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                                 ZÁŘÍ 2018  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V měsíci srpnu oslavila 90. narozeniny 
paní Božena Halamová. 

Do dalších let přejeme hodně zdraví a elánu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

v zasedací místnosti   

Obecního úřadu Oudoleň 

PŘÍJEM VĚCÍ: 10. – 12. 9. 2018 
Označené cenou a značkou, včetně seznamu s cenami. 

PRODEJ: 17. – 19. 9. od 7.30 do 17.00 hodin 
 

VÝDEJ VĚCÍ: 24. 9. od 7.30 do 17.00 hodin 

 
 

 
 

Ve dnech 17. – 21. září 2018  
se bude na obecním úřadě vybírat 

vodné.  Vodné činí 17 Kč/m3. 
V případě platby na účet je nutné 

si nejdříve zjistit na obecním úřadě 
výši vodného 

(osobně, telefonem nebo e-mailem).  

Platbu je možné provést na tato 
čísla účtů: 102703292/0300 nebo 

3655068309/0800. 
Variabilní symbol: 2310+čp. 

Obec Oudoleň, ZŠ a MŠ  
Oudoleň a místní spolky  

zvou na sázení stromků  
ovocné aleje v rámci projektu 
 

KDO MÁ V OUDOLENI DOMEK,  

ZASADÍ SI STROMEK 
          v sobotu 27. 10. 2018 

          od 13.00 hodin  
            sraz u „Chaloupky“ 

 
 

                                          Bližší informace na str. 3. 

 

 

Prvňáčci první školní den.  
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− Usnesení jsou průběžně plněna.  
− Zastupitelstvo  schválilo  na   základě    informací 

Mgr. et Mgr. Lucie Duškové, projektové manažerky 
firmy grantEX s. r. o. Praha, a Ing. arch. Romana 
Pelara, projektanta firmy TRIGNIS spol.  s r. o. Brno, 
projektovou dokumentaci, rozpočet a návrh žádosti 
o dotaci na akci: Sociální byty Oudoleň.  

− Obec Oudoleň získala v soutěži Vesnice roku 
Diplom za rozvíjení lidových tradic. V souvislosti se 
získaným oceněním obec obdržela od Kraje 
Vysočina dar ve výši 20 tis. Kč. Zastupitelstvo 
schvaluje nákup krojů a jiných potřeb pro Hudebně 
pohybový  kroužek  při  ZŠ  a  MŠ Oudoleň ve výši 
10 tis. Kč.   

− Zastupitelstvo schvaluje úhradu nákupu triček 
s logem školy pro ZŠ a MŠ Oudoleň. 

− Zastupitelstvo schvaluje žádost o pronájem vestibulu 
kulturního domu dne 20. 10. 2018 za cenu 500 Kč. 
Případné uzavření pohostinství si musí žadatel 
domluvit s provozovatelem pohostinství.  

− Zastupitelstvo bere na vědomí schválený Závěrečný 
účet Svazku obcí Přibyslavska za rok 2017. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí schválený Závěrečný 

účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2017. 

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

 Era  588 193,69 
 ČSOB a. s.                           3 195 406,96 
 Česká spořitelna a. s.  120 040,90 
 Česká národní banka  242 132,89 
 Celkem                           4 145 774,44 Kč. 
 Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 

prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
4 052 946,44 Kč. 

− Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 5/2018. Na straně příjmů 
bude rozpočet navýšen o 329 796,60 Kč a na straně 
výdajů o 360 094,60 Kč (na straně příjmů i výdajů 
činí nejvyšší výdaj průtoková dotace pro ZŠ a MŠ 
Oudoleň ve výši 181 801,60 Kč, dále se příjmy 
navyšují z důvodu schválení dotace z POVV ve výši 
127 000 Kč a výdaje z důvodu vyplacení příspěvku 
na výstavbu rod. domu ve výši 150 000 Kč.)  

− Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí termíny 
provedení kontrol finančního a kontrolního výboru. 

− Usnesení jsou průběžně plněna.  
− Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s provozovatelem 

distribuční soustavy ČEZ Distribuce a. s., Děčín, 
Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení 
odběrných elektrických zařízení k distribuční 
soustavě a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy. Smlouva se týká přípojek k novým 
stavebním parcelám. 

