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SLOVO STAROSTKY  
Vážení spoluobčané, 
    neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh 
nejkrásnějšího období roku. Již po řadu let jsme 
na 1. adventní neděli rozsvěceli společně obecní vá-
noční stromeček a pořádali vánoční jarmark se školní 
besídkou. Letos se bohužel tento tradiční scénář neu-
skutečnil. Musíme dodržovat vládní nařízení a omezení 
týkající se shromažďování více osob.  
      Vánoce jsou časem, kdy se snažíme zapomenout 
na problémy a máme k sobě blíže. S přicházejícím nád-
herným časem se opět v myšlenkách vracíme do svého 
dětství a vzpomínáme, jaké byly Vánoce v minulosti. 

Vůně rozzářeného stromečku a čekání na Ježíška se 
nedají nikdy zapomenout. Pozastavte se v tento čas a 
v duchu poděkujte za lásku, porozumění, pomoc a vše 
dobré, co se nám v letošním roce podařilo. Těšte se 
z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijte 
Vánoce ve svých rodinách v atmosféře štěstí, lásky a 
pokoje. 
     Jménem Zastupitelstva obce Oudoleň přeji všem ob-
čanům a přátelům požehnané vánoční svátky plné vzá-
jemné úcty a tolerance. Do každého dne nového roku 
2021 hodně zdraví, optimismu a osobních i pracovních 
úspěchů.          Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce  
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KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2021 
 

Obec Oudoleň vydala pro rok 2021  
kalendář s fotografiemi z dění v obci.  
Každá domácnost (i chalupáři) obdrží 

jeden výtisk kalendáře zdarma. 
Pokud výtisk neobdržíte, nebo se 

v současné době nezdržujete v obci,  
můžete si kalendář vyzvednout 

do 29. 1. 2021 na obecním úřadě.  
Kalendář je také možné si zakoupit 

na obecním úřadě nebo v prodejně COOP. 
Cena 80 Kč. 

 

ODEČET VODOMĚRŮ - NAHLÁŠENÍ STAVU 
 

Žádáme občany, aby nejpozději 
do 6. 1. 2021 nahlásili na obecní úřad 

stav vodoměru k 31. 12. 2020.  
Vodné bude vybíráno v lednu 2021. 

 
Zamykáme les, aby tam nikdo nevlez. 



− Kontrola usnesení  

− Bod č. 4 - zasedání 28. 1. 2020 – obnova cesty.  Za-
stupitelstvo bere na vědomí dotaz týkající se obnovy 
a zprůchodnění obecní cesty směr Slavětín, poze-
mek p. č. 601/18 v k. ú. Oudoleň, bude jednáno se 
společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 

− Usnesení č. 2/5/2020 - Zastupitelstvo schvaluje od-
kup 6 optických vláken páteřní sítě v délce 1 791 m 
za cenu 63 986 Kč bez DPH. Kupní smlouva byla 
podepsána.  

− Usnesení č. 2/8/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí a firmou 
Coprosys – LEONET s. r. o., Chotěboř, a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. Smlouva byla pode-
psána.  

− Usnesení – bod č. 8 – zasedání dne 21. 7. 2020 – 
žádost o prodej obecního pozemku. Obec požádá 
o směnu za část pozemku p. č. 518/3 v k. ú. Oudo-
leň. Bylo provedeno vytýčení pozemků. 

− Usnesení č. 2/6/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o budoucí směnné a o bezúplatné výstavbě 
místní komunikace. Smlouva byla předána a bude 
připomínkována. 

− Usnesení č. 3/8/2020 - Zastupitelstvo neschvaluje 
na základě žádosti dlouhodobý pronájem rybníku 
„Bahňák“ a tří malých tůní. Rozhodnutí zastupitel-
stva bylo sděleno žadatelům. 

− Usnesení č. 4/8/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
směnu pozemku p. č. 647 v k. ú. Oudoleň o výměře 
4 974 m2 za pozemky obce p. č. 160/27 o výměře 
3 383 m2 a p. č. 160/49 o výměře 1 597 m2 

v k. ú.  Oudoleň. Účastník směnné smlouvy byl po-
žádán o zajištění vyhotovení geometrického plánu.  

