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− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o zatrub-
nění příkopu  z  důvodu  sesouvání  plotů u čp. 118 
a čp. 103 a také k propusti nad regulační stanicí 
plynu a přilehlého příkopu. Krajská správa a údržba 
silnic kraje Vysočiny, která hospodaří s pozemkem, 
se zatrubněním nesouhlasí. Zastupitelstvo neschva-
luje zatrubnění příkopu u čp. 118 a čp. 103. KSÚSV 
bude zaslán dopis se žádostí o toleranci vypouštění 
vod do příkopu. 

− Zastupitelstvo projednalo a neschvaluje žádost o za-
trubnění příkopu v roce 2018 (2019) u čp. 19. 

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu ne-
bytových prostor pohostinství v kulturním domě Janě 
Stránské, Oudoleň 83, na dobu do 31. 12. 2020.  

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu ne-
bytových prostor (pódia a šatny na pódiu) v kulturním 
domě kapele 5 promile na dobu do 31. 12. 2019. 

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu ne-
bytových prostor - místnosti (bývalé ČSAD) v pří-
zemí kulturního domu Mysliveckému spolku Oudo-
leň na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 

− Zastupitelstvo  schvaluje  pronájem  části pozemku 
p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň na dobu do 31. 12. 2019. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis ze zasedání 
kontrolního výboru dne 20. 11. 2018. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o vý-
sledcích   kontroly   hospodaření   Obce   Oudoleň 
za období od 1. 9.  do 30. 11. 2018 provedenou 
finančním výborem obce. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol z kontroly 
hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň. Nebylo zjištěno 
nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finan-
čními prostředky od zřizovatele.  

− Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z dílčího 
přezkoumání hospodaření obce Oudoleň. Při dílčím 
přezkoumání hospodaření obce Oudoleň nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.  

− Zastupitelstvo opětovně projednalo žádost o po-
skytnutí dotace v rámci Pravidel pro poskytování 
dotace  na  výstavbu  rodinného  domu  v  kategorii 
1. - demolice neobydleného rodinného domu s ná-
slednou výstavbou nového rodinného domu. Žadatel 
doplnil žádost o projektovou dokumentaci, včetně 
stavebního povolení. Zastupitelstvo schvaluje 
poskytnout  dotaci  ve výši  150 000 Kč na demolici 
a následnou výstavbu domu čp. 43 v Oudoleni.  

− Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření 
č. 9/2018. Tímto opatřením byl rozpočet na straně 
příjmů navýšen o 13 104,36 Kč a  na straně výdajů 
o 273 372,06 Kč (z této částky činil nákup stravenek 
výdaj 75 000 Kč) a dále schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 10/2018. Tímto opatřením byl rozpočet 
na straně výdajů navýšen o 150 000 Kč (vyplacení 
dotace na demolici a následnou výstavbu domu). 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se Strategickým 
plánem rozvoje obce Oudoleň. Zastupitelstvo bere 
na vědomí, do příštího zasedání si připraví 
obsahovou náplň plánu na období 2019 – 2022. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačními tituly 
programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora 
obnovy a rozvoje venkova. Zastupitelstvo bere na 
vědomí, bude projednáno na příštím zasedání.  

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Era     654 804,46 
ČSOB a. s.                            3 744 604,13 
Česká spořitelna a. s.   232 413,50 
Česká národní banka   579 522,43 
Celkem                            5 211 344,52 Kč. 
Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
5 118 516,52 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň 
na rok 2019.   

− Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na období 2020 – 2022.   

− Zastupitelstvo schvaluje Směrnici k majetku 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Oudoleň.   

− Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce na rok 2019.   

− Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu obce na období 2020 – 2022.   

− Zastupitelstvo bere na vědomí Plán inventur 2018. 
Předsedové a členové inventarizačních komisí byli 
proškoleni k zajištění inventarizace a způsobu jeho 
provádění.  

− Zastupitelstvo bylo proškoleno v rámci odborné 
přípravy preventivní požární hlídky pro akce, kterých 
se zúčastňuje více než 200 osob. 

− Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný Povodňový 
plán Obce Oudoleň, aktualizovanou Dokumentaci 
Obce Oudoleň k řešení mimořádných událostí a 
krizových situací a schvaluje komisi pro řešení 
mimořádných událostí a povodňovou komisi ve 
složení: předsedkyně: Mgr. Blanka Zvolánková, 
místopředseda: Bc. Petr Zvolánek, člen: Zdeněk 
Benc, Pavel Veselý.    

− Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí: 

− Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., týkající se 
navýšení odměn uvolněných členů zastupitelstev 
a maximální výši odměn neuvolněných členů 
zastupitelstev s účinností od 1. 1. 2019. Výše 
odměn členů zastupitelstva se nebude měnit. 

− organizaci Vítání občánků a Obecního plesu. 

− termín konání příštího zasedání zastupitelstva 
obce ve středu 16. ledna 2019 v 18.00 hodin. 

− dotaci Wifi na zasíťování internetem. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 12. 12. 2018 

P O Z V Á N K A  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 16. 1. 2019 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Program zasedání: 

1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Projekt na výstavbu chodníků v dolní části obce 
4. Nový vjezd na pozemek p. č. 160/31 
5. Žádost Obce Nejepín o členství ve SVOP 
6. Dohoda o grantu WiFi4EU 
7. Dotace z programu Podpora a obnovy venkova 
8. Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny 
9. Strategický plán rozvoje obce 
10. Stav peněžních prostředků na účtech obce  
11. Úprava KD pro sportovní účely 
12. Různé     
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

     V sobotu 15. prosince proběhla v zasedací místnosti 
obecního úřadu radostná a sympatická událost, na které 
se sešli mladí rodiče, prarodiče, příbuzní a známí. Vždyť 
není divu, že nejbližší rodina chce být u toho, když jejich 
potomek vstupuje do života, když se stává novým 
občánkem Oudoleně. Vzhledem k tomu, že se v naší 
obci v poslední době narodilo 9 dětí, bylo vítání rozdě-
leno do dvou skupin. Po úvodním přivítání vystoupily 
děti ze základní školy s básničkami a hrou na flétnu pod 
vedením paní učitelky Alžběty Křivské. Vlastní uvítání a 
projev rodičům provedla starostka obce, slavnostní slib 
rodičů přednesl místostarosta obce. Maminky a tatín-
kové se podepsali do pamětní knihy a na památku 
obdrželi finanční dar od obce, dáreček pro děťátko, 
pamětní list a maminky kytičku. Pan fotograf zachytil 
nádherně všechny děti v kolébce a pyšní rodiče se se 
svým malým drobečkem vyfotili i s celými rodinami. 
Nechyběla ani společná fotografie narozených dětí a 
jejich rodičů.   
     Do života naší obce byli slavnostně uvítáni: Nikola 
Kozarová, Štěpánka Janáčková, Ema Smejkalová, 
Aneta Janáčková, Adam Plíhal, Dominik a Luboš 
Málkovi, Viktorie Pátková a Tereza Bártíková. 
     Prostřednictvím oudoleňských listů přejeme děťát-
kům i rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v jejich životě.                                         Blanka Zvolánková 
 

OBECNÍ PLES 
     Na závěr roku se v našem kulturním domě sešli    
místní i přespolní občané, aby strávili sobotní večer 
v přátelské společnosti na tradičním obecním plese, 
který připravili zastupitelé obce. Po slavnostním 
zahájení plesu následovala volná zábava, o kterou se 
skvěle starala hudební skupina TANDEM. Bohatá 
tombola s 237 cenami přímé výhry byla vyprodána za 
půl hodiny, o půlnoci se losovalo 16 krásných cen hlavní 
tomboly. Míchané nápoje, domácí kuchyně a další 
nabídky přispěly k velmi milému a spokojenému 
průběhu obecního plesu. 
     Poděkování patří všem 
sponzorům, kteří věnovali ceny 
do tomboly a rovněž týmu 
zastupitelů, kteří přítomné ná-
vštěvníky obsluhovali.  
     Obecní ples, který by měl 
přispívat k upevňování vztahů lidí 
na vesnici bydlících, se vydařil. 
Při loučení v ranních hodinách 
nás velmi potěšila pochvala od 
některých z Vás. V roce 2019 se 
těšíme na další náš ples, který 
bude takový, jaký si ho sami 
uděláme…       Blanka Zvolánková                                                                                                            
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

