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                                                                                                                            LEDEN  2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PROBĚHLO OPĚT NETRADIČNĚ 

 
 

SLOVO STAROSTKY  
 

Vážení spoluobčané, 
      všude ještě zní ozvěna vánočního času, ale my již 
stojíme na začátku měsíce ledna nového roku 2022. 
Vkládáme do něj naději, že bude výrazně lepší než rok 
minulý a očekáváme, že covidová situace se postupně 
zlepší a my se budeme moci setkávat při všech 

tradičních společenských akcích, ale i při řešení pro-
blémů, které vás trápí. 
     S přicházejícím rokem jsou před námi nové výzvy. 
Dívejme se do budoucna s optimismem a doufejme, že 
následujících dvanáct měsíců prožijeme ve zdraví a 
klidu. Pojďme si slíbit, že omezíme myšlenky na stres, 
na práci a budeme více myslet na sebe, na své rodiny a 
lidi kolem nás.  

Vítězem šachového turnaje "O pohár starostky"  

se stal Milan Chvojka. Blahopřejeme. 
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       Pokud si dáváte do nového roku předsevzetí, ať 
prosím obsahují úctu k bližním a spoluobčanům, tole-
ranci, pochopení pro názory druhých a oprostění se 
od malicherností, které všem znepříjemňují život. Vě-
řím, že v nadcházejícím roce uskutečníme osobní, ale 
i společné cíle. 
     Jménem zastupitelstva obce Oudoleň a jménem 
svým přeji všem občanům obce Oudoleň zdravý, 
šťastný a radostný rok 2022!                                   
                                Blanka Zvolánková, starostka obce 

− Kontrola usnesení: Usnesení – bod č. 4 – zasedání 
10. 11. 2021 - Záměr pronájmu č. 12/2021 - Obec 
bude žádat o sepsání smlouvy nové s výpovědní 
lhůtou 3 roky. Zastupitelstvo bylo seznámeno 
s novou žádostí o pronájem těchto pozemků.  

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor – pohostinství – mezi 
obcí a Janou Stránskou, Oudoleň 83, 
IČO: 02860104, týkající se navýšení zálohy 
na elektřinu na 2 000 Kč měsíčně a pověřuje 
starostku podpisem dodatku smlouvy.  

− Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku 
p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 10 m2 na dobu 
do 31. 12. 2022 a pověřuje starostku podpisem 
Smlouvy o pronájmu pozemku. 

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu 
nebytových prostor – bývalé Junácké klubovny 
v I. patře kulturního domu - kapele „5 Promile“ 
do 31. 12. 2022 a pověřuje starostku podpisem 
dodatku smlouvy.   

− Zastupitelstvo schvaluje zakoupení plovoucího 
čerpadla NIAGARA 2 s motorem Honda pro 
výjezdovou jednotku SDH Oudoleň. Čerpadlo bude 
sloužit k prvotnímu zásahu jednotky jak při hašení 
požáru, tak při povodních. Čerpadlo bude také 
využíváno při práci s mladými hasiči.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poká-
cení 3 ks javorů na pozemku p. č. 569 v k. ú. Oudo-
leň z důvodu hrozícího pádu stromů. Zastupitelstvo 
bere na vědomí a doporučuje pokácení.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na poká-
cení dřevin (1 smrk, 3 borovice) v rámci projektu „Vo-
dovod Čtvrtě“. Zastupitelstvo bere na vědomí a do-
poručuje pokácení.  

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o odstranění či 
využití odpadů v areálu skládky TKO a TPO – S-
OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové 
hospodářství Ronov nad Sázavou – 2. etapa mezi 
obcí a Městem Přibyslav a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.  

− Zastupitelstvo schvaluje Servisní smlouvu mezi obcí 
a firmou OK COMP s. r. o., Jaurisova 515/4, 140 00 
Praha 4 – Michle, IČO: 26220806, a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy.  

