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     Na  základě  požadavků  občanů   zastupitelstvo 
rozhodlo  o  rozdělení  platby  vodného na dvě částky. 
Odečet vodoměrů k 31. 12. si budou provádět občané 
sami a odečet k 31. 7. bude provádět pracovník obce.  
 

Výše vodného je od 1. 8. 2019 stanovena následovně: 
 

- odběratel s trvalým pobytem 
 25 Kč/m3  - do výše 25 m3/rok  
 38 Kč/m3 - nad 25 m3/rok  
Příklad: 
Počet občanů s trvalým pobytem v domě – 4 osoby, 
spotřeba za rok (od 1. 8. do 31. 7.) činí 130 m3.  
 

Za 100 m3 (4 osoby x 25 m3) bude vodné 2 500 Kč 
(100 m3 x 25 Kč/m3), vodné za 30 m3 (130 m3 – 100 m3) 
bude 1 140 Kč (30 m3 x 38 Kč/m3).  
Celkem vodné 3 640 Kč (2 500 Kč + 1 140 Kč).  
 

- odběratel bez trvalého pobytu – 38 Kč/m3. 
 

Ve dnech 20. - 24. ledna 2020  
se bude na obecním úřadě vybírat 

vodné za období od 1. 8. do 31. 12. 2019. 
 

Žádáme občany, kteří dosud nenahlásili  
stav vodoměru, aby tak ihned učinili.  

 

      Platbu je možné provést také přímo na účet obce 
(102703292/0300 nebo  215945167/0300, nebo 
3655068309/0800), po zjištění částky vodného na 
obecním úřadě, variabilní symbol – číslo popisné.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vánoční turnaj ve stolním tenise - kategorie ženy. 

Vánoční turnaj ve stolním tenise - kategorie muži. 
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− Kontrola usnesení: 

− Upozornění pana Zdeňka Bence na nutnost odstra-
nění stromků na vedení hlavního vodovodního řádu 
z důvodu prorůstání kořenů a poškozování vedení - 
bod č. 17 zasedání ze dne 26. 6. 2019.  
Bude řešeno. 

− Umístění přístřešku na kola před školu - bod č. 21 
zasedání ze dne 21. 8. 2019. 
Přístřešek na kola je ve výrobě.   

− Úprava KD pro sportovní účely 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s novou cenovou na-
bídkou na vyznačení čar pro volejbal a badminton, 
navýšenou o přebroušení podlahy pro odstranění 
nečistot a mastnoty a nalakování 
Bude jednáno na příštím zasedání. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o proná-
jem části obecních  pozemků  p. č. 643/1  a  p. č. 124 
v k. ú. Oudoleň z důvodu vypásání koňmi – bod č. 4 
zasedání ze dne 21. 11. 2019. 
Proběhlo jednání s firmou Havlíčkova Borová země-
dělská, a. s. Pronájem pozemků budou dále žadatelé 
řešit s touto firmou.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením kon-
trolního výboru na úpravu smlouvy s kapelou „5 Pro-
mile“ – bod č. 5 zasedání ze dne 21. 11. 2019.  
Bude projednáno v bodě č. 3 zasedání. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením kon-
trolního výboru na úpravu podmínek u nových smluv 
se žadateli o stavební parcely – bod č. 6 zasedání 
ze dne 21. 11. 2019.  
Změna  podmínek  u  stávajících  smluv se žadateli 
o stavební parcely bude konzultována s právníkem.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou výboru 
pro životní prostředí k žádosti o pokácení vzrostlých 
bříz u cesty na břehu před rodinným domem čp. 139 
z důvodu, že při silném větru hrozí jejich vyvrácení a 
pád na elektrické vedení a domy. Výbor doporučuje 
pokácení.  
Rozhodnutí o povolení kácení bylo vydáno a nabude 
právní moci dne 12. 12. 2019. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR o povolení pokácení 9 ks 
stromů (1 ks smrk ztepilý, 2 ks jeřáb ptačí, 1 ks topol 
kanadský, 3 ks lípa malolistá, 2 ks jasan ztepilý) na 
pozemku p. č. 701 v k. ú. Oudoleň.  
Rozhodnutí o povolení kácení bylo vydáno a nabude 
právní moci dne 18. 12. 2019. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poká-
cení stromu na pozemku p. č. 729/1 v k. ú. Oudoleň.  
Strom roste v těsné blízkosti sjezdu ze silnice.  
Krajská správa a údržba silnic byla požádána o po-
kácení.  

− Usnesení č. 2/12/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě 
ze dne 2. 11. 1994 uzavřené s Miloslav Odvárka 
ODAS na zajištění sběru a svozu tuhého komunál-
ního odpadu a pověřuje starostku podpisem do-
datku.  
Dodatek smlouvy byl podepsán a odeslán.  

− Usnesení č. 3/12/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 ke Kupní 
smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s Miloslav Od-
várka ODAS na zajištění odvozu separovaného od-
padu a pověřuje starostku podpisem dodatku.  

Dodatek smlouvy byl podepsán a odeslán.  

− Usnesení č. 4/12/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. NM-014330053389/002 a pověřuje sta-
rostku obce jejím podpisem.  
Informace o schválení smlouvy byla zaslána společ-
nosti, která zprostředkovává podepsání smlouvy.  

− Usnesení č. 5/12/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. NM-014330053389/005 a pověřuje sta-
rostku obce jejím podpisem.  
Informace o schválení smlouvy byla zaslána společ-
nosti, která zprostředkovává podepsání smlouvy.  

− Usnesení č. 6/12/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové do-
kumentace na vybudování nového rezervoáru v Ol-
šinách.  
Projektová dokumentace byla zadána ke zpracování 
a bude doplněna o napojení rezervoáru v Olšinách 
na el. energii.  

− Usnesení č. 7/12/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Oudoleň č. 1/2019, o místním poplatku ze psů 
a Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 
2/2019, o místním poplatku z pobytu. Vyhlášky bu-
dou vyvěšeny na úřední desce.  
Vyhlášky byly vyvěšeny na úřední desce a nabudou 
účinnosti 1. 1. 2020. 

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo schvaluje Nájemní smlouvu mezi obcí 
a zástupcem kapely „5 Promile“, týkající se pronájmu 
nebytových prostor v I. patře čp. 131 – místnosti bý-
valé Junácké klubovny do 31. 12. 2020 a pověřuje 
starostku obce jejím podpisem.  

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje provozní dobu 
kulturního domu. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o pronájmu mezi 
obcí a žadatelem, týkající se pronájmu části po-
zemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 10 m2, 
na dobu do 31. 12. 2020 a pověřuje starostku obce 
jejím podpisem.  

− Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu 
dne 18. 1. 2020 kapele „5 Promile“ za účelem vy-
stoupení kapely. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
podnět na pořízení změny územního plánu. Bude 
zveřejněna možnost změny územního plánu. 

− Zastupitelstvo neschvaluje žádost o příspěvek na 
demolici domu v Oudoleni čp. 42. 

− Zastupitelstvo schvaluje úpravu místních poplatků 
od 1. 1. 2020. Výše poplatků tvoří přílohu č. 5 zápisu.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 10/2019. Tímto opatřením 
byl rozpočet na straně příjmů navýšen o 249 784 Kč 
(nejvyšší příjem činí dotace z Fondu Vysočiny na re-
konstrukci mostků ve výši 127 000 Kč) a na straně 
výdajů o 33 472 Kč (nejvyšší výdaj činí úhrada ozvu-
čovací aparatury ve výši 26 022 Kč).  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje Rozpoč-
tové opatření č. 11/2019. Tímto opatřením byl rozpo-
čet na straně výdajů navýšen o 469 964 Kč, výdaj na 
rekonstrukci mostků.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 11. 12. 2019 
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− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Protokol z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň. 
Nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné naklá-
dání s finančními prostředky od zřizovatele.  

− Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň 
na rok 2020.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo návrh 
Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na projekt Veřejné 
osvětlení Oudoleň, týkající se prodloužení termínu 
dokončení prací do 28. 2. 2020. Zastupitelstvo 
schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a pověřuje 
starostku podpisem dodatku.   

− Zastupitelstvo projednalo rozpočet Obce Oudoleň na 
rok 2020. Schválením termínu dokončení prací na 
projektu Veřejné osvětlení Oudoleň do 28. 2. 2020, 
bude tento projekt hrazen až v roce 2020. Z tohoto 
důvodu dochází k úpravě rozpočtu o částku 
1 300 000 Kč (na straně výdajů v položce veřejné 
osvětlení a na straně příjmů na položce 8115 – finan-
cování ze zůstatku na bankovních účtech).  

− Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet Obce Oudoleň na 
rok 2020.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a nepodpoří žádost 
Centra  pro  zdravotně  postižené  Kraje  Vysočina, 
o. p. s., Havlíčkův Brod, o finanční podporu na pro-
vozní výdaje.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z ko-
laudačního řízení k užívání vodního díla „Vsakování 
dešťových vod ze strouhy silnice III. č. 3509 mezi 
obcí Oudoleň a st. silnicí I. č. 34.  

− Zastupitelstvo  projednalo  žádost  o  pokácení olše 
u rybníka. 
 

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

 Era      740 845,09 
 ČSOB, a. s.                            5 122 021,93 
 Česká spořitelna, a. s.   117 972,30 
 Česká národní banka   693 768,49 
 Celkem                            6 674 607,81 Kč. 

Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
6 608 944,81 Kč. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur 
roku 2019. Předsedové a členové inventarizačních 
komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a 
způsobu jeho provádění.  

− Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Knihovního 
řádu Obecní knihovny Oudoleň.     

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s delegovanými zá-
stupci do konkursní komise.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly 
České inspekce životního prostředí, oddělení 
ochrany vod, Havlíčkův Brod, týkající se dodržování 
povinností při nakládání s vodami. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se sociální situací 
obyvatelky naší obce. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a nesouhlasí se žá-
dostí o pronájem hasičského auta.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálními změ-
nami v oblasti odměňování členů zastupitelstva. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o pro-
deji dřeva z obecního lesa. 

− Zastupitelstvo projednalo organizaci obecního plesu.  

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

OBCE OUDOLEŇ Č. 2/2019, 

O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU 
 

Zastupitelstvo obce Oudoleň se na svém zasedání dne 
20. 11. 2019 usnesením č. 7/12/2019 usneslo vydat na 
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích,  ve  znění  pozdějších  předpisů (dále  jen „zákon 
o místních poplatcích“), a v souladu  s  § 10 písm. d) a 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

 
Čl. 1 - Úvodní ustanovení 

 

1. Obec Oudoleň touto vyhláškou zavádí místní popla-
tek z pobytu (dále jen „poplatek“). 

2. Správcem poplatku je obecní úřad. 
 

Čl. 2 - Předmět, poplatník a plátce poplatku 
 

1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 
60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého 
poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není po-
byt, při kterém je na základě zákona omezována 
osobní svoboda. 

2. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není při-
hlášená (dále jen „poplatník“). 

3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu 
(dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek 
od poplatníka. 
 

Čl. 3 - Ohlašovací povinnost 
 

1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení 
nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající 
v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této čin-
nosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů. 

2. V ohlášení plátce uvede 
a. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, 

obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další ad-
resu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat 
v poplatkových věcech, 

b. čísla všech svých účtů u poskytovatelů plateb-
ních služeb,  včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatel-
skou činností, v případě, že předmět poplatku 
souvisí s podnikatelskou činností plátce, 

c. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, 
zejména místa a zařízení, případně též období 
roku, v nichž poskytuje pobyt.  

3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního 
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru 
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 
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požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmoc-
něnce v tuzemsku pro doručování. 

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je 
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala. 

5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rej-
stříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automati-
zovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce 
poplatku na své úřední desce. 

 
Čl. 4 - Evidenční povinnost 

 

1. Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické 
podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo 
místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční 
knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které 
poskytuje úplatný pobyt. 

2. Údaji podle odstavce 1. jsou 
a. den počátku a den konce pobytu,  
b. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa 

přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, 
c. datum narození, 
d. číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 

1. občanský průkaz,  
2. cestovní doklad,  
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,  
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana 

Evropské unie,  
5. průkaz o povolení k pobytu, 
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,  
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní 

ochrany, nebo 
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné 

ochrany, a 
e. výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobo-

zení od poplatku. 

3. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, 
úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způso-
bem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořá-
dány postupně z časového hlediska. 

4. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po 
dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu. 

 
Čl. 5 – Evidenční povinnost 
ve zjednodušeném rozsahu 

 

1. Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní 
akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, 
může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném 
rozsahu, pokud  
a. důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nej-

méně 1 000 účastníkům této akce, a 
b. oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjed-

nodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede 
dnem zahájení poskytování pobytu správci po-
platku. 

2. Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odů-
vodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým 
bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní 
nebo sportovní akci alespoň údaje o 
a. dni počátku a dni konce konání této akce, 
b. názvu a druhu této akce, a 

c. jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých 
se bude pobyt poskytovat. 

3. Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci ozná-
mené plnění evidenční povinnosti ve zjednoduše-
ném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmí-
nek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční po-
vinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne 
správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne 
oznámení podle odstavce 1 písm. b). 

4. Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném 
rozsahu se v evidenční knize vedou pouze  
a. údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  
b. souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl po-

skytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v čle-
nění podle  
1. dne poskytnutí pobytu, 
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt po-

skytnut, a 
3. důvodu osvobození. 

 
Čl. 6 - Sazba poplatku 

 

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den po-
bytu, s výjimkou dne jeho počátku. 
 

Čl. 7 - Splatnost poplatku 
 

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku 
nejpozději do 15 dne následujícího měsíce.  
 

Čl. 8 – Osvobození 
 

1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba 
a) nevidomá, osoba, která je považována za závis-

lou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která je drži-
telem průkazu ZTP/P, a její průvodce, 

b) mladší 18 let, 
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém 

zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou 
osoby, které je poskytována lázeňská léčebně re-
habilitační péče 
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně 

rehabilitační péče podle zákona upravujícího 
veřejné zdravotní pojištění, nebo  

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné po-

dobné akci pro děti podle zákona upravujícího 
ochranu veřejného zdraví konaných na území 
obce nebo 

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro 
právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo 

f) pobývající na území obce 
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy anebo školském zařízení 
pro preventivně výchovnou péči anebo v zaří-
zení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zá-
kona upravujícího sociální služby, 

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohro-
žení nebo nouzi provozovaném veřejně pro-
spěšným poplatníkem daně z příjmů právnic-
kých osob, nebo 

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidač-
ních prací podle zákona o integrovaném zá-
chranném systému. 
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2. Od poplatku z pobytu je osvobozen pří-
slušník  bezpečnostního  sboru,  voják v 
činné službě, státní zaměstnanec nebo 
zaměstnanec České republiky pobýva-
jící na území obce v zařízení ve vlast-
nictví České republiky nebo této obce 
v souvislosti s plněním služebních nebo 
pracovních úkolů. 
 

