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                                                                                                                                 ZÁŘÍ 2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

SLOVO STAROSTKY  
 
Vážení spoluobčané, 
     pomalu nám končí léto a blíží se začátek nejenom 
podzimu, ale i začátek nového školního roku. A jak říká 
řecký filosof, pedagog a matematik Platon: „Začátek je 
tou nejdůležitější součástí každé práce.“ Doufám, že 
všechny děti se na zahájení školních povinností těší, 
jsou po letních prázdninách dobře naladěné, možná 
u někoho převládají obavy z neznáma. Největší změna 
nastává v životě šestiletých dětí, které se mění 1. září 
na školáky a zůstanou jimi po řadu let. U nich opravdu 
záleží na úspěšném začátku, neboť zkušenosti z první 
třídy rozhodují o vztahu dítěte ke škole. Aby byly první 
krůčky co možná nejsnazší, je třeba hodně trpělivosti, 
chvály, milých slov a pohlazení. Obavy zajisté mají i stu-
denti prvních ročníků středních a vysokých škol z ne-
známé školy. Všem dětem, žákům i studentům přeji 
klidný start do nového školního roku 2022/2023, hodně 
sil a chuti do učení. Pedagogům přeji velkou náruč trpě-
livosti, pozitivní energie a radosti z dobře vykonané 
práce. Rodičům přeji též hodně trpělivosti a radosti z vý-
sledků svých dětí. 
     První podzimní měsíc nám přinese komunální volby 
a s tím spojené změny v zastupitelstvu obce. Do té doby 
stále pracujeme na vytyčených úkolech. V současné 
době probíhá výběrové řízení na výstavbu nového vo-
dovodu Čtvrtě – I. část, která se týká výstavby vodovodu 
V a V1 bez přípojek a dešťové kanalizace. Během čer-
vence bylo zahájeno řízení ohledně stavebního povo-
lení na projekt nových stavebních pozemků – povolení 

komunikace. Čekáme na zahájení řízení vodohospodář-
ského úřadu – povolení výstavby vodovodu a dešťové 
kanalizace. V kulturním domě probíhaly práce na rekon-
strukci úklidové místnosti – bourací práce, nové elek-
trické rozvody, obklady, dlažba. Proběhla výměna vodo-
vodních šoupat u školy a nové bytovky. Občanům se 
touto cestou omlouváme za případné komplikace. Za-
čátkem srpna proběhla závěrečná kontrola a hodnocení 
rekonstrukce požární nádrže. 
     I já mám velmi ráda nové začátky, nové situace a 
možnosti. Jsem zvědavá, co mi přinesou, jak si s nimi 
poradím a kam mě posunou… 
     Krásný, pokud možno slunný podzim Vám přeje 

Blanka Zvolánková, starostka obce 

Předání putovního poháru zástupcům vítězného družstva Volejbalového turnaje. 

VODNÉ 

      Ve dnech 19. - 23. září 2022 se bude na 

obecním úřadě vybírat vodné za období 

od 1. 1. do 31. 7. 2022. 

      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.  
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− Kontrola usnesení - usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o 
vyjádření k podmínkám předání budovy bez čp/če 
nacházející se na pozemku p. č. st. 137 v k. ú. 
Oudoleň z důvodu zhodnocení stavby. Žádost byla 
projednána na místě samém. Zastupitelstvo 
schvaluje podmínky předání a pověřuje starostku 
podpisem dodatku k nájemní smlouvě.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, pracoviště 
Havlíčkův Brod, týkající se věcného břemene 
k pozemku p. č. 160/36 v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví 
obce. Z důvodu, že nelze zřídit věcné břemeno 
k vlastnímu pozemku, zastupitelstvo souhlasí 
s provedeným zpětvzetím návrhu na vklad. 

− Zastupitelstvo schvaluje na základě geometrického 
plánu č. 444-22010/2022 směnu pozemku p. č. 
648/204 o výměře 186 m2, ostatní plocha, silnice, 
odděleného od pozemku p. č. 648/56, v k. ú. 
Oudoleň ve vlastnictví obce za pozemek p. č. 729/5 
o výměře 354 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, odděleného od pozemku p. č. 729/1, 
v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví Kraje Vysočina, 
Žižkova 1882/57, Jihlava, a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.   

− Zastupitelstvo schvaluje výpověď z nájemní smlouvy 
č. 0590 uzavřené se společností Havlíčkova Borová 
zemědělská a. s., Havlíčkova Borová ke dni 31. 8. 
2022 s následným pronájmem pozemků s tříletou 
výpovědní lhůtou.  

− Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení „Oudoleň  - vodovod v místní části Čtvrtě“ a 
cenovou nabídku  Svazku obcí Podoubraví za 
zpracování zadávacích podmínek a za organizaci 
výběrového řízení.  