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci při 
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 
Kraje Vysočina mezi obcí a Krajem Vysočina a po-
věřuje starostku podpisem smlouvy. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání 
se zástupcem firmy, která v naší obci pronajímá ne-
movitosti čp. 104 a čp. 151, a advokátem 

JUDr. Lubomírem Málkem, Havlíčkův Brod. Zastupi-
telstvo bere na vědomí a pověřuje účastí na jednání 
starostku obce, Pavla Veselého a Pavlínu Blažko-
vou. 

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení Smlouvy 
o poskytování právních služeb mezi obcí a 
JUDr. Lubomírem Málkem, advokátem, se sídlem 
Havlíčkův Brod, Horní 6, IČO: 46483071, na dobu 
neurčitou a pověřuje starostku podpisem dodatku 
smlouvy.  

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci 
z dotačního titulu Ministerstva zemědělství Údržba a 
oprava sakrálních staveb na opravu střechy 
u kapličky. Zastupitelstvo dále schvaluje požádat 
o vypracování a podání žádosti o dotaci Centrum 
společných služeb Svazku obcí Podoubraví.  

− Zastupitelstvo schvaluje dar Pečovatelské službě 
Chotěboř ve výši 15 000 Kč na provoz na rok 2022 a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. V současné 
době poskytuje služby 3 osobám v naší obci. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV – 12- 2022079/BV/01, 
Oudoleň, par. 152/21, KNN - kabelového vedení na 
pozemcích p. č. 152/65, 152/66, 683/1 v k. ú. 
Oudoleň mezi obcí a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV 
– Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035, a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrhy do-
datků smluv mezi obcí a firmou AVE CZ odpadové 
hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, Praha 10, 
IČO: 49356089, provozovna Žďár nad Sázavou, tý-
kající se navýšení cen za vývoz komunálního od-
padu (popelnic), plastů, skla a nebezpečného od-
padu a pověřuje starostku podpisem dodatků. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 8. 12. 2021 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 19. 1. 2022 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.   
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Žádost o povolení kácení stromů 
4. Žádost o pronájem kulturního domu 
5. Obnova venkova Vysočiny 2022 
6. Změna územního plánu 
7. Veřejná zeleň 
8. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
 

 
 
 
 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                 V měsíci lednu oslaví výročí narození 

 
 

                                   Vlasta Veselá, Oudoleň 148 
 

  BLAHOPŘEJEME! 
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− Zastupitelstvo schvaluje dar TJ Sokol Oudoleň 
ve výši 6 tis. Kč na zakoupení nového koberce do 
herny stolního tenisu – do poloviny chodby v I. patře 
kulturního domu.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o vý-
sledcích kontroly hospodaření obce dne 7. 12. 2021. 
Finanční výbor při kontrole neshledal chyby a nedo-
statky.   

− 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 bylo seznámeno a bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 8/2021. Tímto opatřením byl 
rozpočet na straně příjmů navýšen o 102 928,10 Kč 
(nejvyšší příjem činí dotace na projekt Elektroinsta-
lace v KD z Programu obnovy venkova Vysočiny 
ve výši 100 000 Kč) a na straně výdajů byl rozpočet 
navýšen o 55 613,50 Kč (nejvyšší výdaj činí příspě-
vek ZŠ a MŠ Oudoleň na nákup podlahové krytiny 
ve výši 36 662,50 Kč).   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje Rozpoč-
tové opatření č. 9/2021. Tímto opatřením byl rozpo-
čet na straně výdajů navýšen o 353 039 Kč – práce 
na rekonstrukci vodojemu v Olšinách.    

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur 
roku 2021. Předsedové a členové inventarizačních 
komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a 
způsobu jejího provádění.  

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Poštovní spořitelna   1 237 173,01 

 ČSOB, a. s.                             5 716 055,01 
     Česká spořitelna, a. s.  749 038,45 
     Česká národní banka   1 434 452,09 
 Celkem                             9 136 718,56 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje rozpočet zřízené příspěv-
kové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Oudoleň na rok 2022. 

− Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Oudoleň na 
rok 2022 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 
15 251 321 Kč.  