Čl. 9 – Navýšení poplatku 
 

1. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
správce poplatku poplatek platebním 
výměrem k přímé úhradě. 

2. Včas neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může správce poplatku 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 
osud. 
 

Čl. 10 - Přechodné ustanovení 
 

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu 
podle této vyhlášky a poskytovala úplatný 
pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, 
je povinna splnit ohlašovací povinnost 
podle Čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů ode dne 
nabytí její účinnosti. 
 

Čl. 11 - Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje  se   obecně   závazná   vyhláška 
č. 5/2010 o místním poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt ze dne 16. 12. 2010. 
 

Čl. 12 – Účinnost 
Tato  vyhláška   nabývá   účinnosti  dnem 
1. 1. 2020. 

Místní poplatky (včetně DPH) k 1. 1. 2020 

Pronájem kulturního domu  

Cizí organizace 
bez topení 12 500 Kč 

s topením 18 000 Kč 

Festival 
bez topení 14 000 Kč 

s topením 20 500 Kč 

Místní  
organizace 

bez topení 5 500 Kč 

s topením 9 000 Kč 

Jednodenní akce bez topení 4 840 Kč 

Poplatek ze vstupného – 2 % z ceny prodaných vstupenek 

Pronájem 
žebříku 

cizí občan a organizace 60 Kč/den 

občan obce a místní  
organizace 

20 Kč/den 

Pronájem  
pozemku 

veř. prostranství – dlouhodobě 20 Kč/m2/rok 

Pronájem  
pozemku 

veřejné prostranství 5 Kč/m2/rok 

zařízení sloužící k prodeji 50 Kč/m2/rok 

zařízení pro poskytování služeb 10 Kč/m2/rok 

Pronájem  
traktoru 

jízda 400 Kč/hod. 

stání 200 Kč/hod.  

Mulčování,  
štěpkování  

+ za pronájem traktoru 150 Kč/hod.  

Kontejner 
pouze pro místní občany 
+ za pronájem traktoru 

100 Kč/den 

Posilovna 
děti do 15 let s dozorem zdarma 

od 15 let výše  20 Kč/hod. 

Kopírování 
1 stránka A4 - černobíle 3 Kč 

1 stránka A4 – barevně  15 Kč 

Ověření  
podpisu 30 Kč/podpis 

listiny 30 Kč/stránka 

Přihlášení k trvalému pobytu - 50 Kč/osoba starší 15 let 

Poplatek  
za psa 

za jednoho psa 120 Kč 

za každého dalšího psa 180 Kč 

Poplatek  
za popelnici 

občan s trvalým pobytem 360 Kč 

chalupář 600 Kč 

podnikatel-popelnice 120 l 1 500 Kč 

podnikatel-popelnice 240 l 3 000 Kč 

Poplatek  
za pobyt 

za každý započatý den pobytu, 
s výjimkou dne jeho počátku 

20 Kč/osoba 
starší 18 let 

Inzerce v OL 

stránka A4 100 Kč 

½ stránky A4 50 Kč 

¼ stránky A4 25 Kč 

minimální cena inzerce 25 Kč 

Vodné 

občan s trvalým pobytem 
do množství 25 m3/osoba/rok 

25 Kč/m3 

občan s trvalým pobytem 
nad množství 25 m3/osoba/rok 

38 Kč/m3 

občan bez trvalého pobytu 38 Kč/m3 

Provoz v kulturním domě v Oudoleni 

Den Čas Činnost Zajišťuje 

Pondělí 
17.00 - 18.00 Včelaříci Včelaříci 

17.30 - 19.00  jóga Libuše Zvolánková 

Úterý 17.00 - 19.00 cvičení s dětmi TJ Sokol 

Středa 17.00 - 20.00 knihovna Olga Hussliková 

Čtvrtek 

12.30 - 14.30 stolní tenis ZŚ 

16.15 - 17.00 taneční aerobic Radka Večeřová 

18.00 - 19.30 stolní tenis Milan Chvojka 

Pátek 
16.30 - 18.00 stolní tenis Milan Chvojka 

18.00 - 20.00 šachy Milan Chvojka 

Sobota 
10.00 - 22.00 kapela 5Promile Matěj Ondráček 

19.00 - 20.00 knihovna Olga Husliková 

Neděle 11.00 - 20.00 kapela 5Promile Matěj Ondráček 

 

P O Z V Á N K A 
 na zasedání Zastupitelstva obce 
Oudoleň, které se bude konat 
v úterý 28. ledna 2020 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti. 
 

Program: 
1. Kontrola usnesení 
2. Strategie MAS Havlíčkův kraj 
3. Akční plán obce  
4. Žádost o zpevnění příjezdové 

cesty 
5. Žádost o pokácení stromů 
6. Poplatek za pobyt 
7. Protokol o výsledcích kontroly 

hospodaření 
8. Zápis z  dílčího přezkoumání 

hospodaření obce 
9. Změny v oblasti odměňování 

členů zastupitelstva 
10. Žádost o finanční dar 
11. Stav peněžních prostředků na 

účtech obce 
12. Konkursní řízení na místo 

ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ 
Oudoleň 
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NOVELA ZÁKONA O VODĚ SE DOTÝKÁ 

KAŽDÉHO Z NÁS…… 

Vážení spoluobčané, 
     v listopadu loňského roku provedla Česká inspekce 
životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, 
kontrolu dodržování povinností při nakládání s vodami 
(vypouštění odpadních vod do vod povrchových). 
Z analýzy odebraných vzorků dešťové kanalizace bylo 
zjištěno, že dochází k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových Oudoleňského potoka z výusti dešťové ka-
nalizace. V porovnání s nařízením vlády č. 401/2015 
Sb. došlo k více jak stonásobnému překročení namě-
řené koncentrace v ukazateli amoniakální dusík a dese-
tinásobnému překročení naměřené koncentrace v uka-
zateli fosfor celkový.  
    Naše obec nemá vybudovanou kanalizaci pro veřej-
nou potřebu, pouze kanalizaci dešťovou, která svádí 
dešťové vody do Oudoleňského potoka. Odpadní vody 
z jednotlivých objektů by měly být zneškodňovány indi-
viduálně. Novela zákona o vodě se týká nás všech a 
zakazuje vypouštění odpadních vod do potoka či pří-
kopů. Lidé, kteří žijí v oblastech bez kanalizace, mají 
povinnost nést své náklady při likvidaci odpadních vod 
– buď zbudováním bezodtokové jímky a zajištěním je-
jího pravidelného vyvážení, nebo zbudováním sou-
kromé domovní čističky odpadních vod. Naší povinností 
je předkládat doklady o odvozu odpadních vod za ob-
dobí posledních dvou let z bezodtokové jímky (§ 38 
odst. 8 vodního zákona). 
     Naší obci udělila inspekce životního prostředí po-
kutu. Vybudování kanalizace je již několikaletým disku-
tovatelným problémem v Oudoleni. Proto jsme se v mi-
nulém roce zúčastnili několika seminářů na téma „čiš-
tění odpadních vod“. Po konzultaci s příslušnými orgány 
se nabízejí 2 varianty - aplikace domovních čistíren 
nebo centrální čistírna odpadních vod. Stát podporuje 
variantu s centrální čistírnou odpadních vod. Vzhledem 
k rozloze obce vychází předpokládané náklady na vy-
budování na cca 53 mil. Kč. Cena nezahrnuje přípojky 
k jednotlivým domům. Jsou  poskytovány dotace státní 
i krajské, ale na tyto dotace obec bohužel nedosáhne. 
Nesplňuje „měrnou nákladovost investičních pro-
středků“ na jednoho ekvivalentního obyvatele. Proto 
není možné toto řešení realizovat. Dalším negativním 