− Usnesení č. 5/8/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IE-12-2006477/VB/39 a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy. Smlouva byla podepsána.  

− Usnesení č. 6/8/2020: - Zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu  o  zřízení   služebnosti   inženýrské   sítě 
č. IE- 12-2006477/VB/42, č. IE-12-2006477/VB/43, 
č.  IE-12-2006477/VB/44, č. IE-12-2006477/VB/45, 
č. IE-12-2006477/VB/46, Oudoleň, rekonstrukce 
části obce, KNN a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. Smlouvy byly podepsány.  

− Usnesení č. 7/8/2020 - Zastupitelstvo schvaluje ce-
novou nabídku Ing. arch. Aleše Lány, Jihlava, 
na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Oudoleň 
ve výši 73 000 Kč. Rozhodnutí bylo oznámeno.  

− Usnesení č. 8/8/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02759.0554 mezi 
obcí a Krajem Vysočina na projekt „Oprava komuni-
kací na obecních pozemcích“ ve výši 127 000 Kč a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. Smlouva byla 
podepsána.  

− Usnesení č. 9/8/2020 - Zastupitelstvo schvaluje ná-
kup pozemku p. č. 166/3 o výměře 273 m2 
v k. ú.  Slavětín u Oudoleně za cenu 30 Kč/m2 a dále 
nákup  pozemku  p.  č.  250/14  o  výměře   20 m2 
v k. ú. Slavětín u Oudoleně od Obce Slavětín 
za cenu 30 Kč/m2. Obec bude hradit veškeré ná-
klady spojené s převodem a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy. Smlouva je připravována.  
 

− Usnesení č. 10/8/2020 - Zastupitelstvo schvaluje po-
žádat o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova z dotačního titulu Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov na výměnu střešní kry-
tiny na kulturním domě, výměnu podlahy pódia a re-
konstrukci odpadů a elektřiny v části kulturního 
domu. Jsou zpracovávány podklady pro žádost o do-
taci.  

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo schvaluje pronájem rybníka „U Stej-
skalů“ na dobu 3 let.  

− Zastupitelstvo schvaluje pronájem rybníka „U Slá-
mů“ na dobu 3 let.  

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu části 
pozemku p. č. 648/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Oudoleň 
na dobu 1 roku.   

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu ne-
bytových prostor v čp. 131 – místnosti bývalé 
Junácké klubovny v I. patře kulturního domu kapele 
„5 Promile“ na dobu 1 roku. 

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu ne-
bytových prostor pohostinství v čp. 131 paní Janě 
Stránské, Oudoleň 83, na dobu 2 let. 

− Zastupitelstvo projednalo směnu pozemků, bude vy-
věšen záměr. 

− Zastupitelstvo schvaluje úhradu platby za služby 
Webnode pro Obecní knihovnu Oudoleň na dobu 
5 let. 

− Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení stromů 
na pozemku 152/21 v k. ú. Oudoleň z důvodu stavby 
rodinného domu. Jedná se o vzrostlé stromy - břízy, 
olše, javor a modřín. Zastupitelstvo bere na vědomí 
a doporučuje pokácení.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 7/2020. Tímto opatřením byl rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 400 Kč (příjmy z úroků) 
a na straně výdajů o 74 622,82 Kč (výdaje na volby 
do zastupitelstev krajů, vyúčtování elektřiny, nákup 
pozemků).    

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

 Era   1 030 778,31 
 ČSOB, a. s.                             4 858 550,09 
 Česká spořitelna, a. s.  343 453,82 
 Česká národní banka   1 216 340,49 
 Celkem                             7 449 122,71 Kč. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Návrhem středně-
dobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na ob-
dobí 2022 – 2024. Návrh bude vyvěšen. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu 
ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2021. Návrh bude vyvěšen. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Návrhem středně-
dobého výhledu rozpočtu obce na období 2022 – 
2024. Návrh bude vyvěšen. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu 
obce na rok 2021. Návrh bude vyvěšen.  