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− se žádostí Centra pro zdravotně postižené Kraje 
Vysočina. 

− se zápisem ze zasedání Představenstva Svazku 
obcí Podoubraví. 

− s informací, že obecní ples se v současné situaci 
nebude konat. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
19. 1. 2022 v 18.00 hodin.  

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PROBĚHLO OPĚT NETRADIČNĚ 

Vítáme Tě děťátko 

na tom světě mezi námi, 

ať pýchou jsi a pokladem 

šťastného táty a mámy… 

 

     Vítání nových občánků probíhá již od roku 2008 pravidelně na konci kalendářního roku. 
V sobotu 4. prosince 2021 se již podruhé neuskutečnilo v zasedací místnosti obecního 
úřadu z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a nařízených hygienických opatření. 
Nové občánky jsme přivítali krátkou osobní návštěvou, předali jsme dárečky, kytičku, fi-
nanční příspěvek, pamětní list a rodiče se nám podepsali do pamětní knihy. Společnou fo-
tografií rodičů a miminka jsme se rozloučili, poděkovali za přijetí a popřáli rodinám, aby příští 
dny všichni prožívali ve zdraví, radosti, lásce, přátelství a plné pohodě.  
     Do naší obce jsme přivítali Dominika Štolce, Benjamína Petrlíka a Moniku Ondráč-
kovou. Budeme se snažit, abyste v Oudoleni prožili pěkný, klidný a spokojený život. Rodi-
čům přejeme, aby vytvářeli prostředí plné lásky, bez hádek a svárů, prostředí úplné rodiny 
plné porozumění a pochopení. Vaše správná výchova bude jednou korunována úspěchy a 
spokojeností Vašich dětí. 
      Děkujeme rodičům za pochopení dané situace a vřelé přijetí.                 Blanka Zvolánková 
 

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA V LETOŠNÍM ROCE ZAZNĚLA 
      Při posledním ročníku Tříkrálové sbírky jsme se museli obejít bez koledníků, a tak jsme rádi, že letos, již po 22. se 
mohla konat „naživo“. A tak naší obcí a obcí Slavětín zněla v sobotu 8. ledna koleda „My tři králové jdeme k vám…“. 
Skupinky koledníků nám popřály štěstí, zdraví, dlouhá léta a přinesly požehnání do našich domovů.       
      V letošním roce jste přispěli do Tříkrálové sbírky rekordní částkou ve výši 26 035 Kč, a to v obci Oudoleň částkou 
19 435 Kč a v obci Slavětín částkou 6 600 Kč. Děkujeme.  
     Poděkování patří také vedoucím sbírky Kateřině Lacinové, Marii Antlové, Martinu Antlovi a koledníkům Terezce 
Antlové, Barunce Janáčkové, Lence Zvolánkové, Janičce Zvolánkové, Jiříkovi Stránskému, Alžbětě Zvolánkové, 
Emě Holasové, Anežce Holasové a Elišce Doleželové.  
     Vaše příspěvky ve výši 65 % se vrací přímo Oblastní charitě Havlíčkův Brod a budou v letošním roce použity na tyto 
záměry: 
• Domácí hospicová péče 
Zakoupení automobilu, který nahradí stávající a umožní lékařům a zdravotním sestrám i nadále cestovat za klienty, kteří 
si přejí strávit poslední chvíle života v  domácím prostředí obklopeni svými blízkými. 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 
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• Charitní domovy pro matky s dětmi 
Spolufinancování nákladů na provoz 
charitních domovů umožňujících matkám 
s dětmi získat dočasné stabilní bydlení. 
• Správa 
Nákup automobilu pro zajištění chodu 
organizace. 
• Středisko charitní pomoci 
Vytvoření a udržení pracovních míst pro 
lidi, dlouhodobě nezaměstnaní, či těžko 
uplatnitelní na trhu práce.  
• Občanská poradna 
Spolufinancování nákladů na provoz 
Občanské poradny. 
• Nízkoprahové centrum 
Podpora nízkoprahových center, která 
poskytují pomoc dětem a mládeži 
v nepříznivých situacích.  
• Dar na realizaci humanitárních 
projektů v zahraničí 
Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro 
vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora 
školáků a studentů v oblasti Belgaum. 
• Mimořádné situace 
Krytí nákladů vzniklých při odstraňování 
následků povodní, požárů apod. 