dopadem by bylo navýšení ceny vody o stočné. Proto 
se nabízí druhá varianta decentrální s využitím domov-
ních čistíren odpadních vod. Aby domovní čistírny dobře 
fungovaly, je potřeba se o ně starat. Odpovědnost by 
byla na každém z nás. Obec by přispěla na nákup a při-
pojení domovní čističky a zároveň by vyžadovala pravi-
delné odebírání vzorků a kontrolu domovních čističek. 
Tato varianta ovšem není schválená v plánu rozvoje vo-
dovodů a kanalizací Kraje Vysočina, proto musíme jed-
nat s krajem Vysočina, s povodím Vltavy a dalšími insti-
tucemi. Nalézt nejlepší řešení jak pro obec, tak i pro ob-
čany nebude vůbec jednoduché…  
                                  Blanka Zvolánková, Petr Zvolánek 

 

PODNĚTY NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU JE 

MOŽNÉ NAHLÁSIT DO 24. LEDNA 2020 
      Obec Oudoleň obdržela od občanů žádosti na poří-
zení změny územního plánu. Pokud byste měli další 
podněty, sdělte je do 24. ledna 2020 na obecní úřad. 
     Chcete si na vlastní zahradě vybudovat rodinný dům 
nebo chcete pole přeměnit na stavební pozemek? Pod-
mínkou je, aby tyto pozemky byly k tomuto účelu 
v územním plánu obce vymezeny. Pokud ne, budete 
muset zažádat o změnu územního plánu. 
     O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, 
tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná 
práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost 
se podává písemně na příslušný obecní úřad, na je-
hož území se pozemek nachází.  
      Formulář žádosti je možné si vyzvednou na obec-
ním úřadě nebo stáhnout z webových stránek obce. 
Upozorňujeme zároveň na § 55 odst. 4 stavebního zá-
kona, kdy další zastavitelné plochy lze změnou 

územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 
     Návrh na změnu územního plánu Oudoleň musí dle 
§ 46 zákona č. 183/2006 Sb. obsahovat: 

1. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele (jméno, 
příjmení, datum narození, trvalé bydliště, 
nepovinný údaj kontaktní telefon), včetně uvedení 
jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku 
nebo stavbě na území obce; 

2. Údaje o navrhované změně využití ploch na území 
obce; 

3. Údaje o současném využití ploch dotčených 
návrhem navrhovatele; 

4. Důvody pro pořízení změny; 
5. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny 

územního plánu *. 

* Podle § 45 zákona č. 183/2006 Sb. odst. 4 může obec 
podmínit pořízení změny územního plánu částečnou 

 

TO HLAVA NEBERE… 

Pod obcí se objevil vyhozený odpad.  
PROČ?  

Když je možné tento odpad odložit u montované haly 
jen o pár desítek metrů dál?  

A ví původce odpadu, že může být stíhán 
 za spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, 

kterého se dopustí ten, kdo neoprávněně odloží odpad 
mimo vyhrazené místo?  

A ví, že za spáchání tohoto přestupku zákon ukládá 
pokutu až padesát tisíc korun? 
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nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na 
mapové podklady navrhovatelem, pokud je pořízení 
změny vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele.    

Územní plán Oudoleň je k nahlédnutí na následují-
cích místech: 

1. Obecní úřad Oudoleň 
2. Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP, GIS a PP, 

Klášterní 267, Chotěboř 

3. http://chotebor.cz/oudolen/ds-
1064/archiv=0&p1=11661 

4. Městský úřad Chotěboř, stavební úřad, Trčků 
z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. 

     Bližší informace podá Ing. Ludmila Pecnová 
(pecnova@chotebor.cz), odd. ÚP, GIS a PP Městského 
úřadu Chotěboř, tel. 569 641 143. 

 

OBECNÍ ÚŘAD BUDE UZAVŘEN 
 

Obecní  úřad  Oudoleň bude ve čtvrtek 16. 1. 2020 
z důvodu školení dopoledne uzavřen. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ       
Upozorňujeme občany, kteří v roce 2019 provedli 
změnu ve vlastnictví pozemků nebo nemovitostí (nákup, 
prodej, převod), že jsou povinni do 31. 1. 2020 podat na 
finanční úřad Přiznání k dani z nemovitých věcí. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE JIŽ STALO TRADICÍ 

     Když se narodí děťátko, stává se také malým občánkem naší obce, 
kde se svými rodiči žije.  Stalo se již tradicí, že koncem roku se na obec-
ním úřadě koná vítání nově narozených dětí. Pyšní rodiče se se svým 
malým drobečkem mohou pochlubit a seznámit se s rodiči dětí naroze-
ných v daném roce.  
     V sobotu 14. prosince se sešli rodiče, prarodiče a další rodinní pří-
slušníci pozvaných dětí a zaplnili svátečně připravenou zasedací míst-
nost. V úvodních slovech starostka obce přivítala mezi malé „oudole-
ňáčky“ 4 holčičky - Stelu Zagórovou, Annu Menglerovou, Viktorii Plí-
halovou a Lenku Ondráčkovou. Následoval krátký program dětí ze zá-
kladní školy. Po přečtení slavnostního slibu se rodiče zapsali do pamětní 
knihy, obdrželi pamětní list, finanční příspěvek a maminky byly obdaro-
vané milou kytičkou. Holčičky obdržely proutěný kočárek a polštářek Ha-
jánek. Součástí programu bylo i fotografování každé rodiny s miminkem, 
kdy sada fotografií a CD s dalšími fotografiemi se staly vánočním dáreč-
kem, který rodiče na památku obdrželi.  
 
     Všem rodinám přejeme touto cestou ještě jednou hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění a vzájemné tole-
rance.                                                                                                                                                          Blanka Zvolánková  
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 BYLA ÚSPĚŠNĚJŠÍ NEŽ V MINULÉM ROCE 
     První lednovou sobotu obchá-
zeli domácnosti v naší obci a ve 
Slavětíně tříkráloví koledníci a šířili 
poselství radosti, štěstí, zdraví a 
přání všeho dobrého do nového 
roku. Na oplátku obdrželi do zape-
četěných pokladniček s logem 
Charity Česká republika finanční 
dary. Při dvacáté sbírce se v Ou-
doleni   vykoledovalo   15 591 Kč 
(o 111 Kč více než v loňském roce) 
a ve Slavětíně 5 797 Kč (o 989 Kč 
více než loni). Svými příspěvky jste 
podpořili činnost Charity na území 
celé republiky, pomohli jste lidem 
v nouzi, seniorům, rodinám, lidem 
bez domova, s mentálním či fyzic-
kým postižením a mnoha dalším 
ohroženým skupinám.  
      65 % výtěžku sbírky se vrací 
přímo Oblastní charitě Havlíčkův 
Brod na pomoc lidem v nepříznivé 
situaci. V roce 2020 bude podpo-
řena domácí hospicová péče, obměna stávajících kompenzačních pomůcek a mnohé další. 
     Poděkování patří organizátorce tříkrálové sbírky paní Marii Antlové, vedoucím skupinek koledníků Kateřině Ant-
lové a Martinu Antlovi a koledníkům Jendovi Stránskému, Emě Holasové, Štěpánu Holasovi, Alence Pavlišové, 
Hance Zvolánkové a Bětce Zvolánkové. 
     Děkujeme, že pomáháte pomáhat!!!                                                                                                   Blanka Zvolánková 

http://chotebor.cz/oudolen/ds-1064/archiv=0&p1=11661
http://chotebor.cz/oudolen/ds-1064/archiv=0&p1=11661
mailto:pecnova@chotebor.cz
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OUDOLEŇSKÁ ALEJ SE V ANKETĚ ALEJ ROKU 

