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V sobotu 

23. února 2019 

bude naší obcí 

procházet 

již tradičně 

MASOPUSTNÍ 

PRŮVOD 

s kapelou. 
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I N Z E R C E 
Obec Oudoleň hledá: 
pracovnici/pracovníka  
na zástup na Poštu Partner,  
Oudoleň čp. 131. 
 

Typ pracovního poměru: dohoda 
Termín nástupu: ihned 
 

Žádost doručte na adresu:  
Obec Oudoleň, Oudoleň 123,  
582 24 Oudoleň  
 

Termín doručení žádosti:   
do 19. 2. 2019. 

      
                                                               

 

Keramika s paní Lenkou Sedlákovou. 
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− Usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo    bylo    seznámeno    se   zápisem ze 
schůzky  v   rámci  probíhajícího  stavebního řízení 
o novostavbě chodníků. Na základě vznesených 
požadavků účastníků řízení nastaly nové okolnosti, 
které vyžadují změny v projektové dokumentaci, 
z tohoto důvodu byla na Městský úřad v Chotěboři 
zaslána žádost o zpětvzetí žádosti o společné 
územní a stavební řízení.  Pan Pohanka zpracuje 
nový projekt, s  kterým budou účastníci řízení 
seznámeni. Zastupitelstvo bere na vědomí.  

− Zastupitelstvo schvaluje záměr vybudování stavby – 
kolny pro stroje a nářadí na pozemku p. č. 160/31 a 
zaslání žádosti na Krajskou správu a údržbu silnic 
Vysočiny o povolení sjezdu na pozemek p. č. 160/31.  

− Zastupitelstvo schvaluje přijetí nového člena DSO 
Svazek obcí Podoubraví – obce Nejepín.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje Dohodu 
o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – 
WiFi4EU. Obsahem smlouvy je získání poukázky až 
do výše 15 000 EUR na vybudování wi-fi sítí 
umožňujících občanům bezplatný přístup k internetu 
ve vnitřních a veřejných prostorách. Zastupitelstvo 
pověřuje starostku podpisem dohody.  

− Zastupitelstvo schvaluje požádat z programu Minis-
terstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje 
venkova z dotačního titulu Obnova drobných 
sakrálních staveb a hřbitovů na opravu Hraběnčina 
kříže a úpravu okolí.  

− Zastupitelstvo projednalo program Obnovy venkova 
Vysočiny.  

− Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje 
obce Oudoleň na období 2019 – 2022.  

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

Era     628 575,22 
ČSOB a. s.                            3 423 578,80 
Česká spořitelna a. s.   182 622,49 
Česká národní banka   579 511,63 
Celkem                           4 814 288,14 Kč. 
Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
4 721 460,14 Kč. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na úpra-
vu kulturního domu pro sportovní účely. Zastu-
pitelstvo schvaluje instalaci tyčí na volejbal, 
badminton a šplh a vyznačení čar pro volejbal a 
badminton bez lakování. 

− Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí 
programy Fondu Vysočiny: Sportoviště 2019, Stavby 
ve vodním hospodářství 2019, Odpady a ekologická 
výchova 2019.    

− Zastupitelstvo  bylo  seznámeno a schvaluje žádost 
o finanční spoluúčast ve výši 10 % nákladů na 
opravu střechy venkovské usedlosti čp. 20. 
Spoluúčast obce činí 52 180 Kč  z celkové  částky  
na opravu 521 856 Kč a je podmínkou získání 
dotace z programu Fondu Vysočina Památky 2019. 

− Různé - zastupitelstvo projednalo: 

− vyúčtování plesu 

− účast  na  Čisté  Vysočině 2019 – sobota 13. 4. 
od 9.00 hodin 

− dar na Dětský karneval ve výši 1 000 Kč 

− termín konání besedy s Václavem Augustinem 

− žádosti o občasnou výpomoc na základě 
zveřejněného inzerátu 

− nákup nové frézy 

− konání zájezdu na muzikál 

− termín konání zasedání. Zasedání zastupitelstva 
obce se budou konat vždy třetí středu v měsíci.

