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                                                                                                                       LISTOPAD 2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 

SLOVO STAROSTKY 
 

Vážení spoluobčané, 
 
     naši předci vnímali začátek listopadu jako magickou 
dobu, ve které se prolíná svět živých se světem mrtvých. 
O svátku Všech svatých a Dušičkách vzpomínali na své 
zemřelé a modlili se za ně. I my jsme v těchto dnech 

navštívili místa svých blízkých, kteří již nejsou mezi 
námi, zapálili svíčky, tichem a vzpomínkou uctili jejich 
památku. Starý rok se pomalu chýlí ke konci a přichází 
čas, kdy by se měl každý člověk zamyslet nad tím, že 
něco končí, ale něco nového nastává… 
     V naší obci začalo pracovat nové zastupitelstvo, 
které se poprvé sešlo 19. října na ustavujícím zasedání. 
Všichni zastupitelé složili slib, zvolili starostu a 

Foto: fotofidler.cz 

Puntíkový den na nové školní zahradě. Foto: ZŠ 
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místostarostu do neuvolněných funkcí, určili předsedy 
výborů finančního, kontrolního, školského, pro veřejný 
pořádek a bezpečnost, pro záležitosti požární ochrany, 
pro životní prostředí a kulturu. První zasedání zastupi-
telstva proběhlo v příjemném a svižném kroku a dou-
fám, že se v tomto duchu budeme setkávat i na dalších 
jednáních a nezapomeneme na základní pravidla - být 
připraveni na zasedání dle zaslaných materiálů, vysly-
šet názor druhého, nehádat se, neškodit lidem, pomá-
hat a pro klíčová rozhodnutí nacházet nejlépe shodu ce-
lého zastupitelstva. Přeji všem zastupitelům hodně sil a 
pozitivní energii při výkonu jejich funkce. Pevně věřím, 
že nově zvolené zastupitelstvo obce je předpokladem 
naplnění představ o dalším rozvoji obce a života jeho 
občanů. 
     Během podzimních měsíců dokončujeme přípravu 
rozpočtu pro následující období, aby se stihl zveřejnit a 
schválit nejpozději do Vánoc. Pokud počasí dovolí, 
bude firma Jan Matějka, Ždírec nad Doubravou, pokra-
čovat ve výstavbě vodovodu na Čtvrtích. Od pondělí 
7. 11. je uzavřena silnice na Slavětín, objízdná trasa 
vede přes státní silnici. Prosíme občany o toleranci při 
výkopových pracích. Připravujeme projekt na výstavbu 

nového veřejného osvětlení v horní části obce při zave-
dení elektrického vedení do země, dále projekt na re-
konstrukci školní jídelny. V listopadu bude dokončeno 
výběrové řízení na opravu střechy kapličky, kterou zrea- 
lizujeme na jaře příštího roku. 
     Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat všem 
voličům a zastupitelům za projevenou důvěru, kterou 
ve mě vložili. Velice si jí vážím a je pro mě zavazující. 
Chci Vás ujistit, že vynaložím všechny síly na to, aby 
naše společná obec byla krásná, rozvíjející se a přívě-
tivá ke všem občanům, kterým se v ní bude dobře žít. 
Mým cílem je vnášet do současné doby klid, toleranci, 
schopnost naslouchat, dobrou vůli, také odvahu a roz-
hodnost. Přeji si, abych měla kolem sebe „dobré lidi 
v týmu“, kteří mě podpoří, podrží a budou pomáhat. 
Jsem přesvědčena o tom, že každý občan by měl 
za námi na úřad přicházet s důvěrou a odcházet s poci-
tem, že jsme mu v rámci platných zákonů a reálných 
možností vyšli vstříc. 
     Mějte klidný listopad a já se těším na setkání s Vámi 
u rozsvěcení vánočního stromečku. 

                           Blanka Zvolánková, starostka obce  
 

− Zastupitelstvo složilo slib stanovený v § 69 odst. 2 
zákona o obcích: „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 repub-
liky". Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, 
ani nesložil slib s výhradou. 

− Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místosta-
rosty. 

− Zastupitelstvo určuje, že funkce starosty a místosta-
rosty bude vykonávaná jako neuvolněná. 

− Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob volby sta-
rosty a místostarosty. 

− Zastupitelstvo volí starostkou obce Oudoleň 
Mgr. Blanku Zvolánkovou. 

− Zastupitelstvo volí místostarostou obce Pavla Vese-
lého. 

− Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní vý-
bor. Oba výbory budou tříčlenné. 

− Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru 
Pavlínu Blažkovou. 

− Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru 
Bc. Petra Zvolánka. 

− Zastupitelstvo odkládá volbu členů finančního vý-
boru z důvodu nedostatku kandidátů na členství 

ve výboru na nejbližší zasedání.  

− Zastupitelstvo odkládá volbu členů kontrolního vý-
boru z důvodu nedostatku kandidátů na členství 
ve výboru na nejbližší zasedání.  

− Zastupitelstvo zřizuje: výbor školský, výbor pro ve-
řejný pořádek a bezpečnost, výbor pro záležitosti po-
žární ochrany, výbor pro životní prostředí a výbor 
kulturní a sportovní. Všechny výbory budou 
tříčlenné. 

− Zastupitelstvo volí předsedkyní školského výboru 
Mgr. Vladimíru Stehnovou.  

− Zastupitelstvo volí předsedou výboru pro veřejný po-
řádek a bezpečnost Michala Blažka. 

− Zastupitelstvo volí předsedou výboru pro záležitosti 

požární ochrany Romana Zelenku. 

− Zastupitelstvo volí předsedou výboru pro životní pro-
středí Josefa Křesťana. 

− Zastupitelstvo volí předsedou kulturního a sportov-
ního výboru Martina Antla. 

− Zastupitelstvo odkládá volbu členů školského vý-
boru, výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost, 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 10. 2022 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 23. 11. 2022 od 17.30 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.    
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Školení BOZP 
3. Záměr pronájmu majetku obce č. 9/2022 
4. Záměr pronájmu majetku obce č. 10/2022 
5. Záměr pronájmu majetku obce č. 11/2022 
6. Záměr pronájmu majetku obce č. 12/2022 
7. Záměr změny smlouvy pachtovní 

č. 13/2022 
8. Volba členů výborů 
9. Složení komise pro řešení mimořádných 

událostí a povodňové komise  
10. Stanovení výše příspěvku na telefon 
11. Rozpočtové opatření č. 7/2022 a 8/2022 
12. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 
13. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

ZŠ a MŠ Oudoleň na období 2024 – 2026 
14. Návrh rozpočtu obce 
15. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

obce na období 2024 – 2026 
16. Návrh strategického plánu obce 
17. Žádost o kácení stromů 
18. Stavy na peněžních účtech obce 
19. Různé 
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výboru pro záležitosti požární ochrany, výboru pro ži-
votní prostředí a výboru kulturního a sportovního 
z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve vý-
boru na nejbližší zasedání. 

− Zastupitelstvo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce. Odměna bude poskytována ode dne 20. 10. 
2022. 

− Zastupitelstvo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu 
za výkon funkce starostky jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce. Odměna bude poskytována ode 
dne 20. 10. 2022. 

− Zastupitelstvo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu 
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce. Odměna bude poskyto-
vána ode dne 20. 10. 2022. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a podepsalo: Čestné 
prohlášení člena Zastupitelstva obce Oudoleň. 

− Předsedající navrhla termín konání příštího zase-
dání zastupitelstva obce.  

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

 

Obec Oudoleň a ZŠ a MŠ Oudoleň vás srdečně zvou na  

 

 v neděli 27. 11. 2022 od 17.00 hodin 
 

Před kulturním domem vystoupí

školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Dany Kazdové.

     Připraveno bude občerstvení, vánoční čaj a svařák. 

