň na období 2020 – 

2022.  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude 
vyvěšen na úřední desce. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Ing. Jiřího 
Pavlíčka na nové webové stránky obce.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami 
dotace na technickou infrastrukturu pro stavební 
pozemky. Termín podání žádosti 5. 2. 2019. 
Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden 
stavební   pozemek.  Následná  výstavba  alespoň 
70 % rodinných domů musí být ukončena do 5 let.  
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci 
z programu Podpora bydlení na technickou 
infrastrukturu pro tři stavební pozemky v k. ú. 
Oudoleň.  

− Zastupitelstvo schvaluje: 

− prodloužení platnosti webových stránek Obecní 
knihovny Oudoleň na 2 roky  

− hostování na pouti v roce 2019 za cenu 4 000 – 
5 000 Kč. 

POSEZENÍ SE SENIORY 

     Po svátku svaté Kateřiny končily veškeré 
hody a říkalo se, že svatá Kateřina věší husle 
do komína. Za starých časů se pořádaly 
kateřinské zábavy, kde se lidé před vánočními 
svátky veselili naposledy. Poté již nastala doba 
postní. I naši senioři na tyto časy zavzpomínali 
na tradičním posezení, při  kterém  v  sobotu 
24. listopadu zcela zaplnili zasedací místnost 
obecního úřadu. Na úvod setkání se 
představily děti z hudebně-pohybového 
kroužku při základní a mateřské škole, které 
pod vedením paní učitelky Marty Půžové 
předvedly pásmo Když jsem husy pásala. 
Dalším bodem programu bylo promítání 
prezentace o naší vesnici, ve které zazněly 
zrealizované akce, ale i výhledy do budoucna. 
Poté již začala volná zábava, kterou po celý 
večer zajišťovali pánové Jan Frühbauer a 
Zbyněk Doležel. Jejich krásné a známé 
písničky přispívaly k výborné náladě, všichni si 
zazpívali a dokonce došlo i na tanec. Výborné 
občerstvení připravili zastupitelé obce, kteří se 
o přítomné vzorně postarali. Přestávku 
muzikantů vyplnilo promítání fotografií 
z Obnovy centra obce Oudoleň zrealizované 
před 10 lety. Povídání s vrstevníky a sousedy 
se protáhlo do pozdního večera a při loučení 
jsme si slíbili, že se za rok opět sejdeme. 
     Poděkování patří všem, kteří naše pozvání 
přijali, dětem, paní učitelce Půžové, 
zastupitelům a hudebníkům, kteří i v letošním 
roce věnovali svůj honorář dětem ze základní a 
mateřské školy.             Mgr. Blanka Zvolánková   

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

PODĚKOVÁNÍ 
     Děkujeme všem členům 
zastupitelstva za krásné posezení. 
Moc se nám líbilo a s chutí  jsme si 
zazpívali.                              Hana Rázlová 
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PŘIVÍTÁNÍ 