SLOVO STAROSTKY 
Vážení spoluobčané,  
     začátek dalšího kalendářního roku je pro vedení 
obce příležitostí k bilancování dosavadní práce. Ráda 
bych Vám na tomto místě předala informace o plnění 
našich předsevzetí: 
 

Akce realizované v roce 2018: 
      Do konce června byl 
provozován Dětský klub, na 
jehož provoz obec čerpala 
dotaci z programu Operační 
program Zaměstnanost 
v rámci projektu Zřízení 
dětského klubu v obci 
Oudoleň.  
 
      V rámci Programu obnovy 
venkova Vysočiny 2018 obec 
realizovala projekt Opravy 
místních komunikací. Byla provedena oprava komu-
nikace  od  čp. 95  k  čp. 105  a  oprava   komunikace 
od čp. 9 k čp. 12. Celkové náklady akce 265 429,40 Kč, 
dotace činila 127 000 Kč.  
 

      Obec získala dotaci na akci Posílení vodárenské 
soustavy v obci Oudoleň ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. V roce 2018 byl proveden zkušební vrt 
v Březině. Ze Závěrečné zprávy hydrogeologického 
průzkumu vyplývá, že voda ve vrtu obsahuje zvýšené 
množství manganu. Projekt byl z  tohoto důvodu 
zastaven a v letošním roce bude obec žádat o dotaci na 
úpravnu vody k odstranění zvýšeného množství 
manganu a dokončení realizace vrtu. Náklady na akci 
činily 480 917,20 Kč, obec v letošním roce obdržela 
dotaci ve výši 295 386 Kč a máme podanou další žádost 
o dotaci ve výši 53 220 Kč.  
  

     Z grantového programu Bez-
pečná silnice 2017 z Fondu Vy-
sočiny obec získala dotaci na 
akci  Autobusová  zastávka  a  
nástupiště Oudoleň. V roce 2017 byla zrealizována 
instalace autobusové čekárny u silnice I/34, v letošním 
roce byla opravena nástupiště autobusových zastávek 
v horní a dolní části obce. Celkové náklady akce činily 
177 042 Kč, obec získala dotaci ve výši 81 947 Kč. 
 

      Další projekt realizovaný za podpory Fondu 
Vysočiny, který byl částečně realizován v roce 2017, je 
projekt IT senioři z programu Informační a komunikační 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 1. 2019 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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P O Z V Á N K A  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které 
se bude konat ve středu 20. 2. 2019 od 18.00 
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Program zasedání: 

1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Fond Vysočiny 
4. Inventarizační zpráva za rok 2018 
5. Stav peněžních prostředků na účtech 

     
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

technologie 2017. Druhá část projektu byla realizována 
v letošním roce. Celkové náklady činily 37 040 Kč, obec 
získala dotaci ve výši 19 200 Kč. 
  

     V roce 2018 se obci také 
podařilo získat z Fondu Vysočiny 
dotaci na realizaci akce Moderní 
a chytrý web obce Oudoleň. 
Obec má v rámci této dotace vytvořeny nové webové 
stránky, které jsou dostupné pro návštěvníky s ome-
zením, mají aktuální verzi open source redakčního 
systému a zvýšené zabezpečení. Celkové náklady akce 
12 000 Kč, dotace 6 000 Kč.  
      

     Další dotací, kterou obec získala z Fondu Vysočiny 
a Nadace Partnerství je 
dotace na projekt Kdo 
má v Oudoleni domek, 
zasadí si stromek. 
V rámci této dotace bude 
vysazena alej k Hraběnčinu 
křížku. Akce bude realizována na 
jaře roku 2019, v roce 2018 byly 
uhrazeny stromky a vyrobeny 
keramické visačky. Dotace 
z Fondu Vysočiny činí 19 200 Kč a z Nadace 
Partnerství 28 800 Kč.  
 

Obec dále obdržela v roce 2018 další dary a dotace:  
- Dar od Kraje Vysočina na podporu převodů 

vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu 
obcí při zabezpečení vzdělávání ve výši 4 795 Kč. 
Dar byl převeden na účet ZŠ a MŠ Oudoleň. 