VODNÉ 
       Ve dnech 17. - 21. ledna 2022 se bude na obecním úřadě vybírat vodné 
za období od 1. 8. do 31. 12. 2021. 
      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. 
 

OBEC MÁ ZÁJEM O NÁKUP ČI SMĚNU VAŠICH POZEMKŮ 
     Obec Oudoleň v současné době nedisponuje žádnými pozemky, které by 
bylo možno použít prioritně pro výstavbu rodinných domů. Pokud máte zá-
jem prodat či směnit své pozemky, prosím, nabídněte je obci. Děku-
jeme. 
 

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ    
      Upozorňujeme občany, kteří v roce 2021 provedli změnu ve vlastnictví 
pozemků nebo nemovitostí (nákup, prodej, převod), že jsou povinni do 31. 1. 
2022 podat na finanční úřad Přiznání k dani z nemovitých věcí. 
      Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště v Chotěboři, Vám nabízí 
v těchto dnech a časech: pondělí, středa: 8.00 – 16.30 hodin, úterý, čtvrtek: 8.00 – 
14.30 hodin, pátek: 8.00 – 13.30 hodin, informace a pomoc s vyplněním daňových 
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 přítom-
ností na finančním úřadě.       
        V případě osobní ná-
vštěvy je podatelna Finanč-
ního úřadu v Chotěboři v pro-
vozu v pondělí a ve středu od 
8.00 – 17.00 hodin. 

EVIDENCE OBYVATEL K 1. 1. 2022 

Pohyb obyvatel v roce 2021:  

Přistěhovaní 6 

Odstěhovaní 4 

Narození 3 

Zemřelí 3 
  
Počet obyvatel k 1. 1. 2022 363 

     z toho: mužů 187 

                 žen 176 

  
Počet cizinců k 1. 1. 2022 12 

V roce 2022 oslaví výročí 
narození 

Věk Počet osob 
50 6 
55 5 
60 4 
65 3 
70 4 
75 4 
80 0 
85 2 
90 0 

PLÁNOVANÉ AKCE 

17. – 21. 1. Platba vodné Obec 

19. 1.  Zasedání zastupitelstva Obec 

22. 1. Zájezd Dolní Morava 
SDH, 

TJ Sokol 

 

PODĚKOVÁNÍ 
         Děkujeme, že i v této nelehké době myslíte na druhé a podpořili jste tradiční Tříkrálovou sbírku, která 
se v letošním roce stala sbírkou nejúspěšnější. Nejenom v rekordní vybrané částce, ale i ve velmi vlídném, 
mnohdy i dojemném přijetí koledníků, kteří svým nádherným zpěvem požehnali našim příbytkům. Ještě více 
než peníze nás těší milá spolupráce šikovných koledníků, ochotných vedoucích skupinek a štědrých dárců. 
Moc si Vaší obětavosti a vstřícnosti vážíme. Děkujeme rodičům za podporu svých dětí k pomoci druhým. 
Věříme, že dobrá vůle nás všech pomůže lidem v nouzi.                                                                      Vedení obce 
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ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
       Co jsme s dětmi v prosinci zvládli: nejprve se pří-
jemně naladit na advent a snažit se prožít si ho celý 
v klidu a pohodě, překonat strach a obavy z čertů, 
naučit se zpívat vánoční koledy, abychom si mohli 
užít předvánoční společné zpívání se školou, upéct 
si cukroví na mini Štědrý den ve školce. Děti se na 
Vánoce opravdu poctivě připravovaly, zvládly pro ně 
dlouhé čekání „na Ježíška“ a opravdu se té největší 
dětské radosti dočkaly – našly dárečky pod školním 
stromečkem, ale bohužel díky nemocem zůstaly na 
slavnostní vánoční loučení jen 4 děti. Ať se nám daří 
porážet bacily a můžeme v novém roce fungovat 
v plné síle.                                        Paní učitelky MŠ 