ADVENTNÍHO ČASU 

A ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO 

STROMEČKU 

     V dnešní době, kdy 
žijeme stále rychleji, je 
potřebné se, třeba na 
malinkou chvíli, po-
zastavit. Takovým krás-
ným pozastavením by pro 
nás měl být adventní čas, 
kdy jsme si bližší jako nikdy 
a snažíme se zapomenout 
na běžné problémy. 
V neděli 2. prosince mnoho 
oudoleňských, ale i přes-
polních občanů přišlo 
zahájit adventní dobu do 
kulturního domu, kde se již tradičně konal vánoční 
jarmark, besídka žáků základní a mateřské školy a 
rozsvěcení vánočního stromečku. Při příchodu do 
vánočně naladěného sálu si návštěvníci prohlédli 
nachystané stánky s vánočními výrobky, inspirovali se 
nebo zakoupili dárečky, občerstvili se vánočkou, 
trdelníkem, perníčky nebo lineckým cukrovím a 
vánočním čajem. Po 15. hodině již netrpělivě 
přešlapovali žáci základní a mateřské školy, kteří si na 
1. adventní neděli nachystali vánoční besídku 
s  tématem k 100. výročí vzniku naší republiky. Na jevišti 
jsme přivítali svatého Václava, Karla IV., Jana Husa, 
Jana Amose Komenského, Boženu Němcovou, 
Magdalénu Rettigovou, Miroslava Tyrše, K. H. 
Borovského, Tomáše Baťu a T. G. Masaryka. 
       Po nádherném a působivém vystoupení se dav 
zúčastněných dětí a dospělých opatrně přesunul před 
kulturní dům, neboť počasí nepřálo, pršelo a namrzalo. 
Dětské oči však směřovaly k vánočnímu stromečku a 
letos nám s rozsvěcením přišel pomoci Mikuláš 
s andělem a čertem. Některé děti se trochu bály, ale 
Mikuláš je za krásné vystoupení pochválil a odměnil 
malým balíčkem. I když nám venku byla zima, vydrželi 
jsme, zahřáli se svařáčkem a milými slovy. 
      Poděkování patří všem, kteří se o průběh 
svátečního odpoledne postarali. Děkujeme, že jste se 
přišli na začátku adventu pozastavit, shlédnout 
vystoupení svých dětí a vnoučat, setkat se se svými 
přáteli, se kterými se třeba během roku nevidíte. 
Pozastavujte se i nadále a prožijte vánoční atmosféru 
se štěstím, láskou a pokojem.  Mgr. Blanka Zvolánková  
 

 

NABÍDKA - PRODEJ DŘEVA Z OBECNÍHO LESA 
     Zájemci o prodej dřeva z obecního 
lesa se mohou hlásit do 20. 12. 2018 na 
obecním úřadě.  
Kulatina – délka 2,5 m - cena 500 Kč/m3 
+ DPH, špičky - cena 450 Kč/m3 + DPH.  
Cena bez dopravy.   
 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH  
      Firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Žďár 
nad Sázavou oznamuje: 
- vývoz   popelnic  připadající  na  pondělí 

24. 12.  proběhne v sobotu 22. 12. 
- vývoz   popelnic   připadající  na pondělí 

31. 12.  proběhne v sobotu 29. 12.  
 

POŠTA PARTNER – PRACOVNÍ DOBA BĚHEM 

SVÁTKŮ 
Pošta Partner v Oudoleni oznamuje 
pracovní dobu o vánočních svátcích: 
- ve dnech 24. 12., 25. 12, a 26. 12. 
bude zavřeno 
- ve dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 
bude otevřeno pouze dopoledne.  
 

KALENDÁŘ DOUBRAVA & PODOUBRAVÍ 2019   

 

Kalendář na rok 2019 Doubrava 
& Podoubraví si můžete zakoupit 
v prodejně COOP a na obecním 
úřadě. Cena 65 Kč.       

 
SARAH PEEKANEN, GREEN HENDRICKS 
MANŽELKA MEZI NÁMI   
     Která je ta druhá? Psychologický 
thriller o manželství, zradě a 
nebezpečných pravdách. 
      Ponořte se do příběhu Vanessy 
Thompsonové… Budete si myslet, že 
čtete o žárlivé ženě, která je posedlá 
snoubenkou svého bývalého muže. 
Bude vám připadat příšerná a 
pochopíte, proč ji manžel opustil a 
našel si náhradu. Budete si jistí, že 
znáte všechny jejich pohnutky i detaily tohoto 

milostného trojúhelníku. Jenže ať už si myslíte cokoli, 
mýlíte se. Dokážete číst mezi řádky a odhalit pravdu 
dřív, než obrátíte na poslední stránku? 
 

TANYA VALKO ARABSKÁ KREV 
     V časech Arabského jara 
pokračuje příběh Doroty a Miriam 
(pokračování knih Arabská žena a 
Arabská dcera). Islámský svět 
prochází bouřlivými otřesy a čtenáři 
mohou vše sledovat očima 
Evropanky, která si myslela, že už 
viděla vše. Ovšem osud jí do cesty 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – KNIŽNÍ NOVINKY 
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přináší další a další důkazy o lidské krutosti a bestialitě 
války. 
 