- Dotaci od  Kraje  Vysočina  na výdaje jednotky  sboru  
dobrovolných   hasičů  ve  výši 11 600 Kč. Dotace 
byla použita na úhradu STK a emise automobilů 
požární ochrany a úhradu ochranných přileb.  

- Dotaci na zabezpečení voleb prezidenta ČR ve výši 
24 492 Kč.  

- Dotaci na zabezpečení voleb do zastupitelstva obce 
a do Senátu Parlamentu ČR ve výši 34 051 Kč.  

- Dar ve výši 20 000 Kč od Kraje 
Vysočina v souvislosti se 
získaným oceněním v rámci 
krajského kola soutěže Vesnice 
roku 2018.  

- Dotaci ze státního rozpočtu na 
státní správu ve výši 75 500 Kč.  

 
Další projekty: 
 
     Obec v roce 2018 nechala vypracovat projekt a 
požádala o dotaci na stavbu Sociální byty Oudoleň. 
V rámci této akce by byla provedena demolice čp. 120 
a výstavba nových sociálních bytů.  
     Obec vyplatila dotaci ve výši 300 000 Kč v rámci 
pravidel pro výstavbu nových rodinných domů.  
 
     Obec společně s místními spolky a jednotlivými 
občany zajistila tradiční akce: tříkrálová sbírka, 
maškarní průvod, dětský karneval, pouťové posezení, 
rozloučení s mateřskou školou, závody na kolech, 
lampionový průvod, posezení se seniory, rozsvěcení 
vánočního stromku, jarmark, vítání občánků, obecní 
ples, divadla, přednášky, zájezdy, zábavy apod., které 
výrazně napomáhají k udržování mezilidských vztahů 
v naší obci. 

     Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na 
chodu obce podílejí. V případě obecní samosprávy 
děkuji zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu. 
Dále mé díky patří pracovníkům školy, všem spolkům a 
platí také pro každého, kdo přispívá k veřejnému dění 
v Oudoleni. V následujícím roce nás čekají nové 
investiční akce, jejichž cílem je zlepšit život v naší obci. 
V tuto chvíli se zabýváme projektem na výstavbu 
nového veřejného osvětlení v dolní části obce, novým 
projektem na výstavbu chodníků v dolní části obce, 
projektem na výstavbu nových rodinných domů a 
projektem Posílení vodárenské soustavy v obci 
Oudoleň. O realizaci zmíněných akcí Vás budeme 
průběžně informovat v dalších vydáních našeho 
zpravodaje.                                     Mgr. Blanka Zvolánková 
 
Několik údajů z účetnictví obce k 31. 12. 2018:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkové příjmy za rok 2018                                          8 798 193,24 

Celkové výdaje za rok 2018                                      7 674 993,95 

  

Celkové náklady na provoz školy      300 000 Kč 

  

Splátky úvěru                                                            266 676 Kč 

  

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2018                                   4 745 447,88 

      z toho bankovní záruky od firem     92 828 Kč 

EVIDENCE OBYVATEL K 1. 1. 2019 

Pohyb obyvatel v roce 2018: 

Přistěhovaní 13 

Odstěhovaní 5 

Narození 8 

Zemřelí 4 

  
Počet obyvatel k 1. 1. 2019: 371 

     z toho: mužů 190 

                 žen 181 

  
Počet cizinců k 1. 1. 2019:  12 

159 161

30 21

Rodinný stav občanů k 1. 1. 2019

Svobodný/á Ženatý/vdaná

 Vdovec/vdova Rozvedený/á
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PANSKÝ DŮM – MOCNÁ 
RODINA – TEMNÉ TAJEMSTVÍ  
     Augsburg 1913. Mladá Marie 
nastupuje jako kuchyňská 
pomocnice v impozantní vile, 
sídle průmyslnické rodiny Mel-
zerů. Zatímco si děvče ze sirot-
čince vydobývá své místo mezi 
personálem, panstvo si užívá 
zimní plesové sezony, v níž má 
být uvedena do společnosti 
nejmladší, krásná dcera 
Katharina. Jenom Paul, dědic rodiny, se drží stranou 
společenského mumraje – dokud 
nepotká Marii... 
 