      Každý rok začátkem ledna 
vyráží skupinky koledníků městy 
a  vesnicemi,   putují   od   domu 
k domu a přinášejí lidem radostné 
poselství Vánoc o narození 
Jezulátka a přání všeho dobrého 

do nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová 
sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci 
setkávají s vlídným přijetím. Ani padající sníh a déšť 
neodradil dvě skupinky statečných koledníků od 
ušlechtilé myšlenky koledováním pomáhat potřebným 
lidem a v Oudoleni a ve Slavětíně jsme je v sobotu 6. 
ledna mohli přivítat ve svých domovech. Zazpíváním 
koledy, darováním cukříku, kalendáře a čerstvým 
nápisem požehnané formule posvěcenou křídou na 
dveřích K+M+B 2019 se mohl úspěšně rozeběhnout 
nový rok. 
      Do zapečetěných pokladniček se v letošním roce 
vybralo 20 288 Kč, což je o 628 Kč více než v loňském 
roce. V obci Oudoleň se vybralo 15 480 Kč (o 1 100 Kč 
více než loni), v obci Slavětín 4 808 Kč (o 472 Kč méně 
než loni). Finanční prostředky využije Oblastní charita 
Havlíčkův Brod na rozvoj charitní záchranné sítě pro lidi 
v nouzi ve spolupráci s Charitami v Kraji Vysočina a 
Krajem Vysočina, na nákup devítimístného auta, které 
sváží klienty s postižením do Sociálně terapeutické 
dílny v Ledči nad Sázavou a na vytvoření finanční 
rezervy na pomoc lidem v mimořádných situacích. 
     Děkujeme všem dárcům za milé přijetí a štědré 
příspěvky na podporu charitního díla. Velký dík za 
obětavou službu náleží našim koledníkům - Štěpánu 
Holasovi, Haničce Zvolánkové, Bětušce Zvolánkové, 
Emičce Holasové, Emmičce Stehnové, Matyáši Slámovi 
a jejich doprovodu - paní Marii Antlové a slečně Kateřině 
Antlové. Je velmi milé vidět, jak tradice svátku Tří králů 
spojuje lidi a připomíná, že jsme na světě jeden pro 
druhého. 
     Vánoční období jsme v naší farnosti zakončili 
v neděli 6. ledna v Nížkově tradiční hrou Čtvrtý 
z mudrců, která je poděkováním všem účastníkům 
tříkrálové sbírky.                                   Blanka Zvolánková 
 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ  

     Upozorňujeme občany, kteří v roce 2018 provedli 

změnu ve vlastnictví pozemků nebo nemovitostí (nákup, 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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prodej, převod), že  jsou  povinni  do 31.  1.  2019 podat 

na finanční úřad Přiznání k dani z nemovitých věcí.    
 

SLEVY  NA  JÍZDNÉM 
    Přestože slevy na jízdném (autobusy i vlaky) platí již 
od září 2018, stále se setkáváme s případy, že zejména 
starší občané o této možnosti ušetřit nevědí a 
neuplatňují ji. Slevu cestující nedostane automaticky, 
musí si o ni říci a prokázat nárok na ni.  
Jednotlivé slevy:   
 

Dítě a žák: 6 – 18 let – sleva 75 % 
Sleva platí do 17  let  včetně. Cestující  ve  věku 15 – 17 
 

let je povinen prokázat nárok na slevu platným průka-
zem, na kterém je uvedeno datum narození cestujícího.  
 

Student: 18 – 26 let – sleva 75 % 
Sleva platí do 25 let včetně pro cestující pravidelně 
navštěvující denní studium. Cestující je povinen 
prokázat nárok na slevu platným žákovským průkazem. 
 

Senior nad 65 let – sleva 75 % 
Sleva platí od 65 let včetně. Cestující je povinen 
prokázat nárok na slevu platným průkazem totožnosti. 
Sleva není podmíněna pobíráním starobního důchodu. 
    

 
 
MICHAEL CONNELLY:  DVA DRUHY PRAVDY   
     Harry Bosch chtěl před třemi lety 
odejít od policie jednou provždy, ale 
teď se rozhodl své rozhodnutí mírně 
přehodnotit. Pracuje jako dobro-
volník pro policejní oddělení San 
Fernando, kde přezkoumává staré 
nevyřešené případy. Od stohů 
zaprášených dokumentů ho vytáh-
ne až vražda místního lékárníka. 
Společně se třemi kolegy ze stanice 
následně Bosch rozplétá nitky 
obrovského byznysu, ve kterém stovky receptů na  léky   
končí v rukách drogových bossů a následně u překup-
níků na ulici. 