LUCY CLARKE MODRÁ 
     Poklidný výlet na moři? Ani náhodou! Koupání v prů-
zračné vodě a popíjení tropických koktejlů se až příliš 
brzy promění ve zlověstnou noční můru… 
     Lana a její nejlepší kamarádka Kitty se vydají hledat 
svobodu a dobrodružství. Jejich sen volně cestovat se 
jim splní, když získají možnost plavit se na Modré – 
jachtě, která pluje z Filipín na Nový Zéland. Spolu se 

svými novými přáteli rychle podlehnou kouzlu 
vzdálených ostrovů a divokých večírků na jachtě.  
     Z ráje se ale brzy stává peklo – Lana a Kitty zjišťují, 
že každý na palubě má nějaké tajemství, a navíc jeden 
z jejich nových přátel po jedné hádce 
záhadně  zmizí... 
      Nebezpečné vlny nedůvěry a lží 
ohrožují nezávazné letní dobrodružství 
na lodi, někteří se však svého 
vysněného ráje nehodlají jen tak 
vzdát… a to za jakoukoli cenu!  

                                                                                                               
 
 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

JAK TRÁVÍ LISTOPAD DĚTI 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY      

     
     Měsíc  listopad jsme s dětmi 
z mateřské školy zahájili před 
kalendářem pana Lady, kde  
jsme pozorovali  staročeské  
znaky  a  obyčeje  typické pro 
měsíc listopad. Děti mají také 
svůj vlastní kalendář, kde si 
vyměňují dny v týdnu, měsíce a 
roční období a díky tomu děti 
lépe vědí, co je čeká za událost 
ve školce nebo jak se mění 
příroda a počasí během roku.  
      Další týden nás navštívil 
herec Jan Hrubec s loutkovým 
divadlem, tentokrát s před-
stavením O zlaté rybce, které se 
dětem jako vždy velmi líbilo a 
našly v něm nejen mnoho 
legrace, ale také ponaučení. 
     S dětmi i nadále pokračujeme 
v práci v našich koutcích, třeba 
právě s tématem: Jak museli 
Křemílek a Vochomůrka louskat 
ořechy. V Tvořivém koutku si děti navlékly šípkový 
náhrdelník a  pak  malovaly  obrázek  šípkového  keře, 
v Obrázkovém koutku si prohlížely encyklopedie a hrály 
LOTO s plody podzimu. V Divadelním koutku si některé 
děti připravovaly pohádku O šípkové Růžence a na 
závěr ji pak ostatním dětem zahrály. V Mozečkovém 
koutku se učily poznávat rozdíl mezi velikostmi různých 
plodů podzimu. Ten, kdo pracovní list rychle zvládl, řadil 
čepičky žaludů v počtu od jedné do pěti.   
     Ani tento rok jsme neopomenuli zamknout les a 
připravit ho na zimu, tentokrát jsme připravili i naši lípu 
na zahradě, které jsme namalovali barevný plot, který ji 

má chránit před rušením zimního odpočinku. 
     Po uspání přírody jsme hledali odpověď na otázku, 
proč jsou pro nás stromy důležité a zda patří do 
království vzduchu, o kterém si od září povídáme. 
Ukazovali jsme si to na různých pokusech s balónkem, 
dýchali jsme čerstvý vzduch z venku a díky tomu jsme 
přišli na to, že nám stromy poskytují kyslík, a proto 
bychom je měli chránit a čas od času nějaký ten strom 
vysadit.  
     Poslední listopadový týden jsme se pečlivě 
připravovali na besídku a jarmark. 
                                                 Děti a paní učitelky z MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