PANSKÝ DŮM A JEHO DCERY  
      Marie a Paul Melzerovi si 
užívají rodinného života, ale jejich 
štěstí netrvá dlouho. Vypukla 
první světová válka a muži 
narukují na frontu. 
     Paul jako dědic průmyslnické 
rodiny je zpočátku zproštěn 
vojenské povinnosti, neboť je 
potřebný doma jako odborník 

v továrně. Jenže i on posléze dostane povolávací 
rozkaz – a právě v den, kdy Marie rodí jejich dvojčata. 
     Marie se však nezalekne žádné překážky. Brzy 
pochopí, že je na tom melzerovská textilka špatně 
a pustí se do boje za zachování rodinného dědictví. Její 
pomoc potřebují i obě švagrové Kitty a Elisabeth.  
     Později ale dostane zlou zprávu, že Paul padl do 
zajetí. A záhy nato se objeví jeho přítel, elegantní Ernst 
von Klippstein, který čím dál víc vyhledává její blízkost... 
 
PANSKÝ DŮM A JEHO DĚDICTVÍ  
     Panský dům hledí optimisticky vstříc budoucnosti. 
Paul Melzer se po návratu z ruského zajetí ujal vedení 
továrny a dopomohl rodinné 
firmě získat zpět starou slávu. 
Jeho sestra Elisabeth se se svou 
novou láskou nastěhuje zpátky 
do rodného domu. Paulova žena 
Marie si splní svůj dávný sen: 
otevře si módní ateliér. Její 
modely slaví úspěchy, ale stále 
častěji dochází ke sporům s Pau-
lem. Marie nakonec jednoho dne 
sebere děti a z panského domu 
se odstěhuje a kola osudu 
nabírají rychlost… 

   

 

OBJEVUJEME KRÁLOVSTVÍ VODY 

      Několik prvních dní po Vánocích 
jsme se ve školce věnovali adaptaci 
malých holčiček, které k nám začaly 
chodit už na delší čas. Ukazovali jsme 
jim běh školky, hráli s nimi pohybové hry 
a pomáhali jim, aby vše ve školce 
zvládly. Také jsme si konečně užívali 
zimních radovánek. Naplno jsme mohli 
využít boby, kluzáky a zimní lopaty a 
taky postavit ze sněhu pěkného 
sněhuláka. 
     Po vánočním návratu do školky nám 
Agáta prozradila název dalšího 
království, které teď budeme zkoumat. 
Nebylo to však tak snadné, děti na něj 
musely přijít samy pomocí pokusu – co 
vznikne ze sněhu, když si ho doneseme 
do školky ve skleněných nádobách. Děti 
správně přišly na to, že nás teď po ně-
jaký čas čeká prozkoumávání Království vody.  
     Další týden jsme začali pohádkou o Dvou mrazících. 
Dětem se pohádka natolik líbila, že se za dva mrazíky 
přestrojily, natřely si nos na červeno a modro a zahrály 
ostatním dětem divadlo o mrazíku Rudonosovi a 
Modronosovi. O mrazících jsme se také naučili nový 
taneček a neopomněli jsme si je vyrobit. Díky nápadu 
jedné  z maminek  jsme  se  společně  s dětmi zapojili 
do soutěže o zdravou obuv, kterou může každé dítě 
v případě výhry 1. místa získat. 
     A jelikož jsme dlouho nepracovali v našich koutcích, 
tak jsme je poslední dva týdny v lednu využili. Zaměřili 
jsme se na různá zvířátka a následně na ptáčky v zimě. 
V Mozečkovém koutku děti na pracovních listech 
hledaly cestu zvířat k jejich správnému pelíšku, 

