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SLOVO STAROSTKY  
 
 

Vážení spoluobčané, 
     život nezastavitelně plyne a my stojíme na začátku 
roku 2021. Můžeme si tedy položit pár otázek: Jaký asi 
nový rok bude? Co nás čeká? Budeme zdraví, úspěšní 
v zaměstnání i ve škole? Nezklamou nás přátelé nebo 
my je? Každý z nás má jiná přání a touhy. Do 

budoucnosti ale nevidíme, proto si celý rok musíme 
sami prožít. 
     Loni touto dobou si nikdo z nás nemyslel, že rok 
2020 se zapíše do naší paměti a pravděpodobně i do 
paměti příštích generací. Prožili jsme a stále prožíváme 
dobu koronavirovou, která nám přinesla spoustu 
omezení. Ale jako byly překonány všechny krize 
v historii lidstva, věřím, že i tato bude mít brzký konec a 
my se vrátíme do „normálního života“. 
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     Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat, vylepšit a 
zkrášlit. Na to je však potřeba hodně úsilí, práce, 
jednání, projektů, ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a 
tolerance. Využívám této příležitosti poděkovat všem, 
kteří jakoukoliv formou a mírou přispívají ke vzdělání 
naší obce, obohacení jejího kulturního i duchovního 
života, protože budoucnost obce je v rukách jejich 
občanů. 

       Člověk se často snaží vymýšlet originální přání, ale 
nakonec si uvědomí, že není důležité přání, ale člověk, 
kterému jej věnuje. Proto všem našim občanům přeji víc 
hezčích dní než těch horších, víc lásky než nenávisti, 
víc hojnosti a radosti než smutku a trápení. Buďme 
k sobě slušní, tolerantní, bez zbytečné zášti a nenávisti, 
važme si jeden druhého. Ať se Vám v novém roce 
v Oudoleni žije hezky a bezpečně!  
                                                 Mgr. Blanka Zvolánková 

− Kontrola usnesení  

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

− Usnesení č. 9/8/2020 - Zastupitelstvo schvaluje ná-
kup pozemku p. č. 166/3 a p. č. 250/14 v k. ú. Slavě-
tín u Oudoleně za cenu 30 Kč/m2. Smlouva je připra-
vena k podpisu. 

− Usnesení č. 10/8/2020 Zastupitelstvo schvaluje po-
žádat o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova z dotačního titulu DT 117d8210E – 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na vý-
měnu střešní krytiny na kulturním domě, výměnu 
podlahy pódia, vybudování výdejního okénka a re-
konstrukci odpadu, vodovodu a elektřiny v části kul-
turního domu. Jsou zpracovávány podklady pro žá-
dost o dotaci.  

− Usnesení č. 2/10/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
pronájem rybníka „U Stejskalů“ na dobu 3 let. Ná-
jemní smlouva byla podepsána. 

− Usnesení č. 3/10/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
pronájem rybníka „U Slámů“ na dobu 3 let. Dodatek 
nájemní smlouvy byl podepsán. 

− Usnesení č. 4/10/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
prodloužení pronájmu části pozemku p. č. 648/1 
v k. ú. Oudoleň o výměře 10 m2 na dobu 1 roku.  
Smlouva byla podepsána. 

− Usnesení č. 5/10/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 131 
– místnosti bývalé Junácké klubovny v I. patře kul-
turního domu kapele „5 Promile“ na dobu 1 roku. Do-
datek nájemní smlouvy byl podepsán. 

− Usnesení č. 6/10/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
prodloužení pronájmu nebytových prostor pohostin-
ství v čp. 131 paní Janě Stránské, Oudoleň 83, IČO: 
02860104, na dobu 2 let. Dodatek nájemní smlouvy 
byl podepsán. 

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo stanovuje členy komise pro výběrové 
řízení na projekt: 

− „Obec Oudoleň – Novostavba chodníku podél sil-
nice č. III/3509“: Mgr. Blanka Zvolánková, 
Bc. Petr Zvolánek, Vladimír Zvolánek 

− „Rekonstrukce požární nádrže“: Mgr. Blanka Zvo-
lánková, Bc. Petr Zvolánek, Vladimír Zvolánek. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou kontrol-
ního výboru. Kontrolní výbor nemá žádné připo-
mínky. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o vý-
sledcích kontroly hospodaření za období od 1. 5. do 
30. 11. 2020. Na základě této kontroly nebylo 

zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání 
s finančními prostředky.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 8/2020. Tímto opatřením byl 
rozpočet na straně příjmů navýšen o 123 389,79 Kč 
(nejvyšší příjem činí dotace z POVV 2020 ve výši 
127 000 Kč na opravu místních komunikací) a na 
straně výdajů o 5 000 Kč (výdaj na prodloužení re-
gistrace kompostárny).    

− Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 9/2020. Tímto opatřením byl rozpočet na straně 
výdajů navýšen o 298 795 Kč (výdaj na opravu míst-
ních komunikací). 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem z kon-
troly hospodaření Základní školy a Mateřské školy 
Oudoleň. Nebylo zjištěno nehospodárné nebo neú-
čelné nakládání s finančními prostředky od zřizova-
tele.  

− Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled roz-
počtu Základní školy a Mateřské školy Oudoleň na 
období 2022 – 2024. 

− Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet zřízené příspěv-
kové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Oudoleň na rok 2021.   

− Zastupitelstvo  schvaluje  Střednědobý  výhled  roz-
počtu  obce  Oudoleň  na období 2022 – 2024. 

− Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Oudoleň na 
rok 2021 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 
14 540 756 Kč. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur 
roku 2020. Předsedové a členové inventarizačních 
komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a 
způsobu jeho provádění.  

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

 Era   1 030 914,04 
 ČSOB, a. s.                             5 338 288,22 
 Česká spořitelna, a. s.  342 178,80 
 Česká národní banka   1 205 517,51 
 Celkem                             7 916 898,57 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu na zřízení věc-
ného břemene č. NM-014330062724/001 a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. Předmětem smlouvy je 
věcné břemeno zřízení, provozování, opravování a 
udržování distribuční soustavy kabelového vedení 
NN, pojistkové skříně na pozemku parc. č.  843/2 
v katastrálním území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací o dotaci 
z programu Ministerstva zemědělství Údržba a ob-
nova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021. 
Výše dotace činí 70 % nákladů, lze získat maximální 
dotaci ve výši 200 tis. Kč, termín podání žádosti od 
1. 2. do 21. 2. 2021. Zastupitelstvo schvaluje 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 9. 12. 2020 
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požádat o dotaci z programu Ministerstva zeměděl-
ství Údržba a obnova kulturních a venkovských 
prvků pro rok 2021 na opravu střechy kapličky.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s technicko–ekono-
mickou studií: Oudoleň - Kanalizace a ČOV. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poká-
cení 4 ks smrků na pozemku p. č. 84 v k.  ú. Oudo-
leň. Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje po-
kácení. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi z jed-
nání s por. Mgr. Adélou Műllerovou, DiS., z doprav-
ního inspektorátu Policie ČR Havlíčkův Brod o pod-
mínkách a požadavcích na příjezdovou komunikaci 
ke stavebním pozemkům a s informacemi ohledně 
plynových přípojek ke stavebním pozemkům.  

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− do knihovny a školy byly zakoupeny regály a další 
nábytek z Krajské knihovny Vysočiny.  

− byla dokončena výměna vodoměrů. 

− proběhla dražba pozemku p. č. 554, orná půda, o 
výměře 13 782 m2 a pozemku p. č. 609/1, orná 

půda, o výměře 16 480 m2 v k. ú. Oudoleň.  Po-
zemky byly vydraženy za 1 230 000 Kč. Obec se  
dražby také zúčastnila, pozemky nevydražila, jis-
tina byla obci vrácena.  

− bude dále jednáno o službě zasílání SMS. 

− byly dokoupeny a zasazeny stromky v aleji. 

− dílčí kontrola přezkoumání hospodaření obce 
z Kraje Vysočina letos neproběhne. 

− bylo projednáno zajištění odvozu odpadu z pen-
zionů. 

− s informacemi z Valné hromady Svazku obcí Po-
doubraví. 

− s informacemi z Valné hromady Svazku obcí Při-
byslavska. 

− se zajištěním roznášky kalendářů obce. 

− se zajištěním akce Vítání občánků, akce pro-
běhne formou krátké osobní návštěvy s předáním 
dárků.  

− s termínem zasedání zastupitelstva dne 20. 1. 
2021 v 18.00 hodin.  