      Dne 1. května 1911 provedena 
obecní volba. Za I. sbor zvoleni: Karel 
Martínek, Fr. Musil, Jos. Benák, Frt. Ho-
las; za II. sbor Jan Tonar, Jos. Štefáček, 
Frant. Kubát, K. Musil; za III. sbor Jos. 
Sláma, Frant. Plíhal, Jos. Hájek a Jan 
Brabec. Za starostu zvolen K. Martínek, 
za I. radního Fr. Holas, za II. K. Musil, 
za III. Frt. Plíhal.  

     Povětrnost podzimní i letní r. 1910 byla pro hospo-
dáře velmi úporná, stále vlhké a deštivé počasí práce 
prodlužovalo, plodiny zelí a brambory dobývaly se 
úkradkem, ku konci října teprve bylo několik dní lepších. 
Sv. Martin přijel na bílém koni, dostavily se s ním četné 
a dosti citelné mrazíky. Měsíc prosinec byl od 8. – 15. 
tak mírný, že dítky bosy do školy chodily, v polích se 

pracovalo, na velkostatcích se brambory dobíraly; dne 
13. pros. se pracovalo ve šk. zahradě. 
      Povětrnost jarní 1911 byla vlhká, pršelo dosti často, 
trávy všude bylo plno, ale po 16. květnu pršelo už 
zřídka, dostavila se velká vedra, trávníky vyprahly, byl 
namnoze nedostatek vody v rybnících i řekách, obilí 
předčasně dozrávalo, žně byly ve zdejší krajině o 3 ne-
děle dříve; tráva na náspech železničních suchá jis-
krami ze stroje se snadno zapalovala.  
      Dne 25. září zemřel ve Žďáře na Moravě tamní fa-
rář, dp. p. František Černohorský, bývalý kaplan borov-
ský a zároveň katecheta školy zdejší.  
     Dne 2. prosince vykonána tichá slavnost školní „dět-
ský den“; žáci sešli se ve třídě III. a zde odbývala se 
zmíněná slavnost tímto pořadem: 1. Kde domov můj, 
2. Přednes básní žáků expos. slavětínské, 3. Směs 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN V ROCE... 
         Jak jsme si ho užili? Zazpívali jsme koledy u stromečku, 
rozdali si přáníčka, rozbalili dárky, které nám tu nechal Ježíšek, 
pohráli si s nimi a dívali se na pohádku.                   Učitelky ZŠ 

Pečení vánočního cukroví v mateřské škole. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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písní pro třídu II., 4. O české zemské komisi pro péči o 
mládež promluvil správce školy, 5. Směs písní pro třídu 
III. 6. Přednes básní žáků 3. tř., 7. Hymna národů ra-
kouských; na to rozdány letáky o České zemské komisi.  
     Sbírka dětská ve prospěch „České komise“ vynesla 
3 K 4 h, dar místní rady školní a správce školy 12 K, pe-
níze ty byly rozděleny stejně mezi zemskou a okresní 
komisi.     

      V roce 1911 vstaveno v obci zdejší 3 nová čísla do-
movní a to č. 85 patřící manželům Ondráčkovým, č. 86 
Anně Hejkalové, manželce Vincence Hejkala, tkalce a 
č. 87 patřící Josefe Holasové, manželce Josefa Holase, 
kovářského pomocníka, v č. 37 proměněna stodola 
v obydelní stavení pod číslem popisným 38, majitelem 
Josef Kavka, tkadlec. 
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.) 