v Dramatickém koutku hrály pohádku - Boudo, budko, 
kdo v tobě přebývá? Tohoto úkolu se skvěle zhostili jak 
letošní předškoláci, tak i ti budoucí. V Obrázkovém 
koutku se děti snažily zjistit co nejvíce informací o zví-
řatech z knížek. V koutku Zkoumacím objevovaly stopy 
zvířat pomocí lupy, ve Stolečkových hrách skládaly 
puzzle se zvířaty a hrály zvířecí LOTO. V neposlední 
řadě se v Tvořícím koutku učily nakreslit ptáčka a za-
jíčka dle návodu. V lednu nám také ve třídě přibyl koutek 
pro nejmenší děti, který byl naplněn činnostmi pro děti 
ve věku 2 - 3 let. Pomocí aktivit v koutcích děti v závěru 
měsíce samy vyvodily, která zvířata můžeme v přírodě 
vidět a která naopak spí tvrdým zimním spánkem.                       
                                                             Paní učitelky MŠ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – KNIŽNÍ NOVINKY 
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KERAMIKA 
     V lednu za námi opět dojíždí paní Lenka Sedláková, 
která s dětmi pracuje s keramickou hlínou. Zájem o ke-
ramiku projevilo hodně školáků. Keramika bude 
pokračovat i v únoru.                                      Učitelky ZŠ 
 

KERAMIKA MĚ MOC BAVÍ 
     O keramice děláme třeba např. HRNKY. 
     O keramice děláme KRMÍTKA. 
     Keramika mě moc baví. Máme to jako školní 
kroužek, ale jenom dva měsíce v zimě.  
      Vlastně to baví všechny a taky tam chodíme skoro 
všichni. Nejvíce mě na tom baví GLAZOVÁNÍ. A ještě 
něco, abyste věděli, jak to jde za sebou: 
VYTVAROVÁNÍ, VYPÁLENÍ, GLAZOVÁNÍ, VYPÁLENÍ 
a je to, ale před glazurováním se to namočí do černé 
vody. Marek D., 3. r.  
 

KROUŽEK ŠIKOVNÉ RUCE 
V kroužku šikovné ruce pokračujeme v háčkování:  
 

UŽ JSEM SI UHÁČKOVALA ŠÁLU 
      Háčkovat jsem se naučila 
v kroužku Šikovné ruce. Začínali 
jsme od řetízku až po šálu. Šálu 
jsem háčkovala týden. Je dlouhá 
asi tři čtvrtě metru a háčkovala 
jsem ji dlouhými sloupky. Šála je 
bílorůžová.  
     Háčkovali jsme krátké sloupky, 
dlouhé sloupky kolečka a pak 
různé věci, jako třeba podložku 
pod hrneček. Na kroužek nás 
chodí 10. Lucinka si uháčkovala 
peněženku. Míša Z., 4. r.  
  

ŠACHISTÉ V OKRESNÍM KOLE TŘETÍ 
      Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu 
Havlíčkova Brodu se uskutečnilo ve středu 16. ledna 
v hotelu Slunce. 
      Prezentovalo  se  24  přihlášených škol (družstev) 
ve třech kategoriích, což je v rámci Kraje Vysočina 
největší počet zúčastněných. Naše družstvo ve složení 
Vojta Zvolánek, Bětuška Zvolánková, Matyáš 
Frühbauer, Štěpa Holas a Marek Doležel spadalo do 
I. kategorie. V  této  kategorii  bylo  přihlášeno  10 škol, 
hrálo se na 9 kol a sbíraly se body za každý vyhraný 
zápas.  
      Našim reprezentantům se podařilo nasbírat 26 bo- 

dů, a tak  skončili  na krásném (leč nepostupovém) 
3. místě. Na  postup  do  kraje nám chybělo pouhých 
1,5 bodu.  
      Radost slavili naši bývalí žáci, kteří v "barvách 
Havlíčkovy Borové" ve starší kategorii obsadili 2. místo. 
Postup do kraje vybojovali Tomáš Benc, Jenda Kubát, 
Matyáš Sláma a s nimi Deniska Bruknerová z Borové. 
Okresního kola se účastnil i Štěpán Zvolánek, také náš 
bývalý žák, a i ten se mohl radovat z postupu do kraj-
ského kola, neboť jeho gymnázium obsadilo ve starší 
kategorii 1. místo. 
     V nejstarší  kategorii  měla Oudoleň též zastoupení, 
a to v Tomášovi Bačkovském a v Tomášovi Blažkovi, 
kteří hrají za TJ Sokol Oudoleň. 
     Všem postupujícím gratulujeme a našim nejmladším 
děkujeme za hezkou reprezentaci školy i obce. 
                                                         Kateřina Chvojková 
 