 

NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
      Vítání občánků je jedna z nejhezčích chvil, které na obec-
ním úřadě prožíváme, vždy ke konci roku se na nejmenší Ou-
doleňáčky a jejich rodiče moc těšíme. Jinak tomu ale bylo v zá-
věru minulého roku, neboť naše tradiční vítání spojené s malou 
slavností se bohužel kvůli legislativním omezením a vývoji epi-
demiologické situace nemohlo uskutečnit.  
      V sobotu 12. prosince jsme s panem místostarostou v od-
poledních hodinách navštívili všechny rodiny s narozenými 
dětmi a alespoň symbolicky jsme do naší obce přivítali Veroniku 
Janáčkovou, Daniela Jelínka, Kristýnu Novákovou a Daniela 
Málka. Maminkám jsme předali kytičku, tatínkům pamětní list a 
finanční dar, malým holčičkám jsme udělali radost proutěným 
kočárkem a na kluky čekala tradiční tatrovka. Rodiče nově na-
rozených dětí se nám podepsali do pamětní knihy.  
       Všem rodinám patří poděkování za krátkou osobní ná-
vštěvu, bylo to velmi milé setkání. Verunce, Danečkovi J., Kris-
týnce a Danečkovi M. přejeme hodně zdraví, štěstí, spokoje-
nosti a krásných chvil. Ať se Vám v Oudoleni líbí a prožijete 
u nás hezký život! 
       Rodičům blahopřejeme k narození jejich dětí. Buďte jim 
oporou, rádci i učiteli. Vaší pomoci si budou vážit celý život. 
Cesta, po které povedete Vaše dítě, je dlouhá. Jsou na ní místa 
prohřátá štěstím, ale i místa úzkosti a bolesti. Čerpejte z těch 
slunných, abyste se snadněji mohli přenést přes nezdary a po-
tíže. Odměnou Vám bude to, že Vaše dítě nikdy na svůj domov 
nezapomene, ani na lásku, kterou jste mu dali. Nezapomene na       

OBEC OUDOLEŇ 
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 

P Ř Í J M Y 

 (v Kč) 

Daně 6 720 000,00 

Poplatky 224 000,00 

Správní poplatky 4 000,00 

Pachtovné 892 250,00 

Nájem LDO Přibyslav 1 100 000,00 

Vodné 320 000,00 

Pronájem rybníků 4 080,00 

Pošta Partner – provize, prodej 265 000,00 

ZŠ a MŠ Oudoleň 40 000,00 

Obecní knihovna 1 700,00 

Kultura 27 000,00 

Příjmy z hlášení - SMS 500,00 

Oudoleňské listy 3 200,00 

Kulturní dům - nájem 27 000,00 

Příjem z prodeje prop. předmětů 35 000,00 

Pronájem nebytových prostor 45 000,00 

Pronájem - traktor, žebřík 10 000,00 

Svoz popelnic - podnikatelé 20 000,00 

Sběr a svoz ostatních odpadů  500,00 

Příspěvek za tříděný odpad  90 000,00 

Kopírování, úroky 3 000,00 

Úroky  2 000,00 

Neinv. přijaté dotace ze SR 88 700,00 

Dotace vrt 1 545 146,00 

PŘÍJMY CELKEM 11 468 076,00 
  

Třída 8 - Financování  

Zapojení prostředků na bankov-
ních účtech 

3 072 680,00 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude 
konat ve středu 20. 1. 2021 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu.   

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Kanalizace – studie 
4. Oprava koupaliště 
5. Žádost o opravu příjezdové cesty 
6. Obnova venkova Vysočiny 

 

 

 

 

 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 1 /2021 4 

laskavá slova maminky a na pevnou, ale pomocnou ruku ta-
tínka. Hodně štěstí při výchově! 
     Děkujeme za pochopení a věříme, že se budeme moci s Va-
šimi dětmi i s Vámi po-
tkávat osobně na našich 
dalších tradičních ak-
cích. Přejeme Vám 
hodně zdraví, naděje 
v lepší časy a mnoho 
šťastných chvil s Vašimi 
nejbližšími.                                                     
Mgr. Blanka Zvolánková 

 

VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY – ZÁSADNÍ ZMĚNY 

V AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDECH 
     Od 1. ledna 2021 byly zavedeny nové jízdní řády autobusů 
v rámci Veřejné dopravy Vysočiny, kterou financuje Kraj Vyso-
čina. Ti z Vás, kteří cestují autobusem, již zjistili, že změny 
v jízdních řádech jsou opravdu zásadní.  
     V příloze oudoleňských listů nacházíte kompletní přehled 
jízdních řádů všech autobusových linek. Obec Oudoleň zaslala 
požadavky na úpravu vybraných spojů, které nevyhovují. Bohu-
žel k požadovaným změnám nebylo přihlédnuto. Další změny 
mohou být provedeny k 7. březnu 2021. Někteří občané se již 
na nás obrátili s prosbou o úpravu. Pokud máte zásadní připo-
mínky, sdělte nám je na obecní úřad. V nejbližší době se opě-
tovně pokusíme zaslat žádost o změnu. 
     S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci dochází 
s platností od 9. 1. 2021 k dočasné redukci autobusových spojů 
z důvodu vydaných vládních opatření. Jedná se o kompletní 
omezení víkendové dopravy na lince 600 000 a 600 300. 
     Dále dochází k posunu času o 10 min na spoji 600320/3 – 
Ždírec n. Doubr. – Oudoleň – Havlíčkova Borová – Modlíkov – 
Přibyslav, tak aby cestující mohli přestoupit v Přibyslavi na vlak 
směr Havlíčkův Brod – čas spoje 7:01 – 7:36 hodin. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
       Tříkráloví koledníci Vás v letošním roce vzhledem k sou-
časné situaci nenavštíví ve Vašich domovech.  
      Přispět můžete od 6. 1. do 16. 1. 2021 do zapečetěných 
kasiček umístěných na obecním úřadě a v prodejně COOP. 
 

VODNÉ  
      Ve dnech 18. - 22. ledna 2021 se bude na obecním úřadě 
vybírat vodné za období od 1. 8. do 31. 12. 2020. 
      Platbu je možné provést přímo na účet obce 
102703292/0300, 215945167/0300, nebo 3655068309/0800 po 
zjištění částky vodného na obecním úřadě, variabilní symbol – 
číslo popisné.  
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ      
       Upozorňujeme občany, kteří v roce 2020 provedli změnu 
ve vlastnictví pozemků nebo nemovitostí (nákup, prodej, pře-
vod), že jsou povinni do 1. 4. 2021 podat na finanční úřad Při-
znání k dani z nemovitých věcí. 
      Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště 
v Chotěboři, Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním da-
ňových přiznání k dani z nemovitých věcí na telefonních číslech: 
569 474 382 nebo 569 474 308, abyste nemuseli podstupovat 
rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním 
úřadě.  
      Pracovníci finančního úřadu se Vám budou ve věci daně 
z nemovitých věcí věnovat na uvedených telefonních číslech 
každý pracovní den v době:  
Pondělí, středa: 8.00 – 16.30 hodin,  
Úterý, čtvrtek: 8.00 – 14.30 hodin, Pátek: 8.00 – 13.30 hodin. 

OBEC OUDOLEŇ 
ROZPOČET NA ROK 2021 

V Ý D A J E 

VÝDAJE: (v Kč) 

Ostatní zemědělská činnost 10 000,00 

Obecní les - výsadba, oplocenka 100 000,00 

Dar - Včelaříci 4 000,00 

Dar – Myslivecký spolek 4 000,00 

Místní komunikace 400 000,00 

Chodníky 1 000 000,00 

Vodovod, vrt 1 900 000,00 

Kanalizace 1 000 000,00 

Koupaliště 2 500 000,00 

Pošta Partner - mzdy, el., telefon 350 000,00 

Příspěvek na provoz  
ZŠ a MŠ Oudoleň 

350 000,00 

Obecní knihovna 70 000,00 

Kronika, zájezdy 60 000,00 

Kaplička 100 000,00 

Hlášení - SMS 35 000,00 

Oudoleňské listy 10 000,00 

KD - provoz 1 500 000,00 

Kulturní a společenské akce 350 000,00 

Sportovní zařízení v majetku 
obce 

50 000,00 

Dar – TJ Sokol 10 000,00 

Využití volného času dětí a mlá-
deže 

50 000,00 

Nebytové hospodářství 30 000,00 

Veřejné osvětlení 300 000,00 

Svazek obcí Plynofikace obcí Bo-
rovsko 

1 080,00 

Komunální služby - traktor 1 000 000,00 

Svoz nebezpečného odpadu 10 000,00 

Svoz komunálního odpadu 280 000,00 

Svoz ostatního odpadu - papír, 
sklo, plasty 

150 000,00 

Kompostárna 30 000,00 

Péče o vzhled obce a veřejnou 
zeleň 

100 000,00 

Krizová opatření 20 000,00 

SDH – pohonné hmoty, STK, po-
jištění, školení, dar 

100 000,00 

Zastupitelstvo  500 000,00 

Činnost místní správy 1 400 000,00 

Bankovní poplatky 80 000,00 

Pojištění 40 000,00 

DPH 100 000,00 

Platby daní a poplatků 250 000,00 

Ostatní činnosti jinde nezařazené 30 000,00 

VÝDAJE CELKEM 14 274 080,00 

  