− Zastupitelstvo schvaluje žádost o připojení čp. 122 
v Oudoleni na obecní vodovod. Žadatel je povinen si 
zajistit vytyčení sítí a provedení připojení. Obec 
uhradí navrtávací pás a vodoměr. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o po-
kácení 1 ks javoru na pozemku p. č. 103/1 v k. ú. 
Oudoleň a pověřuje výbor pro životní prostředí 
přezkoumáním žádosti. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s ohlášením o pro-
vedení hydrogeologického průzkumného vrtu: 

− na pozemku p. č. 20/1, 20/3 a 20/4 

− na pozemku p. č. 112/4. 

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

 Era  578 074,03 
 ČSOB a. s.                           3 610 423,46 
 Česká spořitelna a. s.    94 614,59 
 Česká národní banka  260 916,69 
 Celkem                           4 544 028,77 Kč. 
 Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 

prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
4 451 200,77 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje zápis v kronice obce za rok 
2017. Zastupitelstvo neschvaluje digitalizaci kronik. 

− Zastupitelstvo schvaluje zrušení Svazku obecních 
lesů Přibyslav. Zrušení svazku nebude mít žádný 
dopad na postavení obce vůči Lesnímu družstvu 
obcí Přibyslav. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 13. 8. 2018. 

− Zastupitelstvo  projednalo   účast   zástupců  obce 
na Podoubravském  víceboji  v sobotu 8. září 2018 
ve Slavětíně.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 

     Zástupci obce se v pátek 3. 8. 2018 
vydali do vítězné krajské Vesnice roku 
2018 - Vepříkova. V rámci slavnostního 
ceremoniálu starosta obce Ivo Béna 
převzal od předsedy krajské komise Jiřího 
Kunce a náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina Jany Fischerové diplom za 
rozvíjení lidových tradic. Ocenění převzalo 
i dalších čtrnáct úspěšných obcí. Program 
pokračoval divadelním vystoupením 
místních dětí. V rámci slavnostního 

odpoledne byl připraven pro účastníky slavnostní oběd a prohlídka 
obce. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26. 7. 2018 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 8. 2018 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
P O Z V Á N K A  

 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 
které se bude konat ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 
18.00 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
− Ohlášení o provedení hydrogeologického 

průzkumného vrtu 
− Žádost o poskytnutí dotace 
− Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 
− Rozpočtové opatření č. 6/2018 
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KDO MÁ V OUDOLENI DOMEK, ZASADÍ SI STROMEK 

     Během posledních 60. - 70. let zmizelo to, co patřilo  
k tváři české krajiny po staletí - polní cesty, aleje,  
remízky. Tak zmizela i stará poutní cesta, která vedla  
přes naši obec k poutnímu kostelu v Sopotech.  
Zachoval se po ní jen kamenný kříž u tří starých lip  
a místní název Hraběnčin křížek. Proto se obec rozhodla 
obnovit cestu k tomuto kříži a vysadit podél cesty alej  
ovocných stromů starých odrůd. 
 

✓ Výsadba aleje proběhne v sobotu 27. 10. 2018  
od 13.00 hodin a zapojit se do ní může každý.  

✓ Celkem bude vysazeno 120 ks stromků:  
40 jabloní, 30 hrušní, 30 třešní a 20 slivoní.  

✓ V souladu s názvem projektu se mohou  
přihlásit do 21. 9. 2018 na obecním úřadě  

občané nebo rodiny, které mají zájem si v této aleji vysadit svůj vlastní stromek. 
Při přihlášení sdělí, který druh stromku si chtějí vysadit a obsah keramické 
popisky, např. Josef a Jana, čp. 48; Pavlíčkovi, 48; apod.  

✓ Zájemce o výsadbu nemusí být občan obce a nemusí mít v obci domek. Zájemce 
nic neplatí, vkladem je pouze nadšení a elán do práce. Stromků si zájemce může 
vysadit i více. Zájemci jsou vítáni. 

✓ V místě výsadby budou připraveny výsadbové jámy, budeme tedy jen sázet 
samotné stromky, zabezpečíme je proti větru a okusu zvěří a označíme 
připravenými keramickými visačkami (druh stromku a popiska sázejícího).  

✓ S sebou si vezměte potřebné nářadí (lopatu, palici nebo kladivo, kleště), chuť do 
práce a dobrou náladu. 