 

 
 
 

 
 
 
 

VEDENÍ OBCE OUDOLEŇ  

ÚŘEDNÍ HODINY A KONTAKTY  
 

Starostka obce:  Místostarosta obce: 

Mgr. Blanka Zvolánková  Pavel Veselý 
 

        732 635 540   776 823 648 

starostka@oudolen.cz mistostarosta@oudolen.cz 
 

Úřední hodiny: úterý: 17.00 – 19.00 hodin  Úřední hodiny: úterý: 18.00 – 19.00 hodin 
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K PODZIMU PATŘÍ POUŠTĚNÍ DRAKŮ, 

JEŘABINY A JEŽEK S JABLKY (NEBO NE?)  
       I k nám do školky zavítal pan Podzim. Hodně času 
jsme trávili venku. Sbírali jsme přírodniny, pozorovali 
znaky podzimu, jak se mění příroda, počasí a jak se 
barví listy. Vyhlásili jsme soutěž „Který strom má nejvíc 
barev“. Hádejte, který strom to vyhrál, případně se ze-
ptejte dětí ze školky, uvidíte, že nebudou váhat ani chvi-
ličku. Díky tomu jsme přibrali do naší celoroční sbírky 
další strom. 
      Uskutečnili jsme projektový den ve výuce Živáčkové 
na zahradě ve spolupráci s ekocentrem Chaloupky 
a díky tomu se seznámili s živočichy, kteří se mohou 
u nás na zahradě objevit. Nejvíc nových informací se 
děti dozvěděly o ježkovi, stavěly mu domeček a zjistily, 
na čem si rád pochutná, ale že jablíčka to nejsou. To se 
tak říká jen v pohádkách, a to děti už dobře vědí. Paní 
lektorka byla velmi mile překvapená, prý jsme jedna 
z mála školek, která ví, čím se ježek živí. 

     Dary podzimu jsme využili ke tvoření a jídlu. Děti vy-
ráběly ozdoby z jeřabin, tiskaly půlkou jablka a také si 
každé dítě připravilo svůj jablečný závin, který si po upe-
čení s chutí snědlo. Zkusily si oloupat a nakrájet vaře-
nou bramboru.   
     Při větrném podzimním počasí jsme pouštěli draky 
na louce. Děti si je pouštěly samy ve dvojicích a pěkně 
si to prožily, na vlastní kůži pocítily sílu větru.  
     Poslední říjnový týden jsme věnovali puntíkům a bar-
vám. Společně se školou jsme Puntíkovým dnem pod-
pořili Světový den psoriázy (lupénky). Děti se dozvěděly 
základní fakta o lupénce, že to není infekční nemoc, 
může se objevit u kohokoliv a že někteří se k lidem 
s lupénkou nechovají hezky, protože se bojí nakažení. 
Všichni si na sebe v tento den vzali oblečení nebo do-
plňky s puntíky. Pro děti bylo příjemné a milé, že si užily 
společný čas s velkými školáky.   

     Paní učitelky MŠ                                    
     

  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

 Děti z mateřské školy po cvičení s padákem. Foto: MŠ 
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ZÚČASTNILI JSME SE 

OKRESNÍHO KOLA 

VE STOLNÍM TENISE 
     V pátek 21. 10. jsme se vydali 
na okresní kolo ve stolním tenise, 
které pořádala TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod. Jednalo se o hráče a hráčky 
z 8. a 9. tříd ZŠ. Naše výprava ale 
mohla počítat jenom s hráči, kteří 
navštěvují místní základní školu. 
Po velkém rozvážení jsme vyslali 
do boje 2 děvčata, Emmu Stehno-
vou a Emu Markovou. Jejich sou-
peřkami byly dívky (nebo spíše 
mladé slečny) o 3 - 4 roky starší.  
     Utkání s hráčkami z Přibyslavi 
(kde jedna z nich hraje za družstvo 
dospělých) mělo jasného favorita, 
tudíž skončilo výhrou soupeřek. 
Druhý zápas naše hráčky odehrály 
proti Světlé nad Sázavou a tam jim chybělo kousek štěs-
tíčka, protože obě prohrály nejtěsnějším rozdílem 3 : 2. 
Oběma našim hráčkám patří velké poděkování za re-
prezentaci školy, skvělý přístup a hlavně za odvahu 
pustit se do křížku na svém prvním turnaji s hráčkami 
o tolik let staršími.                                          Učitelky ZŠ 