       
      Ve stejném čase se policie v Los Angeles rozhodne 
znovu prošetřit případ vraha, kterého před třiceti lety 
poslal Bosch za mříže. Uvězněný muž prohlašuje, že na 
něho tenkrát Bosch ušil boudu a že má k doložení této 
skutečnosti důkazy. Takovéto tvrzení je černou skvrnou 
na pověsti každého policajta, i když bývalého, a tak se 
Harry  rázně  pouští  do boje za očištění svého jména. 
Z LAPD však neodešel v dobrém, takže pomoc od 
bývalých kolegů může stěží čekat. Bude se muset 
postarat sám, jako už tolikrát předtím. 
     Tyto dva zdánlivě nesouvisející případy se velmi 
rychlé propletou jako klubka ostnatého drátu. A Bosch 
dochází k poznání, že existují dva druhy pravdy: jedna 
člověka   osvobozuje,   zatímco   druhá   ho   uvězňuje 
v temnotě.      

 
 
 

 
 

   

MATEŘSKÁ ŠKOLA – PROSINEC    
     Poslední měsíc roku 2018 jsme zahájili vystoupením na školní besídce. Je bezva, že skoro všechny děti, i ty 
nejmenší, se odvážily vystoupit na pódium před velký dav dospěláků a ukázat, co umí. Další statečnost prokázaly, když 
5. 12. zvládly návštěvu těch dlouho očekávaných bytostí, byť jen školních Mikulášů, andělů a čertů. Prosinec je pro děti 
plný očekávání a těšení se, a tak po Mikuláši následovalo už netrpělivé čekání na Ježíška. Děti si zahrály na malé 
Ježíšky, vyráběly různá přáníčka, protože jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Tak to děti bavilo, že si 
navyráběly spoustu dárečků i pro svoje nejbližší. Čekání jsme si před Vánocemi zpestřili i vánočním výletem se školou. 
Jeli jsme se podívat do Chotěboře a do České Bělé na různé druhy betlémů. Děti byly překvapené, z jakých různých 
materiálů je možné betlémy vyrobit, ale nejvíc je zaujaly dva: ručně vyřezávaný s obrovským množstvím figurek ze ži-
vota lidí, který byl jak v Chotěboři, tak v České Bělé, ale vždy jinak sestaven, a tak děti porovnávaly a hledaly postavičky. 
Nejvíce se zdržely u pohyblivého betlému, kterému říkaly vláčkový. 
     V prosinci jsme také dokončili 
zkoumání Království vzduchu a na zákla-
dě všech získaných poznatků a zkuše-
ností si ho děti podle svých představ vy-
tvořily. Nyní se můžeme těšit, jaké další 
království nám naše kamarádka Agáta 
představí.  
     Velikou radost před Vánocemi měly 
děti z množství napadaného sněhu, a tak 
se na něm každý den pořádně vydová-
děly a užily si ho.  
     Poslední pátek před vánočními 
prázdninami jsme si udělali ve třídě 
malou přípravu na Štědrý den. Nachys-
tali jsme si s dětmi hostinu, zpívali 
koledy, povídali si, navodili si atmosféru 
Vánoc pomocí všech smyslů, až zazvonil 
zvoneček a děti utíkaly ke stromečku, 
kde na ně čekal kopec dárků. Měly 
obrovskou radost.  
     Děkujeme rodičům, kteří do školky 
dárky pro děti zařídili.    Paní učitelky MŠ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – KNIŽNÍ NOVINKY 

 

Království vzduchu podle představ dětí. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