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s výsledky rozborů vody. Rozbory jsou v po-
řádku.  

− s rozpracovanou studií na kanalizaci obce. 

− projednalo a rozhodlo o zrušení obecního plesu. 

− s termínem zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 
2020 v 18.00 hodin.  
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 11. 2020 

 

 

 



STUDIE KANALIZACE A ČOV 
     Na základě ankety v naší obci, ve které se většina 
občanů vyslovila pro centrální kanalizaci zakončenou 
čistírnou odpadních vod, jsme zahájili nezbytné kroky 
pro přípravu dokumentace. Zadali jsme vypracování 
technicko - ekonomické studie, která je nutná pro 
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace pro Kraj 
Vysočina. 
 
Nejdůležitější body studie: 
- Kanalizace bude vedena gravitačně.  
- Kanalizace bude uložena v maximální možné míře 

na obecních pozemcích, dále na veřejně přístupných 
pozemcích. 

- Kanalizace bude navržena tak, aby byl minimalizo-
ván zásah do krajských komunikací, stejně tak 
i do místních asfaltových komunikací. 

- Na hranici pozemků všech nemovitostí s číslem po-
pisným bude vstupní šachta pro napojení na veřej-
nou kanalizaci.  

- Kanalizace bude vedena i do nezastavěných oblastí 
s plánovanou výstavbou. 

- Centrální ČOV bude umístěna na pravém břehu Ou-
doleňského potoka pod obcí. 

- Délka veřejné kanalizace v navrhované studii je cel-
kem 5 853 m. 

- Náklady na výstavbu kanalizace a centrální ČOV pro 
obec Oudoleň, vč. výhledu pro 400 obyvatel, se bu-
dou pohybovat mezi 60 a 70 mil. Kč, vč. veřejných 
částí kanalizačních přípojek. 

- Jednotliví majitelé nemovitostí si pak budou muset 
zajistit výstavbu/přepojení přípojek na vlastním 

pozemku a odpojení septiků, žump nebo domovních 
ČOV. 

- Přímé roční provozní náklady se budou pohybovat 
kolem 550 tis. Kč, odpovídající cena stočného při 
produkci 13 – 14 tis. m3 za rok vychází cca 
na 40 Kč/m3. 

- V ceně provozních nákladů nejsou zahrnuty náklady 
na tvorbu prostředků na obnovu infrastruktury. 
 

     Obec Oudoleň se pokusí žádat o dotaci v dotační vý-
zvě na projektovou přípravu vodohospodářských pro-
jektů. Předpokládaná cena projektu na kanalizaci a čis-
tičku odpadních vod je cca 1 milion korun. Projekt by 
měl být realizován v roce 2021 a nutně ho potřebujeme 
k žádosti o finanční prostředky z dotační výzvy na reali-
zaci, která bude následně vypsaná OPŽP v letech 
2021–2027. 
     I přes veškeré úsilí a snahu o řešení odkanalizování 
a čištění odpadních vod v naší obci se může stát, že bez 
odpovídajících dotací na realizaci kanalizace a čističky 
odpadních vod budou náklady pro obec likvidační. V ta-
kovém případě bychom museli ukončit přípravu ve sta-
diu projektové dokumentace. 
     Příprava odkanalizování naší obce je velmi rozsáh-
lou akcí, na kterou je nutné se řádně připravit a získat 
dostatečné informace. Na základě těchto skutečností 
budeme podnikat další kroky. Ty ale musíme udělat 
společně, neboť všichni máme i společný problém – ře-
šení odpadních vod v naší obci. Proto Vás o dalších po-
stupech v přípravě studie a projektu kanalizace budeme 
pravidelně informovat.                       
                                                     Vedení obce Oudoleň 

 