Veronika Rubínková: SAMOTA CHRISTLHOF 

     Stavení Christlhof, nebo také 
Pohádka na Šumavě, nechvalně 
proslulo působením sériového 
vraha Ivana Roubala. Vražedné 
běsnění se v něm prý probudilo 
právě tady. Temné legendy, které 
tento statek obestírají, hovoří o ča-
rodějnici, která stavení proklela. 
Kletba dožene každého, kdo dům 
vlastní. Po stopách čarodějnice se 
vydává Julius von Živný, syn první 
poštmistrové v Čachrově a levobo-
ček rakouského rytíře. Ale každá 
legenda začíná tam, kde končí pravda… 

Barbara ONealová: JAK SE 

DĚDÍ TAJEMSTVÍ 

      Když se Olivie po smrti 
matky stane dědičkou obrov-
ského anglického panství a 
šlechtického titulu, obrátí se 
její svět vzhůru nohama. Proč 
se jí o tom všem matka slovem 
nezmínila? Olivie pátrá po od-
povědích přímo na starobylém 
sídle i mezi místními pamět-
níky a postupně odhaluje ro-
dinná tajemství. A tuší, že zá-
chranou panství možná za-
chrání i sebe…       

PROSINEC BYL PRO NÁS VELMI ÚSPĚŠNÝ 
     V neděli 12. 12. jsme odehráli 4. kolo regionální sou-
těže. Našimi soupeři byli hráči Havlíčkova Brodu se kte-
rými jsme “válčili“ 4 hodiny. Do poslední chvíle jsme ne-
věděli, v jaké sestavě nastoupí, protože jejich soupiska 
je velice obsáhlá. My jsme se jich ale nezalekli a 
z okresního města si přivezli cenné vítězství 3,5 : 1,5. 
V sestavě Michal Sokol, Tomáš Blažek, Milan 

Chvojka, Tomáš Benc a Matyáš Sláma jsme tak 
úspěšně ukončili v regionální soutěži rok 2021. I když 
máme o zápas méně, protože nám chybí zápas s Jihla-
vou, držíme se na druhém místě jen bod za Světlou. 
 
      V sobotu 18. 12. jsme se zúčastnili turnaje, který se 
již 10. rokem nazývá Memoriál Romana Bruknera. Na 
tento tradiční turnaj jsme jeli ve velkém počtu. Myslím, 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

 

Účastníci šachového turnaje "O pohár starostky". 
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že jsme podali skvělé výsledky. V tur-
naji žáků se na prvním místě umístil 
Štěpán Holas, druhé místo obsadila 
Bětka Zvolánková a čtvrté Lenička 
Zvolánková. V hlavní soutěži jsme 
měli 7 hráčů: Petr Zvolánek, Jan Ku-
bát, Matyáš Sláma, Tomáš Blažek, To-
máš Benc, Štěpán Zvolánek a Milan 
Chvojka. Na třetím místě skončil To-
máš Blažek a Milanovi Chvojkovi se 
podařilo turnaj vyhrát. Neudělali 
jsme ostudu a všichni jsme podali vý-
borný výkon.  
 
         Na Štěpána jsme se sešli v míst-
ním kulturním domě k tradičnímu tur-
naji „O pohár starostky“. Za účasti 
17 hráčů jsme odehráli v přátelském 
duchu 56 partií. Po 4 hodinách byli 
známi vítězové kategorií. V žácích na 
1. místě skončila Lenka Zvolán-
ková, před Emou Markovou a Pav- 
lem Kubátem, v kategorii dospělých 
byl třetí Tomáš Benc, druhý Michal Sokol a putovní 
pohár si odnesl Milan Chvojka. Děkujeme sponzorům 

GCE Chotěboř, Nápoje Sláma a Mlýn Kryštofek 
za sponzorské dary.       Za Šachový oddíl Oudoleň MCH 