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ: (v Kč) 

Splátky úvěrů 266 676,00 
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ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLE  

       I v této nelehké době jsme si ve škole užívali ad-
ventní čas, připravovali se na Vánoce, vyráběli přá-
níčka, bádali při výrobě svíček, vystřihovali a skládali 
sněhové vločky z papíru, lepili vánoční řetěz. Ani letos 
na nás nezapomněl sv. Mikuláš, přestože nepřišel 
osobně, zanechal nám tu mikulášskou nadílku, na které 
si děti pochutnaly. Také jsme napsali dopis Ježíškovi, 
co bychom si přáli, aby přinesl rodičům. 
     Vánoční atmosféru ještě umocnila vůně, která se li-
nula po celé škole. To děti z mateřské školky pekly per-
níčky. Školu ozdobily obrázky andílků a obrázky s vá-
nočním cukrovím. 

     Poslední školní den v roce jsme si také hezky užili. 
Nejprve jsme se chvíli učili, pak jsme si udělali malou 
besídku, ve které vystoupili všichni žáci této školy v bás-
ničce Přišla zima. Starší žáci nám "zazpívali" koledu 
beze slov jen pomocí obrázků. 
     Nakonec jsme se sešli u stromečku, kde na nás če-
kaly krásné dárky. Děti dostaly od Ježíška spoustu kní-
žek (Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, Kvak a Žbluňk se bojí 
rádi, Fimfárum, Hoši od Bobří řeky, Z deníku kocoura 
Modroočka, Děda kamnář a toulavý Pecivál, Bylinkové 
pohádky, Pidibabka z Brd). Kromě hodnotné literatury 
nesměly chybět ani hračky - velká auta, kuličkové mo-
zaiky, zažehlovací korálky, rozkládací omalovánky.  
                                                             Katka Chvojková 

Marie Heimannová: 

ČESKOSLOVENSKO – 

STÁT, KTERÝ ZKLAMAL 
     Kniha Mary Heiman-
nové, která se dostává čes-
kému čtenáři do ruky, je na 
historickou práci nezvykle 
vášnivá, neúprosná a 
tvrdá. Popisuje vznik Čes-
koslovenska od jeho zalo-
žení v roce 1918 až po roz-
dělení v roce 1992 - od za-
čínající demokracie, přes 
nacistickou okupaci, komu-

nistickou diktaturu, Sovětskou invazi, normalizaci a ko-
nečně opět přechod k demokracii. Její největší přednost 

je právě v tom, že se nesnaží českému nebo sloven-
skému čtenáři zalíbit. Jako by z každé stránky textu 
znělo poslání – Historie by neměla být propagandou. 
Neměla by „vychovávat“ skládáním nepravdivých mýtů 
o vlastní výlučnosti, hrdinství či utrpení. Neměla by za-
mlčovat nebo omlouvat. Protože jedině pravda je v his-
torii jedinou hodnotou a měřítkem. A jedině taková 
pravda může vytvářet společnost v demokracii.  
      Autorka se pokusila zbavit dějiny Československa 
mýtů a postavila je proto především na narativu národ-
ních menšin a jejich vztahu k umělé „československé“ 
většině. Hlavním tématem se pro ni proto stává střetnutí 
nikdy neuspokojených nacionalismů, násobený později 
ještě iracionalitou totalitních ideologií. Jde o netradiční 
pohled, vymykající se zavedenému pragocentristic-
kému „českému“ vnímání minulosti. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 
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Dana Hlavatá: NEVINNÉ LŽI  
      Broňa ztratila hlavu. A stejně tak ztra-
tila i soudnost, kvůli které nevidí, co se ko-
lem ní děje, do jakého nebezpečí se do-
stala. Bezhlavě se zamilovala do Slávka, 

který je patologický lhář. Ten z ní mazaně tahá nejen 
rozumy, ale i peníze. Hraje to na víc stran. Broňa si ne-
sundá růžové brýle ani tehdy, když se na scéně objeví 
žena, o které Slávek tvrdí, že je už dávno mrtvá. Sama 
se tak ocitne ve smrtelném nebezpečí. 