NAŠÍ ALEJI SE DAŘÍ… 
      Oudoleňské ovocné aleji k Hraběnčinu křížku se daří dobře. Ze 120 
zasazených stromků se jich neujalo pouze 8. Objednali jsme proto nové 
sazenice a výsadba byla obnovena. Děkujeme všem, kteří se o dosazení 
postarali. 
      I v zimním období, obzvlášť za mrazivého a slunečného počasí, láká 
alej k procházkám a krásným výhledům do okolí.  
     Neváhejte a zajděte se na ni podívat!! 
 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH    
     Firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Žďár nad Sázavou, 
oznamuje, že vývoz popelnic připadající na čtvrtek 24. 12. 2020 pro-
běhne v sobotu 26. 12. 2020 a vývoz popelnic připadající na čtvrtek 
31. 12. 2020 proběhne v sobotu 2. 1. 2021.  

 

JSOU KONTEJNERY NA PAPÍR STÁLE PLNÉ? 
     Chtěli bychom upozornit na nešvar, který obci zvyšuje finanční ná-
klady a vám, občanům, komplikuje třídění. Jde o to, že část z vás vhazuje 
do kontejnerů na papír celé krabice. Kontejnery jsou pak rychle plné, ale 
uvnitř prakticky nic není. Svozová firma vozí vzduch, obec za to platí a 
vám připadá, že jsou kontejnery stále plné. Proto vás žádáme - sešlapá-
vejte krabice nebo je trhejte na menší kusy. Předem děkujeme za spolu-
práci a za to, že třídíte! 
 

KALENDÁŘ PODOUBRAVÍ NA ROK 2021 
     Na obecním úřadě a v prodejně 
COOP je možné si zakoupit kalendář Po-
doubraví na rok 2021 od pana 
Míly Vaňka. Cena 80 Kč. 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

Nová výsadba za stromky, které se neujaly. 



LISTOPADU JSME ZAMYKALI LES  
     Byl to letos zvláštní měsíc. Většinu jsme ho strávili v bu-
dově školy sami, bez školáků a ani do školky moc dětí necho-
dilo. Bylo to takové prázdné, tak jsme se radovali z toho, že 
se máme, že můžeme chodit za kamarády. Zvykali jsme si na 
novou paní učitelku, protože paní učitelka Bětka čeká mi-
minko a už zůstala doma.  
     A jakým tématům jsme se nejvíc věnovali? Cvičili jsme se 
sokolíkem Pepíkem a jeho kamarádkou opičkou Haničkou a 
kobylkou Emilkou. Seznamovali se s plyšákem Ferdou, který 
žije v Emušákově, a jeho mouchami, nejvíc s mouchou, která 
mu pomáhá poznávat radost svoji a jiných kolem něho. S je-
jich pomocí se budeme i my učit vyznat se ve svých emocích.  
      Protože za námi do školky tento měsíc už nemohli žádní 
cizí lidé, nepřijel ani náš oblíbený pan Jan Hrubec s Dřevěným 
divadlem. Tak jsme si aspoň pustili jeho pohádku o Princezně 
na hrášku on-line a pěkně jsme se nasmáli.  
     Také jsme na konci měsíce stihli pomocí říkadel, písniček, 
zaklínadla a kouzelných klíčů jako každoročně uzamknout přírodu a pomoct jí, aby si mohla v klidu užívat zimní spánek 
a nabrala sílu na jaro. Tentokrát jsme ale bohužel museli tuto slavnost udělat sami, bez rodičů. Černý les, u kterého 
jsme slavnostní uzavření uskutečnili, jsme si výtvarně ztvárnili i ve školce. Učili jsme se při tom skládat papír a stříhat 
nůžkami podle čáry.  
     Uvidíme, co nám přinese adventní měsíc.                                                                                                   Marta Půžová 