✓ Zalití stromků bude zajištěno.  
✓ V rámci doprovodného programu bude připravena pro děti naučná stezka podél nové 

aleje.  
✓ Pro účastníky bude připraveno občerstvení.  

 

     Do projektu se aktivně zapojí mateřská a základní škola: děti alej nakreslily (kresby jsou 
vystaveny  na  obecním  úřadě a v základní škole), dále  ve  škole  proběhne  beseda  s  dětmi 
o ovocných stromech v krajině a jejich významu a děti vyrobí keramické popisky na stromy.  
     Obec v rámci projektu  
opraví křížek, nechá  
prořezat lípy a umístí  
u křížku lavičku.  
     Na projekt obec  
získala dotaci z Kraje  
Vysočina z Fondu Vysočiny. 
     Tento projekt byl  
vytvořen za finanční  
podpory Nadace  
Partnerství a MAKRO  
Cash & Carry 
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OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – VÝPŮJČNÍ DOBA 

PO PRÁZDNINÁCH A KNIŽNÍ NOVINKY 

      Od 8. září je výpůjční doba v obecní knihovně opětovně 
ve středu  od  18.00  do 20.00 hodin a v sobotu od 18.00 
do 19.00 hodin. Jste vítáni.        Knihovnice Olga Hussliková 

 
Výběr z novinek knihovny: 
Petra Soukupová Nejlepší pro 
všechny 
      Desetiletý rozmazlený prů-
švihář Viktor žije v Praze s matkou, 
divadelní herečkou, která si s jeho 
výchovou ani s vlastním životem 
neví příliš rady. Když jednoho dne 
Hana dostává nabídku na natáčení 
seriálu na druhém konci republiky, 
bere ji jako příležitost, jak všechny 
své problémy vyřešit. Aby se mohla věnovat natáčení, 
přestěhuje Viktora přes jeho odpor k babičce na venkov. 
Namlouvá si přitom, že pro něj bude nejlepší, když 
změní prostředí, a  pro její matku, která nedávno přišla 
o manžela, bude dobré, když nezůstane sama.  
      Viktor se cítí zrazený a podvedený a jeho zoufalství 
je tím větší, že dominantní babička má jasnou představu 
o tom, jak by měl jeho život i život jeho matky vypadat. 
Kromě dramatického sžívání se s venkovem, sleduje 
román i další osudy Hany bojující se seriálovou rolí, 
s Viktorem, se svojí matkou  i  příležitostnými  milenci. 
A rovněž příběh babičky, která si vedle Viktora začíná 
uvědomovat své slabosti a neodvratně přicházející 
stáří. A všichni přitom chtějí jeden pro druhého jen to 
nejlepší.  
 
Lucy Clarke Stíny nad zálivem 
     Před sedmi lety unese dva 
desetileté chlapce proud příliš 
daleko od břehu. A na pevninu se 
vrátí jen jeden… Sářin syn Jacob 
sice před sedmi lety přežil, ale na 
své narozeniny, v den neblahého 
výročí, zmizí beze stopy.  
     Postupně se začínají 
vynořovat nová i stará tajemství a 
komunitu na poloostrově Sand-
bank plíživě ochromuje napětí a nezodpovězené 
otázky. Sára je stále více a více zoufalá a přestává věřit 
všem, které zná a kterým dosud důvěřovala – a dobře 
dělá…  
     Co se vlastně před sedmi lety událo? Jak to, že v ko-
munitě, kde se pořád někdo dívá, zrovna tehdy nikdo 
nic neviděl? Kdo všechno a proč má důvod tajit, co se 
doopravdy stalo? 
 
Liv Constantine Poslední paní 
Parrishová 
     Amber Pattersonová už toho má 
dost. Příšerně ji nebaví být taková 
nula: tuctová, téměř ne-viditelná 
žena, kterou každý přehlíží. Přímo 
před očima má vzor toho, jak by 
mohl její život vypadat. Daphne 
Parrishová je blonďatá bohyně, 
která bere svůj luxusní život jako 
naprostou samozřejmost. Společně 

se svým manželem patří k místní honoraci, mají peníze, 
moc, obdiv, navíc dvě krásné dcerky... Proč by někdo 
měl mít všechno, zatímco jiný nemá nic? 
     Amber by se při pohledu na Daphne možná zadávila 
závistí, ale to se nestane. Má totiž plán, jak sladký život 
své sokyně postupně nahlodat a zničit, aby mohla v zá-
věru nastoupit na její místo. 
 