DOPLNĚNÍ VÝSADBY PŘÍRODNÍ ZAHRADY 
     V listopadu jsme v rámci projektu ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ do naší přírodní zahrady vysadili další 
stromky a keře, tentokrát méně běžné - mišpuli, 
kdouloň, moruši bílou a růže Karpatie.  
     Růže Karpatie mají velké šípky, které se dále 
zpracovávají.  Rovněž plody mišpule (ve středověku 
hojně pěstovaná v hradních a klášterních zahradách) a 
plody moruše jsou velmi chutné.                   Učitelky ZŠ 
 

BESEDA O NAKUPOVÁNÍ BEZ OBALŮ 

     V  pondělí   5.   listopadu   se  uskutečnila   beseda 
s Mgr. Sylvou Gefrroy o nakupování bez obalů. 
Zúčastnili se jí nejen dospělí, ale i žáci. Co jsme se 
dozvěděli? Například:  

- jak omezit nákup obalů spolu se zbožím 
- jak vyrobit sáčky na ovoce, zeleninu apod.  ze sta-

rých záclon 
- jak lze obaly dále využít 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/modra-270607?show=alldesc
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- jak nakládat se starými zdánlivě nepoužitelnými 
věcmi 

- co je vermikompostér a jak ho vyrobit doma 
- že nejbližší prodejny, kde lze nakoupit potraviny do 

vlastních obalů jsou v Jihlavě a ve Hlinsku. 
                                                              Učitelky ZŠ 
 

NÁVŠTĚVA OBECNÍ KOMPOSTÁRNY 
     Dne 7. 11. jsme byli na návštěvě na obecní 
kompostárně. Sváží se tam bioodpad z naší obce: 
slupky od ovoce a zeleniny, listy, tráva,...  
                                                                  Míša Z., 4. r.   

 
LOUTKOVÉ DIVADLO „O ZLATÉ RYBCE“ 
Předvedl: Honza Hrubec 
Postavy: muž Giuseppe, žena Margarita 
     Divadlo bylo o rybářovi, který měl ženu. Jednou si 
vyjel na moře a objevila se tam zlatá rybka, která mu 
chtěla splnit přání. Nejdříve si přál, aby klesla hladina 
moře, pak novou chalupu a pak vilu, hrad a nakonec 
císařský hrad. A manželka byla královna. A pak chtěla 
být papež. A nakonec byla ráda, že mají starou 
chalupu. A v těch hradech měli pořád jiné polštářky. 
Nejdříve staré, pak novější, a pak zlatý a diamantový. 
Moc se mi to líbilo. Kdo chce víc, nemá nic.  
                                                                  Vojta Z., 5. r.  

BESÍDKA A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
✓ Bylo milé, že přišlo hodně diváků. Myslím si, že 

vystoupení se nám všem hodně povedlo. Líbilo se 
mi rozsvěcení stromečku. Jáchym D., 2. r.  

✓ Nejlepší bylo, jak jsem měl čepici a jak jsem 
vystoupil na řečnický pult. Bylo tam hrozně lidí, asi 
přes 50, prostě rekord. A nejlepší na besídce byla 
schovka a divadlo. Marek D., 3. r.  

✓ Líbilo se mi, že jsme vystupovali. A líbilo se mi 
nejen vystoupení, ale i všechno ostatní. A nemůžu 
si vybrat, co se mně líbilo nejvíce, protože bylo 
všechno hezké a líbilo se mi všechno. Bylo to 
strašně hezké. Pěkné bylo i rozsvícení vánočního 
stromu. Přišel také Mikuláš, anděl a čert. Dostali 
jsme balíček. Jen počasí bylo špatné. Pršelo a bylo 
náledí. Nela S., 4. r.  

✓ Přišli jsme do kulturního domu, tam jsme se 
převlékli a šli jsme vystupovat. Nejlepší bylo, jak 
jsme tancovali a jak jsem říkala o zelenině a jak 
jsme měli na rukou boty. Míša Z., 4. r.  

✓ Měla jsem strašnou trému, ale nakonec jsme to 
zvládli. Bylo tam hodně lidí. Nejlepší byla 
Magdaléna Dobromila Rettigová a Tomáš Baťa. A 
jak jsme tancovali s botami. Já a Bětka jsme byly 
uvaděčky. Bylo to moc pěkné. Hana Z., 5. r.