PUNTÍKOVÝ DEN VE ŠKOLE I ŠKOLCE 
      V úterý 25. října jsme se účastnili projektu „Puntí-
kový den“, což je osvětový projekt, jehož cílem je šířit 
mezi širokou veřejnost povědomí o tom, že lupénka 
není infekční onemocnění. 
     Jedná se o celorepublikový happening s přesahem 
do zahraničí, který se koná u příležitosti Světového dne 
psoriázy (World Psoriasis Day). 
       Cílem je, aby se děti i dospělí poučili o tom, že 
lupénka není infekční a může se objevit u kohokoliv, jen 
někteří z nás k tomu mají větší dispozice. Dále upozornit 
na to, že se nechováme k lidem s lupénkou vždy hezky, 
protože o této nemoci nic nevíme a bojíme se, že se 
nakazíme. 
      A tak jsme se v rámci osvěty zapojili i my. Během 
dne jsme si o této nemoci povídali, starší děti vyhledá-
valy informace a fotografie na internetu. Všichni jsme 
v tento den přišli do školy v puntíkovém oblečení. 
       Nakonec jsme vyběhli na školní zahradu a vytvářeli 
puntíky z přírodnin. 

       Celé dopoledne jsme zakončili vytvořením obřího 
lidského puntíku.                     Učitelky ZŠ  

ŽÁCI VYRÁBĚLI PODZIMNÍ DEKORACE 
       V hodině pracovních činností a výtvarné výchovy 
jsme tvořili podzimní dekorace. Nejprve jsme zdobili 
květináče a různé nádoby přírodninami. Pak jsme vyrá-
běli ježky z plastových lahví a spousty borových šišek. 
Svými výtvory jsme krásně ozdobili schody u vchodu 
naší školy. Práce nám zabrala dost času, ale moc nás 
to bavilo a myslíme si, že se nám dařilo. 
                                                          Žáci 4. a 5. ročníku 

Pavel Klusák: GOTT ČESKOSLOVENSKÝ PŘÍBĚH  
     Hvězda, mýty - a skutečnost. 
Největší popovou hvězdou v Čes-
koslovensku byl Karel Gott - a 
v jistém smyslu jí v Česku zůstává 
dodnes. Jeho příběh však není 
tradičním vyprávěním o hudeb-
ním velikánovi. Gottův osud totiž 
nelze oddělit od dějin zdejší spo-
lečnosti a politiky. V šedesátých 
letech se mladý zpěvák stal jed-
nou z tváří kulturního uvolnění, 
zatímco v těch sedmdesátých 

souzněl s obdobím cenzury a ztráty historické paměti. 
Pozdější éra trhu a demokracie pak zacházela s jeho 

legendou, aniž se ptala na stíny u jejích kořenů. Gottova 
sláva a jeho hvězdná image jsou přitom vše, jen ne sa-
mozřejmé: po celou dobu svého života zůstal Gott vy-
pravěčem a zároveň strážcem vlastního příběhu. A tím 
pádem i příběhu o Československu, hudebním prů-
myslu, vyjednávání ve zdejší kultuře, mocenských bo-
jích a síle médií.  
     Nezávislý portrét Karla Gotta od hudebního publi-
cisty Pavla Klusáka tento příběh vypráví s důrazem na 
ověřená, nová a málo známá fakta. Kniha Gott proniká 
za léta šířené mýty a zaplňuje bílá místa v událostech 
kolem Las Vegas, "cvičné emigrace" a Anticharty. Také 
líčí vývoj tuzemského showbyznysu i společnosti. 
Osudy Karla Gotta jsou totiž tak trochu historií nás 
všech. 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

 