Fredrick Backman Medvědín 
     Pro většinu lidí neznamená 
vítězství na juniorském mist-
rovství v ledním hokeji nic moc, 
ale pro obyvatele Medvědína to 
znamená všechno. Vítězství jako 
tohle by totiž mohlo přitáhnout 
pozornost k upadajícímu městeč-
ku: přilákat státní dotace a ta-
lentované sportovce, kteří by dali 
Medvědínu přednost před velkými 
městy v okolí. Vítězství jako tohle 
by rozhodně znamenalo všechno pro hubeného 
teenagera Amata, který je všude mimo led za vyvrhela; 
pro Kevina, hvězdného hráče, jenž stojí jen krůček od 
zářivé budoucnosti v NHL; i pro Petera, jejich obětavého 
generálního manažera, jehož vlastní profesionální 
hokejová kariéra skončila tragédií. Tým by mohl mít 
šanci splnit sny celého města. Ale jedné noci během 
zapíjení klíčového vítězství se něco stane mezi 
Kevinem a Peterovou dcerou — a druhý den to vypadá, 
že se všechno změnilo…

POJĎTE PODPOŘIT ZÁSTUPCE NAŠÍ OBCE. 
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ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU  
     Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., provozovna Žďár nad Sázavou, upozorňuje na změnu 
vývozu komunálního odpadu. Od měsíce října bude komunální odpad vyvážen každé pondělí.  

 
  

 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 
     V pondělí 3. 9. jsme ve škole zahájili nový školní 
rok 2018/2019. Sešli jsme se v hojném počtu. Letos 
bude oudoleňskou školu navštěvovat 32 žáků.  
      Přivítali jsme mezi námi 5 prvňáčků: Adama 
Babáka, Jana Blažka, Sáru Doleželovou, Emu 
Markovou a Emmu Stehnovou. Přejeme všem 
školákům hodné úspěchů, ať se daří.            Učitelky ZŠ 

 

A CO NÁS ČEKÁ DÁLE? 
     V září zahájíme kurz plavání pro všechny ročníky 
základní školy a předškoláky z mateřské školy. Plavání 
bude probíhat vždy v pondělí v termínech: 10. 9., 17. 9., 
24. 9., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 12. 11., 19. 11., 26. 11. a 
10. 12. 2018. Také se hned od začátku školního roku 
začneme připravovat na výsadbu aleje.         Učitelky ZŠ 
                                                                      

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

 

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ 
      Rodičovské sdružení v základní škole se bude 
konat v úterý 11. 9. v 17.00 hodin.               Učitelky ZŠ 

 

      Vše, co ve knize této, dne 1. ledna 1892 založené, obsaženo jest, 
vypsáno bylo z pamětní knihy školy Oudoleňské, založené dne 1. ledna 
r. 1811, Jakubem Novotným, t. č. učitelem zdejším. 
 
     Kdy osada zdejší založena byla v paměti lidu se nezachovalo, taktéž 
není známo kdy, kde a kým poprvé zde vyučováno bylo. 
     Nejstarší datum pamětní knihy jest rok 1778. I uvádí se, že v roce tom 
vyučovala Kateřina Dymáková slabikovati a čísti ve své chalupě. 
     Poznámka tato nasvědčuje, že tedy v roce jmenovaném zvláštní budovy 
školní v Oudoleni nebylo. Avšak v několika letech po tomto roce školní 
budova byla zřízena, neboť v r. 1786 jmenuje pamětní kniha učitele 
stanoveného.  
      O této – snad první – budově školní v obci zdejší uvádí se, že „to byla 
malá obyčejná škola, kterouž občané na své vlastní peníze zřízenou měli“. 
     Roku 1798 vystavěna byla nová budova školní, celá dřevěná od základu, 
na kterou dříví, prkna, šindel, cihly a vápno daroval kníže Ditrichstein, jemuž 
náleželo panství Polenské. Ostatní potřeby drobnější jakož i řemeslníky 
obstarali občané oudolenští.  
     Jaká tato nová škola byla? 
     Roku 1810, tedy 12 let po vystavení, nastoupil zakladatel pamětní knihy 
zdejší, Jak. Novotný, jako učitel do Oudoleně. Ten napsal: Školních lavic 
nebylo, jenom dva nehoblované dlouhé stoly a sedadla u nich. Školní nářadí 
ostatní, jako stůl, židle, skříň a t.j. úplně scházelo. Taktéž školních knih 
úředních tu nebylo. Zem (t.j. podlaha) nebyla – byla jen udupaná hlína a v ní 
plno jam. Dřevník, zahrada, sklep ba ani záchod jak pro učitele tak pro dítky 
tu nebyl, až po r. 1810 přičiněním jmenovaného učitele během prý několika 