     Dne 14. července 1863 počala se stavěti třída. Při zakládání přítomni byli: František Martinek, 
starosta obecní, Josef Benák a Václav Holas, radní a někteří z výboru obecního.  
     V bytě učitelově místo prkenné podlahy byly dlaždice kamenné, které 5. listopadu 1864 
vyměněny prkennou podlahou a dlaždice dány do nové třídy kolem zdí.  
     Dne 12. listopadu 1864 byla školní světnice i veškeré školní nářadí dohotoveno.  
     Dne 28. května r. 1865 odbývána zkouška dítek za přítomnosti škol. dozorce p. Aloise 
Fináčka, P.  Františka  Knoba, kaplana   Borovského,  starostů Fr. Martinka  z  Oudoleně  a  Jana  
Kafky ze Slavětína i množství hostí.  
     Dne 11. října 1865 o 1 ¼ hodině  odpoledne vzňal se oheň v čísle 75 a strávil mimo toto číslo 
i číslo 5 v Oudoleni.  
      Dne 8. listopadu r. 1865 podal učitel Ant. Starý duchovnímu úřadu v Borové písemnou 
stížnost z následujících příčin: 

1. Že představenstvo školné vybírati nechtělo. 
2. Že okna roztlučená od krup spraviti nedali. 
3. Že dříví ku škole patřící k radnímu zavezli a tam odtud vytápěti chtěli.  
4. Že knihy: protokol a deník, potom školní pravidla zaříditi nechtěli. 
5. Že školní budova až posud nedostavěna.  
6. Že školka dle nařízení dosud zřízena není.  
7. Že školou povinná mládež celý letní běh zanedbává. 

     Dne 15. listopadu r. 1865 udána školou povinná mládež pro nedbalou návštěvu školní. Představenstvo zdejší obce 
na karbanění v č. p. upozorněno, kamž se i mládež nedělního času scházela.  
     Dne 1. března r. 1866 byl zvolen školní výbor sestávající z pěti členů:  

František Martinek, starosta 
Josef Benák, František Holas z Oudoleně 
Jan Kafka a Jan Brabec ze Slavětína. 

Před volbou byla školní budova prohlédnuta a shledané vady novému školnímu výboru oznámeny. 
     Dne 14. dubna r. 1866 byla mládež pro nedbalou návštěvu školní novému výboru udána.  
     Dne 27. dubna r. 1866 byly ku škole nové záchody zhotoveny.  

     (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava. Pokračování příště.)

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

 

Pokojné vánoční svátky a vše dobré do nového roku 2019 

Vám všem přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Oudoleň. 
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ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE…  

     Šachovou sezónu jsme bohužel 
zahájili 3 porážkami, a to s Třebíčí 1 : 4, 
Sokolem Jámy 1,5 : 3,5 a ve Žďáru 

smolně 2 : 3. Teprve se v soutěži zabydlujeme a hrát 
proti dospělým dělá dětem ještě potíže. Budeme doufat 
ve zlepšení a získání nějakého toho bodu. Zatím 
bodovali: Matyáš Sláma - 1 výhra, Milan  Chvojka  st.  -  

1,5  bodu  a  Tomáš   
Bačkovský 2 body.                                  
                Milan Chvojka st.  
 

ŠACHOVÉ TURNAJE  

V HAVLÍČKOVĚ 

BOROVÉ A ŽĎÁŘE 

NAD SÁZAVOU 

     V sobotu 1. 12.  jsme 
absolvovali 2 turnaje. 
V Havlíčkově Borové jsme 
nastoupili ve složení Milan 
Chvojka (6. místo), Tomáš   
Blažek (7. místo), Jakub 
Fikar (9. místo) a Rosťa 
Němec, který skončil  
v  žácích na 3. místě. 