2019 STALA REGIONÁLNÍ VÍTĚZKOU - 

VÍTĚZNOU ALEJÍ KRAJE VYSOČINA 

      Soutěž Alej roku 2019 pořádaná hnutím Arnika 
má své vítěze. Jedničkou v Kraji Vysočina se stala 
naše nová ovocná alej.  
     V  celkovém  pořadí  se  umístila  s 86  hlasy na 
22. místě z 96 alejí z celé republiky.  Děkujeme 
všem za hlasy zaslané do ankety. 
     Celkové prvenství v devátém ročníku ankety míří 
do Středočeského kraje.  Alej u Rakovnického po-
toka tvoří 540 stromů a s délkou 3,7 km je nejdelší 
alejí památných stromů v České republice. Historická 
alej, kterou tvoří lípy, jilmy a javory, si získala přízeň 
731 hlasujících.  
     „V devátém ročníku soutěžilo rekordních 96 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, kterým svůj hlas 
poslalo více než 7,5 tisíce lidí. Jsme nadšeni, že rok od roku počet nominovaných alejí stoupá.  Je vidět, že lidé mají 
o aleje zájem a na krásná zákoutí naší krajiny jsou patřičně hrdí,” říká Karolina Kostičová z Arniky.  
      Výsledky najdete na: https://www.alejroku.cz/2019/vysledky-2019.      

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

SE PŘIPRAVOVALA 

NA VÁNOCE 
Adventní čas jsme 

společně s dětmi už tra-
dičně zahájili besídkou. 
Všechny děti z mateř-
ské školy se zvládly 
samy představit a nikdo 
se nebál vystoupit na 
pódium, což bylo před 
takovým množstvím di-
váků velkým úspěchem. 
     V dalším týdnu na-
vštívil naši mateřskou 
školu Mikuláš s čerty a 
andělem. Děti byly sta-
tečné. Vědí, že když 
jsou hodné, čert na ně 
nemůže, a tak se odvá-
žily ukázat, kolik umí 
písniček, a vystoupení 
zakončily čertím taneč-
kem. Za tak pěkné vy-
stoupení je Mikuláš odměnil sladkým balíčkem i zdravým ovocem. 
      Následně děti dokončily pohádkový týden, poznávaly pohádkové postavičky v koutcích a zahrály si pohádku O veliké 
řepě. Potom už začaly přípravy na Ježíška, upekli jsme perníčky, poslouchali písničku: 52 týdnů zbývá do Vánoc. Celý 
týden jsme se školáky zpívali koledy u stromečku ozdobeného řetězem, který děti vyrobily.  
      Než nastal Štědrý večer i u nás ve školce, připomněli jsme si, jak to chodilo o Vánocích dříve, a to pohádkou Cha-
loupka na vršku. A pak už jsme ochutnávali cukroví, které nám připravily maminky. Následně už zazvonil zvoneček a 
my se mohli jít podívat na štědrou nadílku, ve které se nacházelo například LEGO DUPLO, pomůcky na jemnou motoriku 
či logické myšlení, lupy pro rozvoj zkoumání, venkovní hry na zahradu a mnoho dalších překrásných dárků. Také moc 
děkujeme rodičům, kteří nám pomohli udělat nadílku pro děti ve školce ještě o něco bohatší. Ve čtvrtek proběhl 
ve školce další projektový den: Půjdem spolu do Betléma. Děti si povídaly o městě Betlému, seznámily se s různými 
typy betlémů, například z vosku či plsti a nakonec si také svůj betlém postavily, vyrobily si vánoční svícínek a po cestě 
z hvězd putovaly po zahradě až k Marii, Josefovi a Ježíškovi. Ten jim dal jako malý dárek perníčky, které si děti mohly 
ozdobit bílou polevou.  
     Odpoledne proběhlo zpívání koled s rodiči, které přineslo pozastavení v předvánočním shonu, tímto moc děkujeme 
za velkou účast a milou předvánoční atmosféru. 
     Společně Vám přejeme úspěšné vykročení do nového roku tou správnou nohou a pro děti sněhovou nadílku, 
která jim o letošních Vánocích chyběla.                                                                                                        Učitelky MŠ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

https://www.alejroku.cz/2019/vysledky-2019
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ŽÁCI 4. A 5. ROČNÍKU SE ZÚČASTNILI BETLÉMOVÁNÍ V KUTNÉ HOŘE 
     V předvánočním čase se žáci 4. a 5. ročníku 
vydali do Kutné Hory na program 
BETLÉMOVÁNÍ. Ten probíhá každoročně od 
začátku prosince do začátku ledna a účastní se 
ho školy ze širokého okolí.  
     A co nás čekalo? Nejdříve tanec při čertov-
ské muzice. Potom si děti připomněly vánoční 
obyčeje. V  kostele sv. Jana Nepomuckého  je  
čekalo pásmo o zvycích spojených s přícho-
dem sv. Barbory, sv. Mikuláše, sv. Ambrože a 
sv. Lucie. Následovala vánoční hra s jesličkami 
– vše doprovázené zpěvem a hrou na hudební 
nástroje. Děti obdivovaly krásný barokní interiér 
kostela i vánoční výzdobu – ukázky tradičních 
lidových ozdob, pečiva, vánoční tabule. Pro-
gram byl ukončen dílničkou. Před odjezdem 
jsme se prošli po městě, připomněli jsme si 
těžbu stříbra a ukázali si chrám sv. Barbory a 
další památky.                           Dagmar Losenická 
 
✓ Ve středu 18. 12. jsme přijeli do Kutné Hory 

na vánoční program Betlémování. Když 
jsme tam přijeli, tak jsme šli do sklepa, kde 
byli dva čerti, kteří měli elektrické kytary a 
my jsme zpívali a tancovali. A pak jsme se 
šli nasvačit a po svačině jsme si vyzkoušeli 
vánoční obyčeje: házeli jsme botou a pouš-
těli si lodičky a pak jsme šli do kostela, tam 
si vybrali z naší školy jednu holku (Michaelu 
Záhumenskou – byla Marie) a jednoho kluka 
(Jiřku Slejšku – byl Josef). A jeden pastýř vy-
právěl, co a jak bylo a pak tam přišel anděl, 
čert, Barbory a Mikuláš, Marie a Josef. Potom jsme měli dílničky a vyrobili jsme si zvoneček. Nakoupili jsme si nějaké 
drobnosti, naobědvali jsme se, šli jsme na procházku a pak jeli domů. Moc se mi to líbilo. Eva R., 5. r. 

UPOZORNĚNÍ 
      Na základě schváleného dodatku Knihovního řádu 
činí výše  členského příspěvku pro čtenáře nad 15 let 
50 Kč. Děti do 15 let členský příspěvek neplatí. 
 