COVID 19 – LYŽAŘSKÝ AREÁL DOLNÍ MORAVA 
PRO JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍKY, LYŽAŘE 
       Na pokladnách je potřeba před zakoupením tarifu (skipasu) prokázat bez-
infekčnost, a to formou a) potvrzením o očkování nebo b) potvrzením o prodě-
laném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. 
      Bezinfekčnost mohou prokázat negativním PCR testem (platný 3 dny): děti od 
12 do 18 let nebo lidé, kteří jsou po první dávce vakcíny (v případě dvoudávkové 
vakcíny). 
       Děti do 12 let jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty a kontrola ze strany pro-
vozovatele nebude vyžadována. 
       Lidé, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou, se rovněž prokazují 
PCR testem (toto se dokládá záznamem v ISIN, nebo lékařským potvrzením obsa-
hujícím výslovné uvedení informace o kontraindikaci). 
(https://www.dolnimorava.cz/bezpecne)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

Zástupci našeho šachového oddílu na Memoriálu Romana Bruknera. Foto. Jakub Janáček 

Výroční členská hasičská 
schůze a členské příspěvky 

 
      Výroční členská schůze 
Sboru dobrovolných hasičů 
Oudoleň se z epidemiologic-
kých důvodů nekoná. 
       Členské příspěvky je 
možné uhradit do 21. 1. 
2022    v  prodejně  COOP 
Oudoleň. 

 
 

 
 
 

https://www.dolnimorava.cz/bezpecne
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KRAJSKÝ ROZPOČET PAMATUJE NA ROZVOJ OBCÍ, MĚSTYSŮ I MĚST 
       Rozpočet Kraje Vysočina byl na prosincovém Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválen s příjmy ve výši 14 miliard a 
výdaji 16 miliard korun. Vyrovnaného rozpočtu bude dosaženo využitím prostředků fondu strategických rezerv, z něhož 
bude financován schodek mezi plánovanými příjmy a výdaji.  
       Výdaje krajského rozpočtu zásadním způsobem ovlivňují život obyvatel ve všech obcích, městysech a městech. 
Patrně neexistuje občan, kterému by krajské výdaje nepřinesly byť malý prospěch. Jen namátkou: 
- Fond Vysočiny – oproti letošku bude ve fondu o 66 miliónů korun více, celkem Kraj Vysočina příští rok vyhlásí 37 do-

tačních programů za 330 miliónů korun. U většiny z nich jsou obce možnými žadateli – pomůžeme se stavbami ve 
vodním hospodářství a jejich projektovou přípravou, s provozováním domácí paliativní péče, rozvojem cyklodopravy, 
fungováním venkovských prodejen, podpoříme volnočasové aktivity, pořizování učebních pomůcek pro nadané žáky, 
údržbu a investice do sportovišť, nově i kluboven a táborových základen, dobrovolnictví, jednorázové kulturní akce, 
ale i obnovu památek včetně těch, které jsou v památkově chráněných územích měst a obcí. 

- Program obnovy venkova Vysočiny – je součástí Fondu Vysočiny, pro obce je nejzásadnější. Kraj jim nabídne 89 mi-
liónů korun, tedy o 19 miliónů více než loni. Jde o nejštědřejší dotační titul v celoroční nabídce kraje, uspěje prakticky 
každá obec, která správně požádá. Krajská dotace tak pomůže například s opravami místních komunikací, úřadů, 
prodejen, škol a školek, sokoloven, kulturních zařízení, chodníků, ale i s pořízením drobné komunální mechanizace. 

- Sociální služby – kraj je největším zřizovatelem pobytových sociálních zařízení i ústavů sociální péče. Takových 
zařízení provozuje devatenáct. Částka, kterou ročně rozdělí na jejich fungování vč. částky, kterou ze svého i státního 
rozpočtu odesílá sociálním zařízením ostatních zřizovatelů, přesahuje 1 miliardu korun.  

- Hospicová péče – Kraj Vysočina má jednu z nejhustějších a nejlépe fungujících sítí domácí hospicové péče. Finan-
cování této služby je dlouhodobě součástí dotací poskytovaných prostřednictvím Fondu Vysočiny, kraj na ni v roce 
2022 vyčlenil 28 miliónů korun. Rodiny mohou využívat dotovanou službu zajišťovanou jak charitami, některými ne-
mocnicemi, tak neziskovými organizacemi a umožnit tak svým blízkým trávit poslední dny života s rodinou doma. 
V letošním roce na sebe kraj převzal projekt výstavby Hospice v těsné blízkosti Nemocnice Havlíčkův Brod. Město 
přislíbilo darovat pozemky, kraj získal dílčí dotaci Ministerstva zdravotnictví a po dokončení projektu a získání všech 
povolení bude možné během příštího roku výstavbu zahájit. 