          Dne 10. května 1903 o jede-
nácté hodině noční z neznámé příčiny 
vznikl oheň v čís. pop. 93 u Františka 
Šťastníka, hasičům podařilo se oheň 
uhasiti a na jedno stavení omeziti.  
        Den 19. července s pohnutou 
myslí zaznamenáváme i tato místa. 
K osmé hodině večerní po velikém 
horku denním přihnala se od jihozá-
padu černošedá mračna, padaly za su-

cha kusy ledu, potom kroupy o velikosti holubího vejce, 
což trvalo 10 minut, na to přišel liják s kroupami a k de-
sáté hodině opakovalo se totéž. V lidstvu panovalo zdě-
šení, všude bylo viděti světlo, déšť, kroupy hnaly do 
světnice, děti křičely, staří zase bědovali tušíce ná-
sledky neštěstí nenadále přikvapivšího, po návsi hrnulo 
vody nesmírné množství, div že mlynářův rybník odolal. 
Ráno brzy vycházeli lidé, by shlédli škody na staveních 
a pozemcích, okna buď na dobro neb většinou rozbita, 
střechy šindelové a papírové protlučeny, obilí tak krásné 
k zemi stlučeno, brambory otlučeny a zemí zaneseny, 
listí a kůra stromů zurážena a místem i z kořene vyvrá-
ceny. Smutný byl východ a ještě smutnější návrat lidí, 
neboť viděli naději na hojnou žeň zmařenou a smutnou 
budoucnost před sebou.  
      Na obou školních budovách roztlučeno přes sto ta-
bulí. Neštěstí to stihlo 58 okresů od Budějovic až 
ku Hlinsku, i na Moravu až k Novému Městu. Škoda uči-
něná nedá se ani odhadnouti. 
     Roztřídění učitelského sboru v novém školním roce 
bylo následující: v I. třídě od 16. září 1903 až do 
29. února 1904 učil pan Theodor Brukner, od 1. března 
1904 definitivně učitel I. třídy pan Antonín Kolář, ve II. 
třídě správce školy pan Hynek Bukovský, ve III. třídě od 
16. září 1903 až do 15. října 1903 pan Josef Hűbel-
bauer, od 16. října až do 16. listopadu 1903 pan Petr 
Uchytil, od 16. listopadu až do konce roku školního pan 
Jan Tesař, zatímný učitel II. třídy, při škole zdejší.  
       Výnosem c. kr, zemské rady školní ze dne 4. října 
1902 byla v zásadě povolena celoroční expositura 
ve Slavětíně, výnosem pak c. kr. zemské rady školní 
z dne 4. listopadu 1903 povoleno by jmenovaná exposi-
tura ihned se otevřela, z té příčiny zřízeno při mateřské 
škole v Oudoleni jedno místo II. učitele s náležitými po-
žitky a řídícímu učiteli funkční přídavek ze 250 K na 

300 K ročně zvýšen. Následkem jmenovaného výnosu 
ustanovena kollaudace místnosti pro exposituru ve Sla-
větíně na den 13. listopadu 1903 na 9 ½ hodinu dopo-
lední.  
        Samého výkonu kolaudačního účastnil se pan 
c. kr. okresní školní inspektor, zeměpanský lékař, čle-
nové obecního zastupitelstva obce oudoleňské a slavě-
tínské. O celém zařízení expositury sepsán protokoll, 
přítomní jej po přečtení schválili a podepsali, následkem 
čehož pan c. kr. okresní inspektor školní až na některé 
nedostatky, za souhlasu pana okresního lékaře prohlá-
sil ji za způsobilou ku vyučování a oznámil, že hned dne 
16. listopadu se má s vyučováním započíti a učitelem 
tamním jmenoval pana Petra Uchytila, definitivního uči-
tele II. třídy školy zdejší. Dne 16. listopadu o 8 ½ hodině 
sešla se mládež slavětínská ve třídě, hned za ní dosta-
vilo se místní zastupitelstvo obecní, sbor učitelský z Ou-
doleně, pan páter Josef Ježek a pan učitel Fr. Filmann 
z Borové. V krátkém proslovu správce školy, Hynek Bu-
kovský, vylíčil průběh jednání o zřízení expositury, vybí-
zel dítky ku vděčnosti, slušnosti, pilnosti v učení i do-
cházce školní, představil jim pana učitele, obecnímu 
pak zastupitelstvu poděkoval za obětavost žádaje je, by 
učitele svého ve snahách a povolání jeho podporovali. 
Po té ujal se slova důstojný pan p. Josef Ježek, vybízel 
dítky ku zbožnosti, mravnosti, obecnímu pak zastupitel-
stvu vyložil důležitost a nutnost školního vyučování pro 
každého člověka vůbec.   
      Důležitá nařízení – Vynesení c. kr. okresní rady 
školní ze dne 30. dubna 1904, jímž se dává ve známost 
přeložení hlavních prázdnin v okresu zdejším na dobu 
od 16. července do 31. srpna, správám škol nařízeno, 
by o ukončení látky učebné se postarali. Školní rok 1905 
započne 1. září.  
        Vynesení c. k. zemské rady školní ze dne 
25. května 1904 ve příčině vyučování žactva v plování. 
Jmenovaným vynesením se vyzývá c. kr. okresní rada 
školní, by vyšetřila místa, kdy by se cvičení v plování 
zavésti mohlo, a aby dalo zprávu, zdali by některý spor-
tovní spolek nebyl ochoten plovárnu zříditi nebo zříze-
nou školám přepustiti, učitelstvo se zároveň vybízí, by 
žactvo o nutnosti a užitečnosti koupání i plování poučo-
valo a nad plaveckými cvičeními dohled přejímala. 
 