NOVÉ KNIHY 

JOSEF KARIKA: TRHLINA  
     Tahle kniha vznikla zvláštním 
způsobem. Po vydání mysterióz-
ního thrilleru Strach se autorovi 
ozval člověk, který mu povyprá-
věl opravdu děsivý příběh. Jozef 
Karika jeho vyprávění zazname-
nal, mnohá tvrzení ověřil, doplnil 
o vlastní zjištění a zpracoval 
v knize Trhlina. Na jejích strán-
kách rozmotává velice tajemný, 
tragický a hrůzostrašný případ. 
Zároveň poodhaluje jednu z největších záhad Sloven-
ska – nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tríbeč. 
     Legenda, záměrná mystifikace, nebo děsivá skuteč-
nost? Tuhle otázku si klade i autor. Předkládá strhující 

hororový příběh a nechává na čtenáři, aby našel odpo-
věď. 
     Titul  na Slovensku získal ocenění Kniha roku 2016 
v kategorii čtenářů. 
 

HANKA JELÍNKOVÁ: OBRÁZKOVÉ BASNIČKY 
      Místo rýmu – obrázky. Čteme si spolu. Kousek já, 
kousek ty. Já přečtu písmenka a ty obrázek – tak, aby 
se to pěkně rýmovalo. Veselá 
knížka rozvíjí slovní zásobu a ja-
zykový cit. Přináší radost ze 
společného čtení. Je vhodná 
nejen domů,   ale  i  do  školky  
a  do 1. třídy.  
      Knihu spolu vytvořily: uči-
telka a překladatelka Hanka Je-
línková – autorka oblíbených 
Obrázkových říkanek, Kouzelné 
abecedy, knížky Šimon a ště-
ňátko Bára a Věra Faltová, 
známá česká výtvarnice, au-
torka kocoura Vavřince a pejska Barbánka. 

      

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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     Ke konci srpna l. 1894 odstěhoval se Antonín Slanina do Libice u Chotěboře a zástupce jeho Václav Vlk do Střížova. 
Na místo to ustanoven skutečným učitelem Josef Halada, definitivní mladší učitel z Modletína.  
     Školní rok 1894/95 počal 13. září slavnými službami božími a vzýváním Ducha svatého v chrámu Páně v Borové.  
 

Na počátku školního roku bylo zapsáno:                                                              (Ch. - Chlapci, D. - Dívky, Úh. - Úhrnem) 

 
Roztříděni byli do jednotlivých tříd následovně:  

  
   
   
 
 
 

 
Úhrnem zapsáno tedy 214 žáků a z těch jest 100 hochů a 114 dívek.  
     Dne 4. října a 19 listopadu přítomen byl sbor učitelský se školní mládeží slavným službám 
božím v chrámu Páně Borovském za příčinou jmenin Jejich Veličenstev císaře Františka Josefa 
I. a císařovny Alžběty.  
     Dne 7. m. října 1894 čís. 9556 ráčila vysoká c. k. zemská rada školní o žádosti obecního 
zastupitelstva ve Slavětíně za zřízení zimní expositury takto rozhodnouti: „Nedáváme místa 
politické obce Slavětína, aby ve Slavětíně byla zřízena expozitura mateřské školy Oudoleňské 
pro zimní pololetí, poněvadž tu není podmínek § 2 zákona o zřizování škol ze dne 19. února 
1870. č. 22 z. z. 
     Tomáš Halík, rolník v Oudoleni, odkázal v poslední vůli 20 zl. k tomu účelu, aby koupeny 
pro chudé školní dítky biblické dějepravy a evangelia. Po srážce poplatku z odkazu zůstalého 
zbyla částka 18 zl. 62 r. Ačkoliv šlechetný dárce neurčil, které škole dostati se má daru toho, 
usnesla se sl. c. k. školní rada školní, aby větší počet knih odevzdán byl obecné škole v Oudo-
leni a několik exemplářů darováno bylo školám nejchudším. Sneseno také, aby za levnější cenu koupena byla starší 
evangelia, aby tím opatřeno býti mohlo více biblických dějeprav. Sl. c. k. okr. rada školní odevzdala škole naší 18 exem-
plářů biblické dějepravy, 10 exemplářů evangelia (nové knihy) a 10 exemplářů evangelia (starší knihy).  
     Dne 10. m. října l. 1894 zemřel v Oudoleni rodák zdejší P. Václav Halík, farář v Sissanu v Istrii a dne 13. pohřben byl 
na hřbitově borovském při kostelíku svatovítském vedle svého bratra Tomáše Halíka, přítele školní mládeže a příznivce 
školy.                                                                  (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava. Pokračování příště.)

VÁNOČNÍHO TURNAJE VE 

STOLNÍM TENISU SE 

ZÚČASTNILO 36 NADŠENCŮ 

     TJ Sokol Oudoleň pořádal 26. prosince v místním 
kulturním domě turnaj ve stolním tenisu. Sešlo se 36 
nadšenců tohoto sportu. Celkem se odehrálo 131 zá-
pasů na 4 stolech. 
     Kategorii mladších žáků do 10 let vyhrála Emmička 
Stehnová s plným počtem bodů. Za ní skončil Matyáš 
Frühbauer a bronzovou pozici obsadila Nelča Slá-
mová.  
     Kategorii starších žáků do 15 let ovládl Vojta Zvolá-
nek, taktéž s plným počtem bodů. O bod méně měl na 
svém kontě Tomáš Benc a na 3. místě se umístil Jenda 
Kubát.  

     V kategorii žen loňské prvenství obhájila Vlaďka 
Stehnová, která nepoznala porážku. Na 2. místě se 
překvapivě umístila novicka tohoto turnaje Kateřina 
Chvojková, která ztratila jediný bod s vítězkou turnaje. 
A jen o bod méně získala bronzová Ivanka Bencová.  
     Turnaj mužů ovládl nestor oudoleňského ping-pongu 
Jarda Polívka, na paty mu šlapal velký talent, teprve 
čtrnáctiletý Štěpa Zvolánek, který ztratil jediný bod s ví-
tězem turnaje. Do finálové čtyřky se probojovali Michal 
Sláma a Kuba Antl. Michal nakonec získal bronzovou 
medaili a na Kubu zbylo neoblíbené, ačkoli velmi dobré 
čtvrté místo.  
     Velkou oporou tohoto turnaje byla paní Stránská, 
která se starala o naše hladové žaludky, a díky ní jsme 

dodržovali pitný režim .                                                    MCH 

 

STOLNÍ TENISTÉ SE ZÚČASTNILI 13. 

ROČNÍKU TURNAJE „O ZLATOU FANKU“ 

     V sobotu 28. prosince jsme se zúčastnili ve čtyř-
členné sestavě turnaje v Krucemburku. Ve skupině 
hráčů do 15 let dosáhl velmi dobrého výsledku Vojta 

Obec 

Na počátku  
školou povinných 

Do jiné školy 
chodí 

Do zdejší školy 
chodí 

Od školného platu 
 osvobozeno 

Školné platí 

Ch. D. Úr. Ch. D. Úr. Ch. D. Úr. Ch. D. Úr. Ch. D. Úr. 