S umístěním jsme spokojeni, protože nastoupilo 19 
hráčů a skoro všichni soupeři měli vyšší zkušenosti než 
my. 
     Druhý turnaj se odehrál ve Žďáře nad Sázavou, kde 
Matyáš  Sláma  obsadil   32. místo  a   Tomáš   Benc 
31. místo. Bojoval zde i Štěpán Zvolánek, hájící barvy 
Chotěboře, který skončil 16. Turnaje se účastnilo 50 
šachistů Největší úspěch měla Lenička Zvolánková, 
která vyhrála kategorii do 8 let, a tím potvrdila to, že na 
sobě hodně pracuje a tráví hodně volného času nad 
šachovnicí.                                            Milan Chvojka st  
 

     Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
šachistům za velmi dobrý přístup při tréninku a 
i v soutěžích a popřát jim, rodičům, fanouškům 
i Vám všem ostatním mnoho zdraví, štěstí, 
úspěchů a splnění všech přání v novém roce.                                                 
                                                   Milan Chvojka st. 
 

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTŮ 
     Již tradičně se 5. 12. 2018 naší vsí prohnala 
čertovská banda s andělem a Mikulášem. Zkontrolovali 
50 dětí, rozdali sladké odměny, ale určitě se u někoho 
našlo i uhlí. Naštěstí si ale nikoho neodvedli do pekla a 
zase na rok zalezli :-).                               Lenka Janáčková 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
     Již tradičně jsme se sešli na každoroční 
svatomartinský lampionový průvod opět v pátek, 
tentokrát  9. 11. Svatý Martin sice nepřijel na bílém koni 
v podobě sněhu, ale na koni ano. Děti od něho dostaly 
reflexní náramek a pak vedl průvod obcí. Sešlo se asi 
70 dětí, kteří hned ze začátku chtěly hledat husu, ale 
nejprve se musely vydat provětrat lampionky do 
průvodu. Husu po příchodu horlivě hledaly, ale letos 
museli malí hledači hledat potichu, protože by ji jinak 
vyplašili, ale podařilo se a děti dostaly sladkou odměnu.  
Kdo se nebál, mohl se také vypravit k Duchovi a odtud 
si také něco odnést. Poté jsme vypustili létající 
lampionky a přáli si pěkné svátky a sníh. Bylo opravdu 
krásné sledovat děti, jak si to užívají. Pro všechny 
návštěvníky bylo samozřejmě připravené občerstvení. 
Tímto děkujeme za sponzorské dary a pomoc 
jednotlivců při konání akce.                           Evka Rosická 
 

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU A PŘEDVÁNOČNÍ 

PRAHA   

     V předvánočním čase jsme společně vyrazili do 
Prahy na muzikál Tři oříšky pro Popelku a také jsme 
měli v plánu projít si známá místa Prahy. Dopoledne 
jsme se vydali na Vyšehrad – historické hradiště a 
pevnost na skále nad pravým břehem Vltavy. Prošli 
jsme  Vyšehradský   hřbitov   se  Slavínem  u  kostela 
sv. Petra a Pavla, kde jsou pochované významné české 
osobnosti. Od roku 1962 je vyšehradský areál národní 
kulturní památkou.  

     Ve 14 hodin jsme všichni seděli v sále 
Kongresového centra a těšili se na muzikál podle 
předlohy klasické vánoční pohádky Tři oříšky pro 
Popelku. Díky jedinečné výpravě s množstvím kostýmů, 
kouzel, jevištních efektů a živých zvířat to byl 
neopakovatelný zážitek.  Počasí nám v den výletu přálo, 
a tak nás pan řidič odvezl k Pražskému hradu, odkud 
jsme sešli Nerudovou ulicí přes Malostranské náměstí, 
Karlův most až na Staroměstské náměstí. A tady 
nastala opravdová „tlačenice“. Vánoční strom už svítil 
v celé své kráse a s ním i náměstí a vánoční stánky. 
Podívaná to byla úžasná, ale rádi jsme odtud Celetnou 
ulicí šli k Prašné bráně a pak kolem Obecního domu a 
v klidu si dali svařené víno na vánočních trzích na 
náměstí Republiky. Teď to byl už jen kousek 
k autobusu, kam se všichni včas dostavili a mohli jsme 

se v klidu vy-
dat na cestu 
domů. Všem 
děkuji za 
účast a pře-
devším od-

vážlivcům, 
kteří se pro-
tlačili v davu 

návštěvníků 
Prahy.                                      

Jana      
Kubátová 
 

TJ SOKOL OUDOLEŇ, z. s.  