VÝLET NA KRÁTKOU - 4.-5. ročník 

6. – 7. 12. 2018  
✓ Knihovna 

     Jeli jsme autobusem do Žďáru nad Sázavou. 
Tam  jsme  šli  do  knihovny Josefa Matěje Sychry. 
A tam jsme měli program o přátelství podle knih 
Jaroslava Foglara. Paní nám četly povídání o Ja-
roslavu Foglarovi. Pak nám daly lístek - byli jsme 
rozděleni do skupin. Já jsem byl ve fialovém 
družstvu. A vybrali jsme si lísteček se souhvězdími. 
Museli jsme najít v knihovně knihy se souhvězdím. A 
pak jsme o nich museli vyprávět. Skládali jsme 
hlavolam. My jsme ho poskládali. A pak nám paní 
pustila večerníčka Dorotka a ježibaba. A pak jsme už 
museli odejít. Bylo to dobré. 
Muzeum 
     Šli jsme do muzea ve Žďáře nad Sázavou. Bylo 
to o tom, jak se slavily Vánoce za první republiky. Jak 
se  slavily u chudých a bohatých. Překvapilo mě, že 
existovaly žárovky a elektřina. Že nejdražším a 
nejhezčím dárkem pro děti bylo divadlo. Pro 
manželky gramofon a rádio. 
Krátká - vycházka do přírody 
     Nejdříve  jsme  šli podle GPS. Pak jsme se sešli 
u stromu. A pak  jsme  šli k rozcestníku. A šli jsme 
na Drátenickou skálu. Když 
jsme k ní došli, tak jsme si 
vylezli na kládu, napravo byli 
kluci a nalevo holky. A kluci se 
museli přemístit na druhou 
stranu. A pak jsme lezli dírou ve 
skále. A šli jsme dolů. A Hanka 
spadla. A pak jsme museli najít 
stromy podle zadání. A pak 
jsme šli a museli jsme najít 2 m 
dlouhou větev. Moc se mi to 
líbilo.  
Program: nitě, vlny, provázky 
     Nejdříve jsme si rozdali 
talíře. Pak jsme na talíři zapálili 
svíčku. A paní učitelka nám 
rozdala vlny, vlákna, látky. A my 
jsme museli ty látky položit do 
toho ohně a dívali jsme se, jak 
to hoří. A taky jsme museli 
k tomu čichat, abychom věděli, 
jakou to má vůni. A pak jsme si 

ukazovali vlnu z ovce. Bývá hodně špinavá, a tak se 
musí pořádně vyprat a usušit.  
Vyrábění: suché plstění 
     Vzali jsme si destičku a vlnu a jednu jehlu. A pak 
jsme si vzali formičku. Obkreslili jsme si jí. A pak 
jsme si vzali vlnu a tu vlnu dali na destičku. A začali 
jsme do ní bodat jehlou. A museli jsme to probodat 
tak hodně, že se to nedalo sundat. Moc se mi to 
líbilo. Vojta Z., 5. r.   
 

VÝSTAVA NA ZÁMKU V CHOTĚBOŘI  

19. 12. 2018 
✓ Na zámek jezdí hrabě, je to letní zámek a ve Francii 

má zimní sídlo. Zámek vlastní Jan Josef Dobřenský 
z Dobřenic. Byla tam kaple Nejsvětější Trojice. A 
hlavně tam byly betlémy. Potom jsme jeli do Bělé, 
kde byla také výstava betlémů. Mohli jsme si něco 
koupit. Štěpán H., 5. r.  

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ V ČESKÉ BĚLÉ 

19. 12. 2018 
      Byla tam výstava betlémů: od Josefa Lady, dřevěné, 
keramické, papírové, vyšívané a před dveřmi byl 
obrovský věnec, který ve tmě svítí. A pak jsme si mohli 
něco koupit. Hana Z., 5. r.  

     Dne 29. dubna 1866 byla odbývána celoroční zkouška u přítomnosti vd. p. Aloise Fináčka, 
okresního škol. dozorce, p. Františka Knoba, kaplana Borovského, p. Ant. Starýho, učitele 
zdejšího, též představenstva z Oudoleně a ze Slavětína mimo jiné hosty.  
     Dne 9. července t. r. přitáhlo pruské vojsko do Oudoleně, Slavětína a okolních vesnic. 
Postupovalo k Vídni. V této naší obci byly na čtyrech stranách polní hlídky, které způsobily veliké 
škody na obilí. Školní mládež do školy nechodila a lid, zejména mladý, utíkal do lesů. V měsíci 
srpnu následovala cholera, kteréž padlo přes 30 lidí za oběť.  
     Dne 25. ledna 1873 byl volena místní školní rada za nových zákonů škol. Dozor nad školami 
svěřen byl úřadům církevním novými zákony školními, ode dne 14. května 1869 přešla dohlídka 
ku školám na stát, který zřídil v každém hejtmanství okresní školní radu, která podřízena jest 
zemské školní radě. Škola Oudoleňská patří k okres. škol. radě v Chotěboři. Prvním inspektorem 
byl d. p. Frant. Knob, farář z Borové. Do místní školní rady v Oudoleni byli zvoleni: František 
Holas, jako dohlížitel (čp. 52), Josef Benák (čp. 50) předseda, Václav Chudoba, z. učitel, Frant. 