Petr Čornej: JAN ŽIŽKA – ŽIVOT A DOBA 

HUSITSKÉHO VÁLEČNÍKA 
     Žižkův nový životopis vychází 
u příležitosti 600. výročí výbuchu 
husitské revoluce a napravuje bi-
lanci české historiografie, jež 
po husitské tetralogii Františka 
Šmahela nepřišla s fundovaným 
vědeckým dílem na toto vzrušující 
téma již čtvrt století. Čtenář do-
stává do rukou druhou nejroz-
sáhlejší práci o Žižkovi, navazující 
na téměř devadesát let staré monumentální dílo Josefa 
Pekaře, jehož výsledky s využitím nejnovějších badatel-
ských poznatků doplňuje, koriguje i překonává.        
     Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného 
znalce husitské doby představuje nepřemoženého hej-
tmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího čes-
kého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějin-
ného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitř-
nímu světu a motivaci jeho činů. Husitský válečník vy-
stupuje na stránkách knihy jako polní velitel, jehož feno-
menální úspěchy vyrůstají nejen z geniálního strategic-
kého uvažování a jedinečné schopnosti zvolit překva-
pivá řešení, ale i z oddanosti jeho bojovníků a nespor-
ného charismatu, které mu nemohou upřít ani jeho ne-
přátelé. Sám sebe přitom vnímá jako hluboce věřícího 

bojovníka, naplňujícího boží vůli vždy a všude. Již v prů-
běhu svého života se stává ikonou stoupenců husit-
ského programu a zároveň objektem nenávisti svých 
protivníků.  
      

Eva Horáková: DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY  

(Genetická metoda výuky čtení.)  
     Knížka pohádek odpovídá pravi-
dlům genetické metody výuky čtení.  
     Pohádky jsou psány velkými tis-
kacími písmeny a jsou řazeny 
od pohádek složených pouze z jed-
noduchých jednoslabičných slov 
přes pohádky ze slov dvouslabič-
ných až po pohádky s trojslabičnými 
a čtyřslabičnými slovy, které jsou již čtenářsky nároč-
nější. Pohádky jsou přiměřeně krátké, aby je děti stihly 
bez problémů samy přečíst při hodině nebo za domácí 
úkol. Hlavními hrdiny příběhů jsou zvířata, podtitulem 
každé pohádky je přísloví, takže pohádka přinese dě-
tem i poučení.  
     Eva Horáková je učitelka s dlouholetou praxí, matka 
dvou dětí, učí na 1. stupni ZŠ, v nakladatelství Portál jí 
vyšly knížky prvního čtení (pro genetickou metodu) Zví-
řátka, Svět hraček a her, Pohádkový svět, Pohádky pro 
všední den a V ZOO není žádná nuda.

     Školní  rok  1903 započal dne 16.  září 
1902 slavnou mší svatou ve chrámu Páně 
v Borové, jíž se účastnilo žactvo se svými 
učiteli.  
      Zkouška z náboženství konala se dne 
11. května 1903, komisařem byl důstojný 

pan František Kotrbelec, biskupský sekretář, farář 
z Přibislavi, napřed sloužena mše svatá, poté průvod 
po hřbitově, modlení u kříže, na to zkouška z nábožen-
ství, napřed zkoušel pan farář své žactvo a potom 
p. kaplan.  
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HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Černý les - tvoření s papíru. 



 
     Sbor učitelský zůstal nezměněn i ve složení svém 
i v působení, pan uč. Josef Halada učil I. třídu, správce 
školy druhou, p. uč. Uchytil třetí třídu, zpěvu v II. třídě 
učil p. Jos. Halada, ženským ručním pracím paní Anto-
nie Bažantová, industr. učitelka zdejší, náboženství pan 
p. Josef Ježek, kaplan v Borové.  
     C. kr. okresní rada školní přípisem svým ze dne 
10. října 1902 oznámila toto: C. kr. zemská rada školní 
vynesením svým ze dne 4. října povolila v zásadě, by 
ve Slavětíně zřízena byla celoroční expositura jakožto 
část mateřské školy v Oudoleni pro všecky školou po-
vinné dítky z obce Slavětína, jelikož je splněna pod-
mínka § 2 zákona ze dne 22. ún. 1870 č. 22. z.z. 
     Otevření expositury a ustanovení síly učitelské od-
kládá se do té doby až vynesení moci práva nabude a 
místnost i věcné potřeby pro dotčenou expozituru opat-
řeny budou. O tom dáváme věděti s doložením, že proti 
vynesení tomuto lze u c. kr. okresní rady školní v Cho-
těboři podati do 14 dnů odvolání k c. kr. ministerstvu zá-
ležitosti duchovních a vyučování.  
     Dne 13. listopadu 1902 konána ohledací komise 
místností, které upraviti by se daly za učebnu pro expo-
situru ve Slavětíně. Přítomní byli: pan c. kr. okresní in-
spektor školní, vrchní ingenieur okresního stavebního 
odboru z Čáslavi, c. kr. okresní lékař a stavitel Kruml 