− Zastupitelstvo schvaluje realizaci oplocení zadní 
části školní zahrady firmou DIRICKX BOHEMIA 
spol. s r. o., U Panských 1447, Havlíčkův Brod, 
za cenu 183 093,10 Kč.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s oznámením ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín o záměru provést v roce 2023 
přeložení nadzemního el. vedení do podzemí v části 
obce od čp. 2 po čp. 103 (Čtvrtí se tento projekt 
netýká). Zastupitelstvo z tohoto důvodu schvaluje 
realizaci nového vedení veřejného osvětlení v této 
části obce. 

− Zastupitelstvo schvaluje zápis v obecní kronice 
za rok 2021. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Protokol o výsledcích kontroly hospodaření obce 
dne 9. 8. 2022. Finanční výbor při kontrole neshledal 
chyby a nedostatky.   

− Zastupitelstvo schvaluje opravu hasičské klubovny. 
V rámci oprav bude provedeno položení nové dlažby 
a opravena omítka. Rozpočet na opravu činí cca 
60 tis. Kč. SDH Oudoleň přispěje na opravu částkou 
15 tis. Kč.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 4/2022. Tímto opatřením bude rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 861,47 Kč (příspěvek od 
ministerstva financí ke zmírnění negativních dopadů 

na daňové příjmy obcí) a na straně výdajů bude 
navýšen o částku 70 000 Kč (nejvyšší rozpočtovaný 
výdaj činí 60 000 Kč na opravu hasičské klubovny).  

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu na 
zpracování projektové dokumentace projektu 
„Vestavba podkroví ZŠ a MŠ Oudoleň“ do 31. 12. 
2022. 

− Stav peněžních prostředků na účtech: 
Poštovní spořitelna 1 351 437,07 
ČSOB, a. s.                              3 547 962,76 

     Česká spořitelna, a. s.             1 180 452,91 
     Česká národní banka 1 320 884,37 
 Celkem                                    7 400 737,11 Kč. 

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− se zaměřením obecního pozemku u čp. 124. 

− s informací ohledně stavebního povolení na 
projekt nových stavebních pozemků. 

− s průběhem prací v kulturním domě v rámci 
dotačního titulu Obnova venkova Vysočiny 2022. 

− s pozvánkou na Podoubravský víceboj v sobotu 
3. 9. do Nové Vsi u Chotěboře, obec bude 
reprezentovat: Mgr. Blanka Zvolánková, Bc. Petr 
Zvolánek, Vladimír Zvolánek.  

− s informací ohledně požární nádrže.  

− s termínem konání Vítání občánků v sobotu 
17. 9. ve 14.00 hodin.   

− s termínem zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 
v 18.00 hodin.  

 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 8. 2022 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 21. 9. 2022 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.    
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Záměr prodeje majetku č. 7/2022 
4. Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví 
5. Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavska 
6. Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace obcí 

Borovsko 
7. Zpráva kontrolního výboru 
8. Rozpočtové opatření č. 5/2022 
9. Stavy na bankovních účtech 
10. Různé 

 
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.    
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Výběrové řízení „Oudoleň – vodovod 

v místní části Čtvrtě“ 
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HODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ OČIMA 

STAROSTKY… 
 

Vážení spoluobčané,  
     být starostkou malé obce je úděl radostný, ale ná-
ročný. Čtyřleté funkční období se rychle přehouplo a já 
bych se s vámi chtěla podělit o své zkušenosti z této 
velmi zodpovědné role. Tušila jsem, že práce ve vedení 
obce nebude vůbec jednoduchá, byla jsem však často 
překvapená, co všechno obnáší. Nikdo vás nepřipraví, 
musíte se učit za pochodu, informovat se, vysvětlovat, 
hledat řešení, naslouchat. Jsem vděčná všem úřední-
kům, odborníkům, starostům okolních vesnic, Svazku 
obcí Podoubraví, Svazku obcí Přibyslavska, Svazku 
obcí Borovsko, stavebním firmám, stavebnímu dozoru, 
kteří mi vždy podali pomocnou ruku, poradili, pomohli, 
sdíleli můj názor nebo mi ho vyvrátili. 
     Práce ve vedení obce byla pro mě především časově 
náročná. Během mých úředních hodin jsem toho nikdy 
moc nevyřídila, je to doba určená pro občany, kteří se 
naučili za mnou chodit a řešit problémy či požadavky. 
Ale ostatní záležitosti jsem vyřizovala během celého 
týdne, často i o víkendu. Neumím lidem říci, že se mi to 
zrovna nehodí nebo že nemám čas. Na obci a jejich ob-
čanech mi záleží, snažím se jim zpříjemnit a usnadnit 
život na vesnici. Starostkou jste prostě stále, i během 
dovolené, nikdy jsem si nedovolila vypnout mobilní tele-
fon, popřípadě se nedívat do e-mailové schránky.  
     Hodně času jsem věnovala přípravě na vedení a prů-
běh zastupitelstva. Prostudovat materiály, nachystat si 
podklady mi zabralo mnoho večerů a nocí. Každoroč-
ním důležitým úkolem bylo sestavování rozpočtu, 
ke kterému jsem vždy přistupovala zodpovědně, o čemž 
svědčí i malý počet rozpočtových opatření. Máme vyni-
kající hodnocení krajským auditem, který potvrdil, že 
obec Oudoleň hospodaří se svými finančními pro-
středky správně a odpovědně. Samostatnou kapitolou 
jsou pak dotace, u kterých je potřeba pečlivě zvážit, 
které využít a které se opravdu nevyplatí.  
      Velice ráda, někdy s vypětím všech sil, jsem se po-
dílela na přípravě a realizaci tradičních akcí – dětský 
karneval, pouťové posezení, rozloučení se školkou a 
školou, posezení se seniory, rozsvěcení vánočního 
stromečku, vítání občánků a obecní ples. 