- Fungování krajských nemocnic a záchranky (vč. protialkoholní záchytné stanice) – v Kraji Vysočina není žádná fa-
kultní nemocnice, proto služby předlékařské a většinu lékařské péče zajišťuje pět krajských nemocnic a krajská zá-
chranná zdravotnická služba. Nemocnice v posledních dvou letech tvoří zásadní článek pro překonání důsledků 
šíření nového viru COVID-19. Jsou to především lidé v našich nemocnicích, kteří zajišťují testování, očkování a 
náročnou péči o nakažené pacienty.  

- Modernizace a údržba silnic II. a III. tříd, tedy cca 4,5 tisíce km silnic – v posledních letech opravy, ale především 
investice v dopravě patří k nejsledovanějším aktivitám kraje. Krajské silnice vedou do každého města a obce. Částky, 
které ročně vyčleňujeme na zmíněné aktivity pravidelně, dosahují 1,5 miliardy korun a více. Kraji se dlouhodobě daří 
úspěšně žádat o evropské dotace. S financováním pomáhá i Státní fond dopravní infrastruktury. 

- Evropské fondy – „peníze z Bruselu“ pomáhají v regionu především v dopravě, zásadní jsou i pro revitalizace veřej-
ných prostranství – parků, pro zateplování budov – škol, nemocnic nebo ústavů, díky evropským dotacím moderni-
zujeme vybavení škol, proplácíme kotlíkové dotace, podporujeme individuální projekty v sociálních službách … 

- Provozování většiny středních škol – Kraj Vysočina zřizuje 56 škol a školských zařízení, převažují především střední 
školy. Další stovky škol zřizují města, obce, ale i soukromé fyzické a právnické osoby, církve a také MŠMT. Je to 
právě školství, které s více než 8 miliardami korun drží prvenství v krajských výdajích. Jde zejména o peníze, které 
posílá stát, kraje mají za úkol je přerozdělit. 

- Zajištění základní dopravní obslužnosti – více než 1,26 miliardy korun bude stát Kraj Vysočina v roce 2022 objed-
návka vlakových a autobusových spojů. Pod objednávkou Veřejné dopravy Vysočiny, jak se systém integrované 
dopravy našeho regionu nyní jmenuje, ujedou vlaky v příštím roce 4,6 mil. vlakokilometrů a autobusy 21,4 mil. kilo-
metrů, o milion více než letos. Výdaje na veřejnou dopravu kraj vlastně platí za cestující, částku 1,26 miliardy korun 
domácnostem uspoří. 

- A pak krajský rozpočet počítá s pravidelnou podporou sborů dobrovolných hasičů. Mezi kraji jsme jednoznačně nej-
štědřejším dárcem na počet obyvatel. Letos pomohl kraj SDH částkou vyšší než 49 miliónů korun, stejnou podporu 
mohou tisíce hasičů očekávat i příští rok.  

         Rozpočet Kraje Vysočina je historicky sestavován tak, aby pomohl, kde je to možné, nutné a prospěšné. Aby z něj 
měl prospěch každý občan. Při přípravě rozpočtu na rok 2022 se krajská samospráva zaměřila na spravedlivé rozdělení 
peněz do všech oblastí veřejného života. Věřím, že jejich rozumné investování, které v mnoha případech řídí města a 
obce prostřednictvím získaných dotací, oceníte. Díky touto cestou i městům a obcím, které našim dotacím dávají ideální 
směr, protože hledají takové projekty, které jsou životaschopné, v místě realizace vítané a dělají Vysočinu dobrým mís-
tem pro život.                                                                                                          
                                                                                                                        Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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