Brabec (čp. 3) ze Slavětína jako náhradník.  

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 



  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 1/2019 6 

 

     Roku 1873 byla světová výstava ve Vídni.  
     Roku 1873 v měsíci říjnu byla škola Oudoleňská celá omítnuta, žlutě natřena, okna, dveře a zámky opraveny, nové 
podlahy položeny, kuchyň překlenuta a v učitelové příbytku nová kamna postavena. To stalo se přičiněním radního 
Frant. Martinka a starosty Frant. Holasa.  
     Okresním hejtmanem byl sv. p. z Mayersbachu.  
     Dne 2. prosince r. 1873 v úterý po první adventní slavila se v celém mocnářství Rakouském památka dvaceti pěti 
letého nastoupení císaře Františka Josefa I. na trůn císařský. Ten den byl volný, za to účastnily se dítky slavnostních 
služeb Božích, aby se za blaho mocnáře i říše modlily.  

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

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU   

     Dne 26. 12. se v 8 hodin sešlo 35 hráčů 
stolního tenisu v místním kulturním domě nejen 
pro to, aby změřili síly se svými soupeři, ale také 
poseděli a popovídali si. Na stolech bojovali jak 
naši benjamínci od 5 až 7 let, tak i matadoři, kteří 
svými výkony velice potěšili. Naši nejmladší 
zápolili s „Robotem", ale i mezi sebou a za své 
výkony byli odměněni medailemi a sladkostmi.  
     Kategorie  žáků  do  15ti  let  byla obsazena 
6 účastníky a vyhrál ji Michal Poul bez ,,ztráty 
kytičky". Na druhém místě byl Štěpán Zvolánek 
a třetí skončil Tomáš Benc.  
      Kategorii žen se sedmi hráčkami ovládla 
Vlaďka Stehnová, která s náskokem tří bodů ovládla turnaj před druhou Markétou Dibelkovou. Na třetím místě se 
umístila Veronika Slámová. 
     V kategorii mužů se do poslední chvíle bojovalo o první místo a v dodatečně hraném zápase vyhrál Jarda Poul nad 
Michalem Slámou 3 ku 2 a tím obsadil první místo a odnesl si putovní pohár. Druhý skončil Michal Sláma a na třetím 
místě Jiří Slejška. Na 4 stolech se odehrálo za přátelské vánoční pohody 87 utkání a každý z hráčů si odnesl domů 
nejen cenu, ale i další zkušenosti z této krásné hry.                                                      Za TJ Sokol Oudoleň Milan Chvojka 

DÍLNIČKA K PROJEKTU JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
     Ve středu 13. 12. jsme uspořádali dílničku k projektu Ježíškova vnoučata, který je pod 
patronací Českého rozhlasu. V hasičské klubovně se nás sešlo 12 a vyráběli jsme vánoční 
přáníčka pro lidi v domovech seniorů. Lepili jsme, stříhali, psali, malovali a za necelé dvě 
hodiny se nám podařilo vyrobit asi 70 přáníček, která jsme odeslali do Českého rozhlasu 
těm, kteří je předali dál. Pevně věříme, že přáníčka udělala radost.                                     Evka

     Otočili jsme poslední list kalendáře a máme za 
sebou další rok. Rok stého výročí vzniku 
Československé republiky. Během jubilejního roku jsme 
si připomněli mnohé z událostí uplynulého století. 
Některé chvíle našich novodobých dějin byly tragické, 
jiné heroické, prožili jsme nadšení i pocity naprostého 
zmaru, mezitím prosté příběhy všedních životů. Nelze 
vše naházet do jednoduché škatulky. Při vzpomínkách 
na minulost našeho státu máme být často na co hrdi, 
jindy raději sklopíme hlavu. V našem kraji se díky akcím 
cyklu Proletí století postupně ve všech bývalých 
okresních městech povedlo dle mého názoru oslavit 
výročí důstojně a přiměřeně jeho významu. K tomu 
musím připomenout i nemálo povedených oslav, jež 
proběhly z místní iniciativy i v menších sídlech. 
      To ovšem neznamená, že jsme zároveň neřešili 
aktuální problémy. Zmíním alespoň ty nejzávažnější, jež 
se stále opakují. Nedostatek vody se nezmenšuje, ba 
dá se říci, že je stále kritičtější a výhled do budoucnosti 