ŠKOLÁCI SE ÚČASTNÍ SOUTĚŽE „DIVOČINA 

BLÍZKO NÁS“  
     Žáci 1. – 5. 
ročníku se 
účastní přírodo-
vědné soutěže 
„DIVOČINA 
BLÍZKO NÁS“. 
První soutěžní 
kolo se týkalo 
znalostí ze ži-
vota netopýrů. 
Žáci 3. ročníku 
získali v prvním kole ve své kategorii krásné 3. místo. 
Soutěž pořádá Záchranná stanice Pavlov, o. p. s.  
     V druhém kole jsme pozorovali ptáčky na krmítku, 
zjišťovali jsme, čím je můžeme v zimě krmit, co je 
naopak pro ně nevhodné.  
      Ve  třetím  kole jsme  kreslili  volně   žijící   zvířata 
na Vysočině. Pozorovali jsme ve sněhu jejich stopy.  
                                                                     Učitelky ZŠ 
 

NAVÝŠENÍ POPLATKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
      Zastupitelstvo obce schválilo dne 24. 9. 2018 
navýšení provozních nákladů Základní školy a Mateřské 
školy Oudoleň na úhradu mzdových nákladů na 
zajištění školní družiny ráno před vyučováním a v od-
poledních hodinách.  
      Zastupitelstvo dále doporučilo navýšení poplatků. 
Od 1. 2. 2019 navyšuje vedení ZŠ a MŠ Oudoleň 
poplatek za školní družinu ve výši 60 Kč za měsíc.                                              

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Autor: František R., 2. r. 
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     Dne  1. srpna  1874 navštívil 
c. k. okresní hejtman pan 
z Mayersbachu s Fr. Pospíšilem, 
řídícím učitelem školy chotě-
bořské, školu zdejší. Po zkoušce 
žáků odešli do Počátek.  
     Přičiněním slavné c. k. 
okresní školní rady a obětavostí 
osadníků oudoleňských a 
slavětínských vystavěna nová 
budova školní. Nákres zhotovil 
okresní stavitel p. Nepivoda, 
dohlídku vedl p. František 

Rosický, t. č. starosta oudoleňský. Stavba rychle 
pokračovala, takže dne 5. listopadu 1874 komisi přijata 
a 20. prosinec t. r. p. farářem borovským slavnostně 
vysvěcena byla.  
     Dne 26. ledna 1875 okolo 4. hod. odpoledne zuřila 
ve zdejším okolí strašná bouře. Při prudké vichřici a vání 
sněhu udeřil blesk do věže kostelní v Borové. Z toho 
vypukl požár, který celou noc trval a věž kostelní ztrávil. 
Velký zvon na věži této se úplně rozlil, kdežto menší jen 
částečně poškozen byl, ale přelit býti musil. Kostelní 
věci byly zachráněny, ale mnohé z nich, zejména 
varhany značně byly poškozeny. 
     Jeho Veličenstvo císař Ferdinand V. Dobrotivý 
zesnul v Pánu na den sv. Petra a Pavla dne 29. června 
t. r. v Praze.  
      Dne 25. května t. r. navštívil školu zdejší nový c. k. 
okresní inspektor Dr. Reinhold Stránský, gymnasiální 
profesor z Chrudimi.  