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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PŘEDÁNÍ PAMĚTNÍCH MEDAILÍ  

DLOUHOLETÝM ČLENŮM SDH OUDOLEŇ 

      Výbor sboru dobrovolných hasičů se rozhodl ocenit 
dlouholeté členy, kteří jsou u sboru 50 a více let, Jsou 
to: Antonín Stránský, Vladimír Benák, Josef Musil, 
František Rosický a Jaroslav Sláma. Všechny 
jmenované pozval v pátek 23. listopadu do zasedací 
místnosti obecního úřadu, kde jim předal pamětní 
medaili k 100. výročí založení republiky (ze speciální 

limitované edice) a pamětní list. Dále každý obdržel také 
stužku za věrnost u sboru: 

- Antonín Stránský – nejstarší člen u sboru dostal 
stužku za věrnost 60 let u sboru  

- Vladimír Benák Josef Musil, František Rosický a 
Jaroslav Sláma – obdrželi stužku za 50 let u sboru. 

     Po předání ocenění a vyfotografování bylo 
připraveno malé občerstvení. A než jsme se rozešli, 
měli jsme čas si zavzpomínat a popovídat si.                                                                                                                               
                                                                      Výbor SDH 

     Po podzimních komunálních volbách zastupitelstva 
ve všech obcích a městech zvolila svá nová vedení. 
Často došlo zvláště v menších sídlech k obhajobě postů 
stávajícími představiteli. To svědčí o jejich dobré práci, 
ovšem i částečná obměna v zastupitelských sborech je 
zdravým jevem, neboť „čerstvá krev“ bývá potřebným 
podnětem pro jejich fungování. Za Kraj Vysočina všem 
gratuluji ke zvolení a věřím, že navážeme na dosavadní 
dobrou spolupráci. Ta fungovala v minulých obdobích 
bez závažnějších problémů a z naší strany jsme 
připraveni v tom pokračovat. 
     Mezi základní problémy, které budeme muset 
společně řešit, patří pokračující sucho a s tím 
související kalamita v oblasti lesního hospodářství 
způsobená kromě sucha kůrovcem. Naše lesy jsou 
zavaleny spoustou dřevin čekajících na odvoz a 
následné zpracování. Další stromy usychají vestoje. 
Současná situace je opravdu vážná a vyžaduje rozsáhlá 
nestandartní opatření. To však není možné vyřešit bez 
spolupráce a aktivního zapojení vlády, krajů i obcí, ale i 
vlastníků lesů a zpracovatelů dřeva. Nakonec i všech 
občanů, neboť šetrné zacházení s vodou můžeme a 
musíme vzít za své opravdu všichni. Zatím mám pocit, 
že se většinou držíme hesla „dokud mi teče voda 
z kohoutku, šetření se mě netýká“. Leč na mnohých 
místech se už objevují alarmující signály – zdroje 