Foto: ZŠ 

Foto: ZŠ 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 11/2022 6 

     V prosinci 1919 podal řídící učitel Hynek Bukovský 
žádost o pensionování s datem 1. února 1920. Působil 
zde od 1. 9. 1899, ve školní službě od 1. února 1874; 
v Oudoleni pobyl 20 roků 5 měsíců, celkem vyučoval 
46 roků. Jelikož jeho žádosti bylo vyhověno, přestal 
31. 1. 1920 vyučovat a odešel na odpočinek do Němec-
kého Brodu ve věku 68 let. Ačkoliv si v poslední době 
často stěžoval, že ho již práce unavuje, přec loučil se 
se školou velmi těžko. Místní školní rada s obecním vý-
borem přišla se s ním rozloučit a za jeho práci mu po-
děkovat poslední půlden jeho působení ve škole.  
      Při této příležitosti věnoval 108 svazků zábavných 
i poučných knih do lidové knižnice.  
     K jeho chvále ještě dlužno poznamenat, že každo-
ročně vysazoval se školní mládeží různé stromky 
ze školní zahrady. Že jsou dosud ve vsi mnohá místa 
prázdná, zaviněno jednak malým porozuměním občan-
stva, místy pak špatnou, vlhkou půdou.  

     Ve školní zahrádce pěstoval s velikou oblibou tuli-
pány, takže v posledním roce docílil přes 2.000 sazenic 
různých druhů.  
      Při jeho odchodu na odpočinek nelze přejíti mlčením 
historii stavby školy (vlastní historii o přípravných jedná-
ních k započetí nové školní budovy). Jak je možno se 
dočísti, jednalo se ve zdejší obci již často o novostavbě 
školy, vždy však bez výsledků.  
     Jmenovaný ř. uč. sic taky působil na místní školní 
radu, aby se rozhodla ke stavbě, nepočínal si však dost 
energicky, což místní školní radě jen lahodilo. Všecka 
její radost však se změnila během války v zármutek, je-
likož dobře vidí, že dnes sebemenší oprava staré školy 
bude nákladnější, než by byla požadovala novostavba. 
Přitom dlužno vzíti v ochranu p. Bukovského, když ob-
čanstvo tvrdí, že on je vinen odkladem stavby. Největší 
vina leží nejen v m. š. radě, nýbrž ve všech občanech. 
Stálými odklady potrestali sami sebe i své děti.  

(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)
 
 
 

 
 

PRVNÍ VÍTĚZNÉ ZÁPASY MÁME ZA SEBOU       
 
     V neděli 9. října se opět rozeběhl šachový kolotoč. 
Po loňském úspěchu a prvním místu v regionální sou-
těži jsme odmítli postup do krajské soutěže. Myslím, že 
je to rozumné rozhodnutí, protože tato soutěž se hraje 
v 8 hráčích a byla by pro nás dost obtížná. Zůstali jsme 
nohama na zemi a v prvním kole Regionální soutěže 
Vysočiny jsme přivítali hráče Havlíčkova Brodu, kteří 
skončili loni druzí. Nečekaně jsme je porazili 5 : 0 a bez 
ztráty kytičky jsme zápas vyhráli.   
     Druhé kolo jsme zajížděli do Cejle, obce za Jihlavou, 
kde nás čekal těžší soupeř složený ze zkušených hráčů. 
Po 3,5 hodinách, které jsme strávili nad šachovni-
cemi, jsme odjížděli spokojeni, protože jsme vyhráli 3 : 2 
a upevnili si 1. místo v tabulce. 

     Tyto dva zápasy jsme odehráli v sestavě Petr Zvolá-
nek, Štěpán Zvolánek, Vojta Zvolánek, Tomáš Benc, 
Mojmír Smejkal a Milan Chvojka. 
     Před sezonou došlo ke změnám v naší sestavě a po 
odchodu Tomáše Blažka do hlineckého oddílu přišel na 
hostování pan Mojmír Smejkal z Přibyslavi, hrající 
za Žďár. Je to šachista, který nám po dlouhá léta po-
máhá s organizací našich turnajů, ať jde „O pohár sta-
rostky", nebo turnaje dětí, které pořádáme v rámci pře-
boru základních škol prvního stupně. Další změnou je 
přestup Štěpána Zvolánka, který byl na hostování 
v Chotěboři. Velkou radost nám udělal právě zájem z to-
hoto oddílu, který požádal o hostování našich mladých 
nadějí. Jedná se o Bětku Zvolánkovou, Lenku Zvolán-
kovou, Vojtu Zvolánka a Marka Doležela. Tito hráči si 
mohou zahrát Krajskou soutěž a první ligu. Přeji jim 
mnoho úspěchů.                              Za ŠO Oudoleň MCH