     Dne 8. srpna 1875 byl v Králové Hradci nastolen 
nový biskup Dr. J. Hais, bývalý kanovník budějovický.  
     Dne 30. srpna 1875 vypukl kolem 11. hod. v noci 
v Oudoleni v č. 77 oheň ve stodůlce a zničil takřka do 
základu ještě jiná tři čísla, totiž č. 29., 31. a 30. 
     Dne 14. října t. r. nastoupil svůj úřad nový c. k. 
okresní hejtman v Chotěboři p. Vojtěch Kalivoda, c. k. 
místodržitelský sekretář v Praze. Okr. hejtman 
z Mayersbachu odešel do Nového Města nad Metují.  
     Dne 1. února 1876 byla škola zdejší na dvojtřídní 
rozšířena a od toho dne ve dvou třídách ve vyučovalo. 
(Přístavba stála as. 1 200 zl.) 
     Dne 2. února t. r. byl administrátor p. Frant. Moravec 
za faráře v Borové ustanoven.  
     V neděli dne 23. září 1877 odpoledne byl 
slavnostním způsobem odhalen a zavěšen obraz Jeho 
Veličenstva našeho nejmilostivějšího císaře Pána 
Františka Josefa I., darovaný škole zdejší slavnou c. k. 
okresní školní radou. Před školní budovou byla 
postavena slavnostní brána. O 2. hod. vyšly dítky 
v průvodu se dvěma prápory pro obraz ku předsedovi 
místní školní rady p. Frant. Rosickému. Odtud bral se 
průvod za střelby a hudby provázen davem lidstva do 
školní budovy. Když byl obraz odhalen a zavěsen, 
promluvil důst. p. farář Borovský Moravec o významu 
slavnosti, načež provolána „Sláva“ J. Veličenstvu. Na to 
zazpívána „Rakouská národní hymna“, čímž tato 
pamětihodná slavnost ukončena.  
     (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava. 
Pokračování příště.)

ZÁJEZD 

MLADÉ BUKY 
     Lednový lyžař-
ský zájezd se stal již 
tradicí. Letos jsme 
vyrazili po čtvrté a 
v autobuse bylo jen 
pár volných míst. 
Rodinný lyžařský 
areál Mladé Buky 
v Krkonoších nabízí 
mírné sjezdovky, 
vleky, sedačkovou 
lanovku a také 
dětskou lyžařskou 
školičku. Velkou vý-
hodou je, že je na 
jednom místě par-
koviště, půjčovna 
lyží, restaurace, toalety.  Vše je vždy na domluvě a 
v rámci poledního odpočinku a občerstvení byl opět 
otevřen autobus a řízečky, tousty, buchtičky přišly vhod. 
Do konce odpoledního lyžování vydržely především 
děti, dospělí začínali pomalu odpadat. Pro některé to 
bylo první lyžování v letošní zimní sezoně.  Velmi mě 
těší, že je tak velký zájem o tento jednodenní lyžařský 
zájezd. Příště opět Buky, anebo snad něco jiného a 
náročnějšího? Nechme se překvapit.                                          
                                                               Jana Kubátová 
      

TJ SOKOL OUDOLEŇ, z. s.  

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  TJ SOKOL OUDOLEŇ  
 

V sobotu 9. 2. 2019 od 18.00 hodin se koná  

v hasičské klubovně 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE. 

Na schůzi se bude vybírat členský příspěvek 
ve výši 100 Kč. 

                                    Za TJ Sokol Oudoleň Miroslav Janáček 
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     Při posledním setkání se starosty a zastupiteli měst 
a obcí Vysočiny jsem si znovu uvědomil, jak náročná a 
zodpovědná je jejich každodenní práce v té první linii 
řešení problémů a starostí našich občanů. Poslední 
volby potvrdily, jak výraznou podporu a důvěru pak 
opakovaně mají naši volení zástupci – ať ve velkých 
městech nebo i malých vesnicích. Každý z nás by 
ovšem měl být také zpětně aktivní, všímavý, dávat 
samosprávám relevantní zpětnou vazbu, ale ocenit i vše 
dobré, co pro obce svými rozhodnutími, která nejsou 
vždy jednoduchá, tito naši zástupci dělají. Nicméně bez 
svědomité přípravy, denní práce a jednání se nic 
nepodaří. Vysočina má obrovské štěstí, že jde celé roky 
evoluční cestou postupných činů všech zúčastněných 
jako celku a ne revolučními skoky plnými vzájemných 
potyček, jak tomu je mnohde jinde. 
     Už na začátku roku jsme byli nebo budeme v našem 
kraji svědky řady akcí, jež nám potvrzují sounáležitost a 
společné snahy ve prospěch rozvoje Vysočiny. Uvedu 
jen pár příkladů. Na veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour v Brně jsme se v lednu představili jako kraj 
mnoha přírodních krás a úžasných děl vytvořených 