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.) 

LEDEN V HONITBĚ 
     Plodiny a trávy jsou sklizeny a zvěř nemá tak bohatou živnou strukturu, proto myslivci při-
krmují polní a lesní zvěř v podobě jadrné a dužnaté krmě. V tomto měsíci se ukládá k zimnímu 
spánku jezevec lesní, mladí srnci shazují svoji ozdobu (paroží) a divoká prasata přicházejí do 
chrutí (páření). 
     V sobotu 12. 12. 2020 jsme pořádali hon na drobnou zvěř v lokalitě Oudoleň.  

     Všem přátelům a příznivcům myslivosti a přírody přejeme pevné zdraví a hodně 

štěstí do nového roku 2021.                                  Myslivecký spolek Oudoleň 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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Milí a vážení krajané,  
       říká se, že nemoc 
je důsledkem nějaké 
chyby. Zamýšlím se 
tedy nad tím, jestli něco 
civilizace udělala 
špatně. Upřímně ne-
znám odpověď, která 
by mě uspokojila. Vnímám ale okolnosti, které tahle 
zvláštní doba přinesla. Lidi kolem mě se chovají dobro-
volně nebo s ohledem na své blízké, kolegy i nejvíce 
ohrožené ohleduplně a nikdo už nepochybuje o tom, jak 
klíčovou roli hrají ve zvládání důsledků pandemie lidi 
v první linii – mám na mysli zdravotníky a personál v ne-
mocnicích, mediky i studenty středních odborných škol, 
kteří na vlastní kůži prochází drsnou realitou nouzového 
stavu, ale i personál v domovech pro seniory a ústavech 
sociální péče, v dětských domovech, složky integrova-
ného záchranného systému, lidi ve službách, bez kte-
rých by se zastavil život... mluvím o lidech, kteří jen stěží 
mohou svou práci vykonávat preventivně v režimu 
home office. Neexistuje metrika, kterou bychom byli 
schopni jejich práci ocenit, neexistuje veličina, kterou 
bychom spravedlivě definovali jejich potřebnost. 
Zkusme svá práva na maximální svobodu podřídit tomu, 
aby tihle lidé začali vidět světlo na konci tunelu, mohli si 
odpočinout a načerpat nové síly. Poděkujme jim důsled-
ným dodržováním platných hygienických nařízení. I pro 
mě jako člověka, který se rád osobně setkává se svými 
přáteli, poznává nové lidi, nabízí ruku jako symbol přá-
telství a má potřebu objímat své blízké, je současná 
doba nepřirozená, ale respektuji pravidla. Patrně jsme 

dostali historickou šanci na změnu přístupu ke svému 
životu, je na nás, jak se k ní postavíme. Možná tak, že 
dáme průchod solidaritě, jako tisíce dobrovolníků, kteří 
v posledních měsících pomáhají tam, kde je nejvíce 
třeba, rozdávají naději a jsou často jedním z mála spo-
jení potřebných se světem. V tomto ohledu vzorově fun-
gují městské i obecní samosprávy, bez jakéhokoli ško-
lení a metodik nabídly koordinaci fungujícího dobrovol-
nictví. Díky všem, kteří zvládají distanční výuku, učite-
lům i rodičům. Díky všem, kteří to nevzdali. Nevím, zda 
slova díků jsou dost, jiná nemám, tak obrovské DÍKY! 
 