Oudoleň 78 91 169 1 - 1 77 91 168 24 26 50 53 65 118 

Slavětín 23 23 46 - - - 23 23 46 7 4 11 16 19 35 

Úhrnem 101 114 215 1 - 1 100 114 214 31 30 61 69 84 153 

Do I. třídy  
zapsáno: 

 

Ch. D. 
Úh. 

do 1. oddělení 16 19 35 

o 2. oddělení 13 17 30 

Úhrnem 29 36 65 

Do II. třídy  
zapsáno: 

 

Ch. D. 
Úh. 

do 1. oddělení 12 19 31 

do 2. oddělení 18 15 33 

Úhrnem 30 34 64 

Do III. třídy  
zapsáno: 

 

Ch. D. 
Úh. 

do 1. oddělení 11 19 30 

do 2. oddělení 30 25 55 

Úhrnem 41 44 85 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 
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Zvolánek, který mezi 14 hráči vybojoval skvělé třetí 
místo. Mezi dospělými si nejlépe vedl Milan Chvojka 
ml., který vybojoval také bronz. Náš velký obdiv má 
Štěpa Zvolánek, který odmítl hrát s dětmi a vlétl do 
turnaje rovnou mezi dospělé. Se dvěma výhrami a 

dvěma prohrami skončil uprostřed tabulky, ve které 
hrálo šestadvacet zkušených a ostřílených hráčů. Tur-
naj se nám líbil a příští rok chceme jet nanovo a snad 
ještě v hojnější sestavě.                                                        MCH 

 

ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

MLADÍ ŠACHISTÉ SE ZÚČASTNILI 

2. TURNAJE LIGY VYSOČINY 

MLÁDEŽE 
      Dne  14.  12.  se  naši  mladí  šachisté    zúčastnili 
ve Žďáře nad Sázavou 2. turnaje v rámci Ligy Vysočiny 
mládeže. Mezi 64 účastníky v kategorii starších žáků 
skončil Matyáš Sláma 35., Jenda Kubát 39. a Marek Do-
ležel 54. V kategorii dívek obsadila Bětka Zvolánková 
pěkné 3. místo. Další kolo se uskuteční 11. ledna v Ná-
měšti nad Oslavou, kam se taktéž chystáme. 
 

V REGIONÁLNÍ SOUTĚŽI KRAJE VYSOČINA SE 

NÁM PODAŘILA JEDNA VÝHRA A JEDNA 

REMÍZA 

      Dne 8. 12. jsme se střetli ve 4. kole Regionální sou-
těže s hráči Žďáru. V sestavě Tomáš Blažek, Milan 
Chvojka, Michal Sokol, Štěpán Zvolánek a Tomáš Benc 
jsme přehráli soupeře a porazili ho 3,5 : 1,5. O body 
se výhrou postaral Tomáš Blažek a Michal a remízou 
Milan, Tom Benc a Štěpa. 
 
     V neděli 5. 1. jsme odehráli 5. kolo Regionální sou-
těže v Jamách u Žďáru. V sestavě Tomáš Blažek, Milan 
Chvojka, Michal Sokol, Tomáš Benc a Petr Zvolánek 
jsme uhráli cennou remízu. O body se postarali 
Petr výhrou, Milan, Michal a Tomáš Benc remízou. Po 
odehrání první poloviny soutěže jsme se usadili v půlce 
tabulky, což je oproti loňskému roku jistě pokrok.    MCH 

 

SDH a TJ Sokol Oudoleň 
pořádá zájezd do Ski-areálu 

MLADÉ BUKY- KRKONOŠE 
SOBOTA  25. 1. 2020 

 

Děti do 15-ti let mají dopravu zdarma. 

Členové SDH a TJ Sokol Oudoleň 100 Kč/osoba. 

Ostatní 200 Kč/osoba. 

Vhodné pro všechny věkové kategorie.  

Odjezd v 7:00 od KD Oudoleň. 

Přihlášky do 20. 1. 2020 v prodejně COOP. 
 

OUDOLEŇSKÉ SENIORKY NAVŠTÍVILY VÝSTAVU STROMEČKŮ 

     Mladí hasiči se zúčastnili 
soutěže „Bez stromečku nejsou 
Vánoce“. Vyrobili ozdoby, vy-
zdobili stromeček a odvezli ho 
do Ždírce nad Doubravou. Na-
padlo nás, že i naše starší spo-
luobčanky by mohla tato akce 
zajímat a umožnili jsme jim 

tento kulturní zážitek.   
     Výletu se zúčastnily v hojném počtu a všechny stromečky 
ocenily. Velmi se jim líbil stromeček dětí z Oudoleně, kterému daly i 
svoje hlasy. Můžeme doufat, že se jim akce líbila a že budeme v této 
spolupráci i nadále pokračovat. Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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V SOUTĚŽI O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROMEK SE OUDOLEŇ UMÍSTILA NA 8. MÍSTĚ 

     V roce 2018 se vítězem putovní soutěžní výstavy „Bez stro-
mečku  nejsou  Vánoce" stal   stromeček   z   Městské    knihovny 
ve Ždírci nad Doubravou. Místní akční skupina Havlíčkův kraj po-
řádala ve spolupráci s městem Ždírec nad Doubravou v době vá-
nočních svátků 2019 již jedenáctý ročník společné akce „Bez 
stromečku nejsou Vánoce“, která byla spojena se soutěží o nej-
hezčí vánoční stromek. Letošní ročník této soutěže proběhl v Kul-
turním zařízení města Ždírec nad Doubravou - v Galerii 
Doubravka.  Slavnostní  zahájení  výstavy   se  konalo  v úterý 
17. prosince 2019 v 17 hodin. Hlasování o nejhezčí stromeček  
bylo  ukončeno  v sobotu 28. prosince 2019 v 16.00 hodin. Sou-
těže se zúčastnilo celkem 14 stromečků ze třinácti obcí, které 
jsou sdruženy v MAS Havlíčkův kraj. Do Galerie Doubravka se 
na výstavu vánočních stromečků přišlo podívat více jak 500 ná-
vštěvníků. Všecky stromečky byly opravdu krásné a rozdávaly 
radost. Se ziskem 83 hlasů zvítězil stromeček z Místní knihovny Sobíňov. Vítězi srdečně gratulujeme! 
      Za organizaci spojenou s pořádáním výstavy děkujeme paní Zdeně Lédlové a paní Daně Joskové z Kulturního 
zařízení města Ždírec nad Doubravou a všem ochotným dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu, aby mohla tato akce 
dále pokračovat. Těšíme se na setkání při 12. ročníku o Vánocích 2020 ve vítězném Sobíňově. 
                                                                                                    Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 
 

Bez stromečku nejsou Vánoce – vyhodnocení soutěže (pořadí stromečků): 
 
1. Místní lidová knihovna Sobíňov – 83 hlasů (1. místo) 
2. ZŠ a MŠ Sobíňov – 77 hlasů (2. místo) 
3. MŠ Vatín – 71 hlasů (3. místo) 
4. Obec Sazomín 
5. Obec Studnice 
6. Obec Chlumětín 
7. Svratka 

8. SDH Oudoleň 
9. Obec Slavětín 
10. Kameničky 
11. Dlouhá Ves – Marie Maříková a děti SDH Dlouhá 
Ves 
12. Kulturní zařízení města Přibyslav 
13. - 14. Obec Cikháj a ZŠ Havlíčkova Borová 

 

Fotografie všech stromečků najdete na: https://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/detail?galAlbum=98.  
 

Obec Oudoleň tímto děkuje mladým hasičům a jejich vedoucím za účast v soutěži. 