KOMUNÁLNÍ VOLBY JAKO META I NOVÝ START 

      O výsledku letošních voleb do zastupitelstev obcí 
rozhodly hlasy občanů, kterým není lhostejné, kdo je na 
radnicích a obecních úřadech zastupuje. Výsledky nej-
sou pouze statistickým závěrem, ale především zrcadle-
ním důvěry voličů v novou nebo staronovou samo-
správu, která bude mít v následujících čtyřech letech 
v rukách plánování, rozvoj a veškeré místní veřejné 
služby. Přesně té důvěry, která dělá naše města a obce, 
mimo jiné, dobrými místy pro život. 
      Volby jsou současně i příležitostí pro občany vysta-
vit starostům a obecním radám „vysvědčení“, kdy opa-
kování resp. návrat do starostovského křesla je znám-
kou úspěchu. Na druhou stranu i změny v obsazení 
místních samospráv je třeba vnímat pozitivně, třeba 
jako příslib něčeho nového, svěžího a očekávaně chtě-
ného. Končícím zastupitelstvům je třeba vyslovit velké 
poděkování za jejich práci, za odvahu dělat stále nové 
věci, za angažovanost a patriotismus, za sílu a trpěli-
vost, se kterou je třeba stále vysvětlovat a argumentovat 

ve prospěch CELÉ obce. Novým i staronovým týmům 
ve vedení všech našich 704 regionálních sídel chce být 
Kraj Vysočina i jeho úřad nadále silným a spolehlivým 
partnerem, který podá nejen pomocnou ruku v řešení 
obvyklých agend, ale především nabídne cesty a ná-
stroje pro plnění reálných a smysluplných plánů, pro-
jektů, ale i volebních slibů. Obce a jejich přání jsou in-
spirací pro krajem nastavované dotační příležitosti. Už 
několikrát jsme se přesvědčili, že největší užitek má 
společnost z projektů, které přichází zevnitř z území a 
kraj na nich spolupracuje s činorodými obcemi, jejich 
spolky, sdruženími, ale i sportovními kluby nebo místně 
působícími neziskovkami. Nové volební období je také 
příležitostí posílit, a to i ze strany kraje, spolupráci a 
partnerství mezi okresy i městy. Už v minulosti se bohu-
žel neosvědčilo řešení problémů tzv. na sílu, bez ochoty 
hledat kompromisy, bez respektu práva na argumenty 
toho druhého, s rezignací na slušnost.  
       Stále platí, že kontakty na hejtmana Kraje Vysočina 
a celou krajskou radu jsou veřejné. Nic se nezměnilo ani 
na tom, že veřejnost i starostové mohou kdykoli využít 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU PŘI TJ SOKOL OUDOLEŇ POŘÁDÁ 
 

 

 

 

Prezence do 8.00 hodin. 
 

Přihlášky nejpozději  

e-mailem: milchvo@seznam.cz, na FB „Pinčes u nás“,  

osobně u Milana Chvojky nebo na tel. 776 646 395. 
 

 

 

 

 

 

 

tato spojení, aby nás upozornili na situace, které by-
chom mohli pomoci vyřešit. Dobrým vztahům nepro-
spívá, když se o problému dozvídáme z médií. A přitom 
stačí často jen jeden telefonát nebo mail a média mohou 
informovat nejen o problému, což je v pořádku, ale zá-
roveň i o jeho řešení. Protože o tom je spolupráce kraje, 
měst a obcí. Hledat společně kompromisy, dostupná 

řešení, navzájem se motivovat k dalším odvážnějším 
projektům – být si navzájem spolehlivými partnery. 
     Těším se na spolupráci s novými zastupitelstvy. Na 
Vysočině v nich zasednou stovky žen a mužů. Jejich 
hlas určitě bude slyšet a já jsem připraven jim naslou-
chat.  