není ani zdaleka optimistický. Území Vysočiny je 
zdrojem pitné vody i pro valnou část našich velkých 
měst – například pro aglomeraci Prahy a Brna. Ústřední 
orgány proto musí vnímat naši situaci a nenechat nás 
v tom samotné. Čekají nás pokračující jednání se 
státem o Želivce a dalších zdrojích životadárné tekutiny. 
To se neobejde bez aktivní účasti našich zemědělců. 
Významným faktorem budoucnosti našeho kraje je 
vývoj situace ohledně Jaderné elektrárny Dukovany. 
Její vliv na zaměstnanost v regionu včetně návaznosti 
na všechny další souvislosti je nesporný. Nemůžeme 
proto odkládat řešení stále na neurčito. Obrovské 
zásoby vytěženého dřeva čekající na své využití nám 
zase připomínají pokračující kůrovcovou kalamitu. 
Lokální průtrže nás upozornily, že nemůžeme 
zapomínat na zajištění bezpečnosti i v tomto směru. 
Rád bych ještě zmínil, že jsme opět prokázali 
schopnosti našich lidí v prosazení a přípravě vrcholných 
sportovních akcí. Mimo jiné se do Vysočina Areny vrátily 

TJ SOKOL OUDOLEŇ, z. s.  

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

Vánoční turnaj ve stolní tenisu - kategorie muži. 
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závody světového poháru v biatlonu. Skvělá 
organizace, krásná příroda, perfektní zázemí a tisíce 
fanoušků z celé Evropy – to vše bylo výbornou 
propagací našeho kraje. 
     Jedna věc mě ale stále trápí – celková atmosféra ve 
společnosti, vztahy mezi lidmi – od parlamentu až po 
rodinné vazby. Mnohde je cítit nesmiřitelná 
nesnášenlivost, často provázená až nenávistnými 
projevy. Přitom úspěšná ekonomika nám v současnosti 
přináší slušné zdroje – včetně příjmu jednotlivců. 

Musíme počítat s tím, že taková situace tu nebude 
pořád, určitě nás čeká po období konjuktury za určitý 
čas zase těžší období, ekonomická houpačka je 
neúprosná. Pokusme se tedy v tom novém roce být 
k sobě alespoň v osobních a pracovních vztazích ve 
svém okolí více tolerantní a velkorysí. Přeji Vám do roku 
2019 především dobré zdraví, ale také hodně osobních 
i pracovních úspěchů.   

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

16. 1. Zasedání zastupitelstva  Obec Oudoleň 

26. 1. Zájezd Mladé Buky TJ Sokol Oudoleň 

10. 2. Dětský karneval 
Mgr. Blanka Zvolánková 

Jana Kubátová 

23. 2. Masopustní průvod SDH Oudoleň 

 2. 3. Myslivecký ples MS Oudoleň 

4.3. – 10.3. Jarní prázdniny ZŠ a MŠ Oudoleň 

KULTURA, INZERCE A FOTOOKÉNKO 

 
FOTOHÁDANKA 

Jak někteří z Vás správně napsali na e-
mail obce, na fotografii v minulém čísle 

byla část domu čp. 96 (Jatka)  
 

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. 

P L E S O V Á   S E Z Ó N A 
         12. 1. 2019 - MYSLIVECKÝ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - TRIK 

                         9. 2. 2019 - HASIČSKÝ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - AMIX 

23. 2. 2019 - OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES - HAVLÍČKOVA BOROVÁ - GARDE 

      2. 3. 2019 - MYSLIVECKÝ PLES - OUDOLEŇ - TRIK 

     

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

Tichou vzpomínku věnujeme  
panu Karlu Hájkovi, 

který zemřel 24. prosince 2018 ve věku 63 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci lednu oslaví výročí narození: 
 

Milan Paušíma, Oudoleň 111 
 

BLAHOPŘEJEME! 
 
 
 
 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

kategorie 5 – 7 let. 
Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

kategorie žáci do 15 let. 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

 kategorie ženy. 

SDH - výroba přání pro projekt Ježíškova vnoučata. 
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Bobování na školní zahradě. Prosincová vycházka 1. a 2. třídy. 

Výstava betlémů na zámku 

 v Chotěboři. 

V kroužku Šikovné ruce se děti 

učily háčkovat krátký sloupek. 

 

Výlet na Krátkou – plstění. 

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