z Chotěboře, členové obecního zastupitelstva ze Slavě-
tína, 2 členové místní rady školní z Oudoleně, Plíhal a 
Benák, a správce školy. Komise sešla se v domě č. 5 
pana Antonína Imramovského, starosty tamní obce, oh-
ledala zprvu místnosti v domě jeho, stavitel udal způsob 
úpravy, výši dveří, oken, výšku, šířku chodby před učeb-
nou. Potom odebrala se celá komise ke druhému navr-
ženému domu č. 40, pan ingenieur, stavitel i okresní lé-
kař seznali, že místnost ta s velikým nákladem by se 
přestavovala a přece by málo vyhovovala, vlhkostí  svou 
zdraví dítek ohrožovala – uznána za nevhodnou. Nyní 
jednáno bylo o tom, v jaké době by se nechala pře-
stavba v čísle 5 provésti, rokovalo sem tam, až konečně 
naznali všichni, že do 1. ledna 1903 není nijak možno 
věc provésti, by všem požadavkům vyhověla. Účastníci 
odebrali se ku sepsání protokolu o jednání tom, všecky 
okolnosti a požadavky ze strany úřadu školního, zdra-
votnického i stavebního byly uvedeny a na závěr celého 
aktu připomenuto bylo, že přestavba a úprava místnosti 
má býti jako hotová ohlášena do 30. srpna 1903 a za-
počalo by se učiti 15. září, připomenuto zároveň, že pro-
visorní tato místnost pro  exposituru měla by trvání jen 
3léta a v době té by se obec musela o řádnou budovu 
školní postarati, nákres nových lavic budiž c. kr. okresní 
radě školní ku schválení předložen.  
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.) 

NETRADIČNÍ SVATOMARTINSKÁ LAMPIONOVÁ STEZKA SE VYDAŘILA 
     Již 10. ročník lampionového průvodu (letos spíše stezky) se konal v pátek 13. listopadu. Tento 
rok byl, v rámci bezpečnostních opatření, průvod netradiční, ale myslím, že i tak se stezka po-
vedla a děti i rodiče si ji užili. V 17 hodin se mnozí z vás vydali na osvětlenou stezku mezi horní 
zastávkou a Váhou. Děti cestou spíše hledaly světýlka a stanoviště se sladkostmi, ale všichni se 
vrátili a nikdo se neztratil. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se rozhodli jít ven a projít se, a také 
těm, kteří vystavili lampionky a lucerničky v oknech, zahradách apod., protože bylo opravdu na co 
se dívat a v tomto čase, kdy není možné jen tak někam jít, to bylo pěkné zpestření večerní vy-
cházky. Pevně věřím, že příští rok se na nějaké stezce nebo průvodu v tento čas opět uvidíme.      
    Přeji všem hodně zdraví v novém roce.                                         Za SDH Oudoleň Eva Rosická

ODDÍL STOLNÍHO TENISU INFORMUJE … 
     Ahoj, moc zdravím fanynky a fandy stolního tenisu.  
Jelikož nám prozatím situace neumožňuje pořádání turnaje, nechávám ote-
vřena „zadní vrátka", a po zlepšení situace bych byl rád, kdyby se i letošní 
turnaj mohl uspořádat. Pokud nastane příznivá situace, budeme vás informo-
vat prostřednictvím obecního úřadu.  
      Přijměte od oddílu stolního tenisu přání všeho dobrého do nového roku, 
pevné nervy a hlavně zvládnutí této neobvyklé situace, která nás všechny 
velice dostala do úzkých.                                                Za tenisový oddíl MCH 
 