podzemních vod vysychají i lokální studny jsou prázdné, 
musíme vrtat stále hlouběji. Nechceme přistupovat 
k drastickým zásahům, k plošnému zakazování čerpání 
pitné vody pro hospodářské účely, blokování zdrojů a 
podobně. Možná nám ale brzy nic jiného nezbude. 
Možnosti úspor začínají u každého z nás – 
v domácnosti i ve firmách. Apel na osobní 
zodpovědnost nebývá vnímán, natož vyslyšen. Je nutné 
si ale uvědomit, že situace v oblasti hospodaření 
s vodou se stále zhoršuje. 
     Vnímat ovšem můžeme i ty příjemnější skutečnosti. 
Ačkoliv si my Češi rádi stěžujeme na kdeco, obecně je 
situace naší země poměrně dobrá. Možná dokonce 
nejlepší v naší moderní historii. Nezaměstnanost je 
nejnižší za posledních dvacet let, platy, dokonce i 
důchody a vůbec – příjmy domácností stoupají, 
nemáme se špatně. Více než půlstoletí jsme nepoznali 
válku. Rozhlédneme-li se po světě, není to zas taková 
samozřejmost. Můžeme jen doufat v pokračování 
prosperity a míru. 
      A navíc – čekají nás nejkrásnější svátky, čas, kdy se 
potkáváme se svými blízkými a navzájem se 
obdarováváme – nejen dárky, ale především svou 
přítomností, svou laskavostí a láskou. Přeji vám 
příjemný přátelský vánoční čas. 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

 

 

 

 

 

 

 15. 12.   Vítání občánků Obec Oudoleň 

 26. 12.    Vánoční turnaj ve stolním tenise  TJ Sokol Oudoleň 

 29. 12.   Obecní ples, hudba TANDEM Obec Oudoleň 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci prosinci 
oslaví výročí narození: 

 

Karel Dvořák, Oudoleň 130 
Jaroslava Blažková, Oudoleň 184 
Františka Stehnová, Oudoleň 20 

 

BLAHOPŘEJEME! 
 
 
 
 

VÍTÁME  MIMINKO 
 

Vítáme mezi námi 

Terezu Bártíkovou, 

která se narodila  

7. 11. 2018. 

 

 
 
 
 

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA A INZERCE 

 
FOTOHÁDANKA 

Asi každý poznal, že na fotografii 
v minulém čísle bylo  

stavení patřící k čp. 39 (Kudlovi). 
 

Víte co je na další fotografii?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo ví, může napsat na náš e-mail 
nebo jen počkat na příští OL, kde si 

může zkontrolovat, zda věděl 
správně. A zapojit se může každý.  

Máte zajímavou fotografii  
z naší obce nebo jejího okolí?  

Zašlete nám ji na e-mail. 
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ROČNÍK XII. – VYDÁNO: 13. 12. 2018 
MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 12.  

Uzávěrka příštího čísla 22. 12. 2018. 
Periodický tisk územního samosprávného 

celku. Vydává: Obec Oudoleň,  
582 24 Oudoleň 123,  

IČO: 00267996. DIČ: CZ00267996. 
Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815. E-mail: 

obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz.  
Evidenční číslo: MK ČR E 17544. Cena 2 Kč. 

Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

COOP OUDOLEŇ 

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA 

Sobota 22. 12. 7.00 – 10.00  

Neděle 23. 12. Zavřeno  

Pondělí 24. 12. 7.00 – 10.00 
Chleba pouze 

na objednávku. 

Úterý 25. 12. Zavřeno  

Středa 26. 12. Zavřeno  

Čtvrtek 27. 12. 7.00 - 15.00  

Pátek 28. 12. 7.00 - 13.00 15.00 - 17.30 

Sobota 29. 12. 7.00 - 10.00  

Neděle 30. 12. Zavřeno  

Pondělí 31. 12. 7.00 - 10.00 
Chleba pouze 

na objednávku. 

Úterý 1. 1.  Zavřeno  

Středa 2. 1.  7.00 – 12.00 16.00 - 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Silvestr v Oudoleňské 

hospůdce 
 

Cena za osobu: 250 Kč 

(splatná do 23. 12.) 
 

V ceně je zahrnut novoroční 

přípitek a občerstvení 

(chlebíčky, jednohubky, sýrové 

roládky, plněný hermelín, řízečky 

a masová roláda s pečivem). 
 

Rezervace prosím do 16. 12. 

na tel. 777 025 950 

 

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

 

Pečení perníčků na besídku. 

Děti z MŠ. 

Mikuláš, andělé a čerti ve škole. 

Šachisté na soutěži  

v Havlíčkově Borové. 

Hudebníci na Posezení se seniory. Lampionový průvod. 