Vážení spoluobčané, 
     18. listopadu 2020 složilo slib 45 nových krajských 
zastupitelů, byla zvolena nová devítičlenná krajská rada 
a začala se psát další kapitola historie Kraje Vysočina. 
Šesté funkční období bude Kraj Vysočina řídit, spravo-
vat a rozvíjet koalice složená ze zástupců stran Piráti, 
ODS + STO, KDU-ČSL, STAN + SNK-ED, ČSSD.  
     Kraj přebíráme ve velice složité době, která nás 
denně staví před nové situace, jejichž řešení vyžaduje 
velkou dávku předvídavosti, rozhodnosti, odvahy i diplo-
macie, hlavně však odpovědnosti. Bereme svou práci 
vážně, přistupujeme k ní s respektem, a proto se bu-
deme snažit, aby veškerá naše rozhodnutí byla podlo-
žena srozumitelnými argumenty. Tam, kde si to situace 
vyžádá, povedeme veřejnou diskuzi, chceme být plat-
nými partnery městům a obcím, jsme připraveni vám, 
spoluobčanům, naslouchat, budovat region takový, aby 
se nám v něm společně dobře a zdravě žilo.  
 
                                        Váš hejtman Vítězslav Schrek 

 

VÝSLEDEK KONTROLNÍHO MĚŘENÍ TELEVIZNÍHO SIGNÁLU 
       Na základě petice zaslané prostřednictvím obecního úřadu bylo 
v naší obci provedeno kontrolní měření televizního signálu. Toto měření 
provedl Český telekomunikační úřad dne 10. 12. 2020 a bylo zjištěno, že 
nedochází k žádnému rušení a síla i kvalita signálu je dobrá, pouze 
v dolní části obce je slabší. 
      Bylo konstatováno, že většina domů má nevyhovující antény. Jako 
naprosto nevyhovující označili síťové antény, hlavně ty vyrobené v Pol-
sku, které mají nekvalitní součástky a zesilovače s velkým šumovým čís-
lem, které snižují kvalitu. Za dobré antény Český telekomunikační úřad 
považuje antény logaritmické bez zesilovače (viz. foto). Cena této antény 
se pohybuje v rozmezí 500 až 700 Kč (je-li to nutné, je možno k anténě 
dokoupit obyčejný zesilovač s nízkým šumovým číslem za cca 200 Kč). 
Zároveň mně bylo sděleno, že montáž by měl provést zkušený anténář.                                                                                                                         
                                                                                            Zdeněk Sláma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

FOTOHÁDANKA 
 

      V minulém čísle jsme zveřejnili 
fotografii proutěného krmítka u čp. 73 
(Novotných - Ondráčkovi).  
      Neobdrželi jsme žádnou správnou 
odpověď, takže tato poslední 
fotohádanka nemá svého výherce.  
 

      
 

 

                       ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                       V měsíci lednu oslaví výročí narození: 
 

                       Věra Bencová, Oudoleň 85 
                     Marie Musilová, Oudoleň 49 
                     Jaromír Kohout, Oudoleň 183 

 
 
 

 
 

 
 
 

                             BLAHOPŘEJEME! 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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KDO JE NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH? 
 

      Na základě přání občanů vybíráme některé 

fotografie z kalendáře a budeme se snažit idenfi-

tikovat vyfotografované osoby. 

      Uvítáme Váš zájem i Vaši pomoc a také pří-

padnou opravu nesprávně uvedených údajů. 

      První fotografií je fotografie z 2. týdne v lednu 
a jsou na ní vyfotografováni odvedenci. 
 

Stojící zleva: František Janáček, čp. 113, Bo-
huslav Ondráček, čp. 136, Jiří Holas, čp. 68, 

František Plíhal, čp. 58, František Novotný, 

čp. 73, Jiří Holas, čp. 25. 
 

Sedící zleva: Stanislav Nečas, čp. 66, Jindřich 

Holas, čp. 91, Josef Brabec, čp. 15, Václav Bříza, 
čp. 114, Karel Sláma, čp. 99. 
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Děti ze školy měly z dárků radost. 

Knižní vánoční nadílka. 
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