v minulosti i v moderní době. V únoru budeme 
prezentovat svůj nadnárodní rozměr na Ozvěnách 
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 
v Bruselu, pro celou republiku budeme opět jako 
každoročně inspirací při vyhlášení výsledků soutěže 
Bezpečná nemocnice. 
     V celostátní politice jsme svědky stálých rozepří, 
nesmiřitelnosti rozdílných názorů, bez vnímání postojů 
těch jiných. Přitom vím, že jednotliví politici z různých 
stran  politického spektra jsou schopni v soukromí dát 
za pravdu i svým soupeřům. Ale na veřejnosti až 
zarputile bojují. I existující napětí ve společnosti by bylo 
jistě mírnější, kdyby politici šli příkladem a projevili něco 
vzájemného pochopení a porozumění. Vždyť na úrovni 
obcí a měst často vidíme, že to jde. Bez zášti, 
nepřátelství a  nevraživosti. S pochopením potřeby 
celku – místa,  města  či regionu. A občané to oceňují, 
u nás na Vysočině to tak vnímám. Nabídněme tedy naši 
pracovitost, pohostinnost a zemitý přístup k životu a 
tvořme i nadále společně dobré místo pro život.  
                           Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
         

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

8. 2.  
Beseda s panem 

Augustinem 
Obec Oudoleň 

9. 2. Výroční členská schůze TJ Sokol Oudoleň 

20. 2. Zasedání zastupitelstva  Obec Oudoleň 

23. 2. Masopustní průvod SDH Oudoleň 

24. 2. Dětský karneval 
Mgr. Blanka Zvolánková 

Jana Kubátová 

2. 3. Myslivecký ples MS Oudoleň 

4. 3. – 10. 3. Jarní prázdniny ZŠ a MŠ Oudoleň 

18. – 22. 3.  Dětský bazárek Obec Oudoleň 

KULTURA A INZERCE 

 
FOTOHÁDANKA 

Na fotografii v minulém čísle byl 
 dům čp. 30 (Kubátovi). 

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. 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 
 

                                        V měsíci únoru oslaví výročí narození: 
 

                                         Jaroslava Konfrštová, Oudoleň 28 
                                               Blažena Kafková, Oudoleň 102 
 
 

                                                        BLAHOPŘEJEME! 
 
 
 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ, KTEŘÍ 
PRONAJÍMAJÍ POZEMKY HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ A. S. 
       
      Majitelé pozemků, kteří mají pronajaty pozemky 
u naší společnosti, mohou podat přiznání z příjmů fyzických osob 
prostřednictvím našeho podniku.  
     Vždy v úterý od 5. 2. do 26. 2. od 13. 00 do 15.00 hodin bude 
v kanceláři v přízemí správní budovy přítomna pracovnice, která 
pomůže přiznání vyplnit.  
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

      Městys Havlíčkova Borová vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici průvodce v památníku 
Karla Havlíčka Borovského a knihovnice.  
     Písemnou přihlášku zašlete do 15. 2. 2019 na 
adresu Městyse Havlíčkova Borová.  
     Bližší informace na webových stránkách 
městyse nebo přímo na úřadu Městyse Havlíčkova 
Borová.  
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ROČNÍK XIII. – VYDÁNO: 4. 2. 2019. – MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 2. 
Uzávěrka příštího čísla 22. 2. 2019. 

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. 

FOTOOKÉNKO A INZERCE 

 

Lednový tělocvik základní školy. 

Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu. 

Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu. 

Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu. 

Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu. 

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