let vše do pořádku uvedeno a zřízeno bylo.  
     Dále jest zapsáno: Dne 22. června 1822 byla v Borové zkouška školních dětí, při níž přítomen byl škol. dozorce Josef 
Čeněk z Wartenbergu, p. farář, členové obecního úřadu a mnozí rodičové dítek. 
     Roku 1825 udíleno v Borové sv. biřmování.  
     Roku 1833 zavítal do země české císař František a brzy na to r. 1835 zemřel. Po něm nastoupil vládu císař Ferdinand 
V.  
     Dne 11. července 1836 udíleno v Borové sv. biřmování a potom odbývána zkouška dítek ze všech obcí 
k Borovskému kostelu patřících. Byloť tehdáž 156 lidí z Oudoleně a 44 ze Slavětína u sv. biřmování. Zkouška pak konala 
se „z dobropsaní, z počítání z hlavy, ze čtení“.                                                                                      (Pokračování příště.) 
      

Podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2018 

Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 

Pololetní prázdniny 1. 2. 2019 

Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2019 

Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019 

Hlavní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 2019 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI 
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NOČNÍ SOUTĚŽ V OTRADOVĚ 
      Naše mladší družstvo mužů se 11. 8. 
zúčastnilo noční soutěže, která se konala 
v Otradově. 
      Složení družstva: M. Antl, J. Bačkov-
ský, T. Bačkovský, T. Paušíma, J. On-
dráček, R. Zelenka a I. Bencová. Měli 
jsme tudíž smíšené družstvo. 
      Atmosféra byla výtečná a tentokrát 
naši skončili na 8. místě. Snad se 
povedlo překonat smůlu a mladší muži 
vystoupí i na stupně vítězů. 
     Stejně jako doposud, tak i nadále jim 
budeme držet palce. 
     Na příští soutěži Ahoj!  
         Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 
 

OHLÉDNUTÍ ZA PYROCAREM 2018 

      Dne 19. 8. skončil Pyrocar -  
přehlídka hasičské techniky, které se 
zúčastnila i naše Kačenka a nová 
dodávka. Na akci  se odjíždělo v pátek 
17. 8. a po celou dobu trvání akce jsme 
zaznamenali velký zájem nejen o naši 
techniku, ale i o hasičská auta ostatních. 
       K vidění byla nejen nejnovější tech-
nika, ale i historická vozidla a všechna 
potěšila každé hasičské srdce. Dále nám 
byla představena záchrana člověka z ha-
varovaného auta, které dále posloužilo 
k ukázce jiného zdatného pomocníka hasičů, a to 
pásového bagru. Stejně tak jsme viděli hašení pomocí 
vrtulníku, které je důležitou součástí při hašení špatně 
dostupných míst. 
      K vidění nebyla pouze vozidla, ale i čtyřnozí 
záchranáři, kteří ukázali, jak dokáží pomoci, a není 
radno je podceňovat jak při hledání ztracených osob, 
tak i při hledání místa vzniku požáru.  
     Vyjmenovat vše, co bylo k vidění, by bylo nadlouho, 
ale co musím poznamenat, je skvělá organizace celé 
akce, která trvala celý víkend - možnosti pohoštění, 
zajištění toalet, sprch, ale i programu pro děti, které si 
přišly na své při různých soutěžích. 
     Na této přehlídce se bohužel stala i smutná událost. 
V průběhu pořádání se udělalo nevolno předsedovi 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karlu Richterovi. Posléze přišla zpráva, že zemřel. Na jeho počest se 
rozezněly sirény a vzdaly hold tomuto obětavému hasiči. Čest jeho památce. 
     Další Pyrocar bude za čtyři roky, tak doufám, že se tam opět sejdeme.                     Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková

 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ  
     V sobotu 4. srpna se konal 16. ročník tradičního volejbalového turnaje. Letos se 
zúčastnilo 7 týmů, které bojovaly o každý bod i přes vysoké teploty a pálící slunce. 
Ve finálovém zápasu, kam se probojovalo i domácí družstvo PZ, před zraky z velké 
části místních diváků se vítězem turnaje stal tým A CO? z Přibyslavi. Třetí místo 
obsadili Trhani také z Přibyslavi. Poděkování  patří  především  rodině  Rosických 
za poskytnutí skvělého zázemí, taktéž TJ Sokol Oudoleň za organizaci a dále 
sponzorům   turnaje,  jmenovitě   se   jedná   o   Coprosys, PROGRESS s. r. o., 
Vilém s. r. o., Obec Oudoleň. Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se příští 
rok sejdeme ve větším počtu.                                      Vladimír Zvolánek 
 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

Vítězové volejbalového turnaje 
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TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

Tichou vzpomínku věnujeme  
panu Stanislavu Blažkovi, 

který zemřel 18. srpna 2018 ve věku 42 let. 
 
 
                                                                                    

            
 

Proletí 100letí 
 Oslavy, které prožijete jen jednou za 100 let 

     Už se blíží... oslavy 100 let vzniku republiky 

nabírají rychlost a na intenzitě. Kraj Vysočina 

neomezil narozeninové veselí pouze na jedno místo, 

ale mimořádných oslav se už v první půlce letošního 

roku dočkala téměř všechna okresní města Vysočiny. 

Poslední   zastávka   před   velkým   finále     potěší 

7. září 2018 obyvatele Havlíčkova Brodu při 

Národním zahájení Dnů Evropského dědictví. 

Pomyslná třešnička na narozeninovém dortu – tedy 

vyvrcholení celoročních oslav 100. výročí – se bude 

konat 15. ZÁŘÍ 2018 na Masarykově náměstí 

v Jihlavě.  

     Na náměstí v centru Jihlavy budou moci 

návštěvníci sledovat pětici scén, z nichž každá bude 

mít svoji symboliku – budou zapojeny projekce, 

rozehrají se okna radnice v průběhu století, do hry 

vstoupí obří česká vlajka z Muzea rekordů a kuriozit 

Pelhřimov. Přáním organizátorů je, aby lidé zažili po 

celé odpoledne a večer oslavu, radost a také dostali 

prostor pro zamyšlení, aby společně sdíleli 

mimořádnou podívanou, která bude ve svých 

jednotlivostech spíše akcentovat události, které 

společnost ve všech jejích vrstvách sbližovaly. 

Program by měl být délkou i obsahem sdělný i pro 

rodiny s dětmi. Akce se koná za každého počasí, 

k dispozici budou kryté stany a občerstvení.    

                       Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

 

 

 

 

 

 

8.  9. Podoubravský víceboj 2018 ve Slavětíně  Obec Slavětín 

17. – 19.  9. Dětský bazárek Obec Oudoleň 

5. – 6. 10. 
Volby do zastupitelstva obce  

Volby do Senátu Parlamentu ČR 
Obec Oudoleň 

6. 10. Závod požárnické všestrannosti v Pohledu SDH Oudoleň 

12. – 13. 10. Volby do Senátu Parlamentu ČR – II. kolo Obec Oudoleň 

27. 10. Taneční zábava - Kyvadlo SDH Oudoleň 

                 VÍTÁME  MIMINKO 
 

                   Vítáme mezi námi 

                   Dominika a Luboše Málkovy,            

                  kteří se narodili 26. 7. 2018. 

 

 
 
 
 

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci září 
oslaví výročí narození: 

 

Jaroslav Ondráček,  
Oudoleň 153 

Petr Tonar, Oudoleň 33 
 

BLAHOPŘEJEME! 
 
 
 
 

KULTURA A INZERCE 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

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

 

Volejbalový turnaj - stříbrné družstvo.  

I malé, ale šikovné, děti třídí odpad. 

Hasiči z Havlíčkovy Borové a z Oudoleně 

při likvidaci nebezpečného hmyzu v Oudoleni.  

Příprava mladých hasičů na závod 

v požárnické všestrannosti - nácvik vázání uzlů.  

Zdravotnická příprava mladých 

hasičů na závod  

v požárnické všestrannosti.  

Pan starosta Ivo Béna převzal ocenění v soutěži 

Vesnice roku 2018. Foto: Kraj Vysočina. 