       

     DO  ROKU  2020  PŘEJEME  OBČANŮM,  PŘÍZNIVCŮM  A PŘÁTELŮM MYSLIVOSTI 

A PŘÍRODY HODNĚ ZDRAVÍ A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ.              Myslivecký spolek Oudoleň 

     Už dvacet let existence má za sebou Kraj Vysočina. Původně pod názvem Jihlavský kraj vznikl sloučením pěti okresů. 
Jeho vznik provázely skeptické hlasy, že jde o sporný nesourodý konglomerát části českého a části moravského území. 
Území ležící na obou stranách Českomoravské vysočiny ovšem spojuje ze zeměpisného i národopisného hlediska Če-
chy s Moravou a etnograficky tento nově vzniklý kraj prakticky kopíruje historické Horácko. Není tedy pravdou, že jde o 
uměle vytvořený celek. Jeho obyvatelé mají mnohé společné v historii i v současnosti. Svůj název změnil kraj ještě 
dvakrát. Z Vysočiny byl přejmenován na Kraj Vysočina a stal se mladým a moderním regionem. Prvním hejtmanem 
s velikou zásluhou na vzniku kraje se stal František Dohnal, na něj jako druhý hejtman úspěšně navázal Miloš Vystrčil. 
     Dnes už vnímáme Vysočinu jako jeden celek. Kraj se postupně stal zřizovatelem krajských nemocnic, záchranky i 
záchytky, domovů pro seniory, ústavů sociální péče, středních a některých základních škol, jejich jídelen a domovů 
mládeže, dětských domovů a center, muzeí, galerií a Horáckého divadla Jihlava, krajské správy a údržby silnic, časem 
k nim přibyly nutné servisní organizace Vysočina Tourism, Vysočina Education a také Projektová kancelář, která je 
partnerem nejen krajských organizací při získávání evropských i národních dotací. 
     Prostřednictvím Fondu Vysočiny podporujeme rozvoj širokého spektra aktivit měst, obcí, spolků, firem, klubů, přispí-
váme vlastníkům kulturních památek na jejich zachování a obnovu, podporujeme města s památkami UNESCO, patříme 
ke špičce v zavádění nového IT do praxe, nabízíme vlastní internetovou síť ROWANet, zatím nejdál jsme s procesem 
transformace sociálních služeb, podporujeme velkoryse profesionální divadelní scénu, patříme k nejčinorodějším reali-
zátorům obchvatů, máme vlastní systém podpory technického a odborného vzdělávání, jehož model přebírají ostatní 
kraje, jsme partnery agrárního sektoru, který v nás má oporu především v oblasti hospodaření s vodou a zachování 
produkce tradičních plodin, podporujeme výrobu regionálních potravin. 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

Náš stromeček. 

https://www.havlickuvkraj.cz/fotogalerie/detail?galAlbum=98
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     Za důležitou považuji skutečnost, že za dobu fungování našeho kraje se podařilo dosáhnout povědomí sounáležitosti 
bez ohledu na to, které strany vedly v minulých 20 letech celkem pět našich zastupitelstev. Na rozdíl od často úporných 
bojů mezi stranami v jiných krajích se u nás dařilo vnímat a prosazovat společný zájem všech obyvatel bez podstatných 
rozporů a třenic. Pevně doufám, že tomu tak bude i v dalším období.                   Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

18. 1. 
Taneční zábava 

Hudba: 5PROMILE 
5PROMILE 

 25. 1.   Zájezd – Mladé Buky 
SDH 

TJ Sokol 

28. 1.  Zasedání zastupitelstva Obec 

22. 2.  Masopustní průvod SDH 

23. 2.  Dětský karneval 
Jana Kubátová 

Blanka Zvolánková 

FOTOHÁDANKA 
 

NEVÁHEJTE – ČEKÁ VÁS ODMĚNA 
 

V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii  
ozdobené stodoly u čp. 58/ evid. 218 

(Plíhalovi – Junkovi - Bauchovi).  
Ze správných odpovědí byl vylosován   

Petr Rázl.  
Panu Rázlovi jsme poblahopřáli a byla mu předána vý-

hra.  
 

Nyní zveřejňujeme další fotografii  
a jsme zvědavi, jak jste všímaví.  

U jakého čísla popisného se nachází toto krmítko? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo ví, může sdělit (osobně, telefonem, e-mailem)  
svůj tip do 27. 1. 2020 na obecní úřad. 

  Z došlých správných odpovědí vylosujeme jednoho 
výherce, který obdrží drobný dárek.  

Máte zajímavou fotografii z naší obce nebo jejího okolí?  
Zašlete nám ji do naší soutěže.  

  

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme  
paní Janě Kubátové,  

která zemřela 19. prosince 2019  
v den svých 72. narozenin. 

 

 
                                                                                    

            
 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 

V měsíci lednu oslaví výročí narození: 

Zdenek Koniarík, Oudoleň 95 
Josef Pavliš, Oudoleň 52 

Zdeněk Ondráček, Oudoleň 155 
Zdenka Poulová, Oudoleň 136 

 

 

                        BLAHOPŘEJEME! 

 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

INZERCE 
Do prostor penzionu v Oudoleni hledáme:  

Hospodyni – kuchařku. 
 

Náplň práce: příprava snídaní a večeří 
                        jednou za 14 dní práce o víkendu  
                        ubytování hostů. 

 

Nástup: duben – květen 2020. 
 

Vhodné pro osoby na MD, RD,  
vhodné pro aktivní důchodce,  
možná dohoda standardního pracovního poměru. 
 

Tel. kontakt:  
p. Hájek  - tel. 739 274 167  
nebo e-mail: chalupakh@seznam.cz 

 
 
 

 

 

 
 

P L E S O V Á   S E Z Ó N A 
1. 2. 2020 - HASIČSKÝ PLES 

HAVLÍČKOVA BOROVÁ – FORTUNA 
 

22. 2. 2020 - OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES 
        HAVLÍČKOVA BOROVÁ – GARDE 

 

    7. 3. 2020 - MYSLIVECKÝ PLES 
                 OUDOLEŇ - TRIK 
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O VÍKENDU SE V OUDOLENI POPRVÉ PŘEDSTAVÍ MÍSTNÍ HUDEBNÍ SKUPINA 5PROMILE 
 

A co nám o sobě prozradili? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jsme mladá kapela hrající převážně české, ale 
i zahraniční známé i méně známé songy. 
 
Kapela byla založena 15. 1. 2016 kamarády,  
kteří  spolu  už  delší  dobu  hráli  na  kytary, 
Michalem  Paušímou  a  Jakubem  Sivákem.  
Dalšími členy  se stali Matěj Ondráček - bicí 
a Martin  Solnička  –  baskytara.  Na podzim 
roku   2017 nastoupila   zpěvačka  Michaela  
Hanzalová.  V průběhu  let  došlo k několika  
dalším změnám  v obsazení, než se ustálilo 

v současné podobě…😊 
    

Zpěv: Michaela Hanzalová (Jerry) 
Sólová kytara, zpěv: Adam Pochtiol (Pochtík) 
Kytara: Michal Paušíma (Izzy) 
Baskytara: Martin Solnička (Salzburg) 
Bicí: Matěj Ondráček (Matty) 
 
Zatím  jsme  vystupovali  převážně v okolí - Jitkov, Česká Bělá, Krátká Ves, Řeka, Modlíkov - a tuto sobotu poprvé 
veřejně vystoupíme v naší domovské obci, v Oudoleni.  
 
PŘIJĎTE PROLOŽIT PLESOVOU SEZÓNU ROCKEM! 
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Vánoční turnaj ve stolním tenise - kategorie mladších žáků. 

Vánoční turnaj ve stolním tenise - kategorie starších žáků. Nebeská návštěva ve škole. 

Regionální soutěž Kraje Vysočina s hráči Žďáru. 

mailto:obec@oudolen.cz
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