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

11. 11.  
Svatomartinská lampionová 

stezka 
SDH 

23. 11.  Zasedání zastupitelstva Obec 

27. 11. 
Rozsvěcení vánočního 

stromu 

Obec 

ZŠ  

5. 12.  Mikulášská nadílka 
TJ 

Sokol 

KULTURA – INZERCE – FOTO OKÉNKO 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
  

                          V měsíci listopadu oslaví výročí narození 
 

Antonín Konfršt, Oudoleň 28 
 

      

BLAHOPŘEJEME! 

 
 

VÍTÁME  MIMINKA 
 
 

Vítáme mezi námi 

                             Rozálii Bénovou, 

    narozenou 12. 10. 2022, 
 

                             Adélu Hrůzovou, 

    narozenou 24. 10. 2022. 

 

mailto:milchvo@seznam.cz
http://images.google.com/imgres?q=roztomil%C3%A9+miminko&start=238&hl=cs&sa=X&gbv=2&biw=1920&bih=911&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=a2pHw-Jw28IUGM:&imgrefurl=http://www.vectorimages.org/vector-images/cartoon-baby-bottles-and-baby-car-vector.html&docid=DqZKoSJxQuQlkM&imgurl=http://www.vectorimages.org/09/0920100513081042105.jpg&w=700&h=692&ei=ePa0TpWzH-Xc4QSC6aHIAw&zoom=1&chk=sbg
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ TOMÁŠE HOLUBA 

"V PROMĚNÁCH SVĚTLA" 
 

v podkroví Knihovny I. Herrmanna v Chotěboři 
 

     Autor, Tomáš Holub, má focení spojené s cestováním a 
pobytem v přírodě. Navštívil různé kouty světa, ale rád obje-
vuje i krásy naší krajiny. Když to nejsou hory, rád se toulá 
lesem a jiným, neotřelým způsobem se ho snaží zachytit. 
Jeho atmosféru, klid, jeho duši a celé propojení s námi lidmi, 
jako jsou ranní mlhy, nasvícené červánky nebo jinak drama-
tická oblačnost – světlo hraje v jeho fotografiích hlavní roli.  
     V roce 2019 vydal společně s přítelkyní Ivanou Rosickou 
knihu „Když má fotografie duši“. Kniha je oslavou přírody – 
nutí čtenáře zastavit se, zamyslet, vidět krásu okolního světa 
a chránit ho. Zároveň přináší radost a hladí po duši. 
     Výstavu můžete navštívit v otevírací době Městské kni-
hovny v Chotěboři nebo dle předchozí domluvy.  
Vstupné: dospělí: 20 Kč, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 
65 let, ZTP a ZTP/P: 10 Kč, děti do 6 let zdarma. 
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Projekt: VODOVOD ČTVRTĚ 
UZAVÍRKA KOMUNIKACE  

 

Termín uzavírky: 7. 11. - 30. 11. 2022 
 

      V měsíci listopadu bude realizován projekt Vodovod 
Čtvrtě. V rámci projektu bude firma Jan Matějka, Ždírec 
nad Doubravou, provádět v této části obce výkopové 
práce.  
      Prosíme o trpělivost a shovívavost a o maximální 
součinnost. Dbejte zvýšené opatrnosti a případné 
připomínky či nejasnosti směřujte na vedení obce.      
Děkujeme. 
     Autobusové spoje budou vedeny objížďkovou trasou 
po silnici č. I/34.   
     Zastávka „Slavětín, čekárna“ nebude po dobu trvání 
uzavírky obsluhována linkou 600320.       

       
 
 

 

Puntíkový den v základní škole. Foto: ZŠ 

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