 

ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE … 
     Stále čekáme na otevření šachových soutěží jak pro dospělé, tak pro 
naše žáky. Protože jsme stále nedostali povolení k odehrání soutěžních 
utkání a nemáme dovoleno se scházet na pátečních trénincích, hrajeme již 
druhý měsíc online turnaje. Aby nebyly zápasy jen mezi našimi šachisty, 
zveme si na tyto souboje hráče z celé republiky, kde svádíme opravdu kvalitní 
turnaje. 
      Doufáme, že po novém roce se opět vrátíme nad 64 políček a dostane se 
vše do normálu…       
      Chtěl bych vás všechny jménem našeho oddílu pozdravit a popřát 
hodně zdraví do nového roku.        Za šachový oddíl TJ Sokol Oudoleň MCH  
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TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

FOTOHÁDANKA 
V minulém čísle jsme zveřejnili 

fotografii objektu u čp. 155 
(Ondráčkovi). 

Vylosována byla slečna Nela Slámová.  
Výherkyni jsme poblahopřáli  
a předali jí drobnou výhru. 

A další fotohádanka: 
U jakého čísla popisného můžete 
spatřit toto proutěné krmítko? 

 
 

Kdo ví, může sdělit svůj tip  
do 23. 12. 2020 na obecní úřad. 
Z došlých správných odpovědí 
vylosujeme jednoho výherce,  

který obdrží drobný dárek. 



VÝSTAVBA POLNÍ CESTY      

     V těchto dnech probíhají dokončovací práce na výstavbě polní 
cesty v rámci stavby „Oudoleň – polní cesta U35“. Jde o součást akce, 
která bude pokračovat směnou obecních pozemků za pozemky pod 
budovanou polní cestou. Rád bych touto cestou požádal spoluobčany 
o trpělivost s užíváním nově budované cesty. Po dohodě s realizáto-
rem stavby panem Matějkou a místostarostou obce Bc. Petrem Zvo-
lánkem bylo doporučeno užívání cesty pro automobilovou dopravu až 
v jarních měsících roku 2021. Pro provozní způsobilost a únosnost 
cesty je nutné, aby si přes zimu tzv. sedla a laicky řečeno „dozrála“. Proto Vás ještě jednou prosím o dodržování tohoto 
doporučení. Samozřejmě otužilí cyklisté i pěší návštěvníci jsou vítáni již nyní! Já i naši nejbližší sousedé máme radost 
z toho, jak probíhá výstavba zpevněné cesty a jak se zkultivovalo okolní prostředí. Přijďte se podívat!            
                                                                                                                                  Za Oudoleň krásnější Ing. Jiří Konfršt            
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COOP OUDOLEŇ 

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA 

Středa 23. 12. 7.00 – 12.00 15.00 - 17.30 

Čtvrtek 24. 12. 7.00 – 10.00  

Pátek 25. 12. Zavřeno  

Sobota 26. 12. Zavřeno  

Neděle 27. 12. Zavřeno  

Čtvrtek 31. 12. 7.00 - 10.00  

Pátek 1. 1.  Zavřeno  

Sobota 2. 1.  7.00 – 10.00  

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme  
panu Jiřímu Holasovi, rodákovi z Oudoleně čp. 20, 

který zemřel 27. listopadu 2020  
ve věku 83 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

 

VZPOMÍNKA 
 

 

Dne 16. 12. 2020 by se dožil 78 let  
pan František Müller. 

 
Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali. 

 
Vzpomíná syn Martin a příbuzní 

 
                                                                                    

            
 

Nástěnný kalendář 2021 - krajina z celého světa i Vysočiny 
  Autor fotografií: Tomáš HOLUB 

 
2měsíční (titulní stránka + 6 listů) 
  
Rozměr: 63 x 45 cm 
 
Tisk na kvalitní  
papír s parciálním 
lakem  
(matné kalendárium, 
lesklá fotografie) 
  
Cena: 270,- Kč 
 

Je možné zakoupit 
na obecním úřadě 
a poště. 

 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

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