      Prožili jsme společně covidovou pandemii, která 
změnila život v obci – šili jsme roušky, zajišťovali respi-
rátory, dezinfekci, testy, následně potravinovou sbírku 
pro Ukrajinu. Změnil se nám život, nemohli jsme se se-
tkávat, trávili jsme veškerý pracovní i volný čas ve svých 
domovech. 
      Během funkčního období jsem řešila i personální 
změny. Nejprve to byly tři konkurzy na místo nového ře-
ditele Základní školy a Mateřské školy v Oudoleni, o dva 
roky později výběrové řízení na pozici technického pra-
covníka obce. 
     Roli starostky stále vnímám jako závazek, který pra-
mení z důvěry, kterou jste mi v minulých volbách dali. 
Ke své práci přistupuji s pokorou a vědomím, že se stále 
mám co učit a v čem zlepšovat. Zároveň jsem hrdá na 
to, co se nám společně podařilo vybudovat, a vděčná 
za podporu všech, kteří pomáhali s výstavbou části no-
vého veřejného osvětlení, se zavedením elektřiny do 
země, s opravami komunikací a mostků přes potok, 
s posílením vrtu v Březině, s vybudováním rezervoáru 
v Olšinách, s výstavbou chodníků v dolní části obce, 
s rekonstrukcí požární nádrže, s opravami v kulturním 
domě a dalšími. O zmíněných aktivitách jsem občany 
pravidelně informovala v každém vydání oudoleňských 
listů. Rezervy zůstaly v přípravě projektu na kanalizaci, 
ve výstavbě stavebních parcel a v některých nedořeše-
ných žádostech. 
     Děkuji touto cestou všem zaměstnancům obce, se 
kterými jsem spolupracovala. Často mě mrzelo, že na 
ně nemám více času, spoustu záležitostí jsme řešili 
pouze telefonicky.  Poděkování patří členům zastupitel-
stva za jejich práci vykonanou pro obec a též všem spol-
kům za spolupráci. Velké poděkování patří mé rodině, 
která mi byla oporou, pomáhala mi, což je pro tuto práci 
velmi důležité. 
      Vážení spoluobčané, spousta z nás je připravena 
vést naši obec i nadále. Potřebujeme pouze Vaši dů-
věru, proto bych si moc přála, abyste nás přišli v zářijo-
vých komunálních volbách podpořit. Děkujeme. 

                               Blanka Zvolánková, starostka obce 

 

VĚTVE NA KOMPOSTÁRNU NA BIOODPAD 

NEPATŘÍ 

Žádáme občany, aby 
do kompostárny na bio-
odpad nevozili větve. 
Také, aby větve neu-
kládali do kontejnerů 
na bioodpad. Ztěžuje to 
práci při zpracování 
kompostu, větve se 
musí z bioodpadu vybí-
rat. Odvezte je na spálení na kopec za Kubátovy.  
 

ÚKLID PO PSÍCH MAZLÍČCÍCH 
Na základě stížností občanů vás opětovně žádáme o úklid 
psích exkrementů. Stěžují si občané na Čtvrtích, ale i 
v ostatních částech obce. Sáčky na psí exkrementy si mů-
žete vyzvednout na obecním úřadě.  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

O Z N Á M E N Í 
 

o   době    a    místě    konání    voleb    do    
zastupitelstva    Obce Oudoleň   podle   §   29    
zákona   č.   491/2001   Sb.,   o   volbách   do   
zastupitelstev   obcí   a   o   změně   některých   
zákonů 
1. Volby do zastupitelstva obce Oudoleň se uskuteční 

v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.  

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je 
volební místnost v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Oudoleň, Oudoleň 123. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže    
svoji totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou    
oprávněni volit na území České republiky. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem    
konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
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   Školní rok 2022/2023 zahájíme v naší škole ve čtvrtek 

1.září 2022 v 7.30 hodin.  

     Prvňáčci si s sebou vezmou první den školní aktovku a 

obuv na přezutí, ostatní děti pouze obuv na přezutí a psací 

potřeby. Zahájení bude trvat přibližně do 8.30 hodin.  

       Pro zájemce budou už od 1. 9. zajištěny obědy, které si 

na tento den musíte nahlásit, nejpozději ve čtvrtek do 7.30 

hodin ráno. V provozu bude první den i školní družina. 

        Hezký zbytek prázdnin !        

                                                     Vaše paní učitelky 

PRO SMRT UDĚLÁNO – živé rozhovory o posled-

ních věcech  

     Jak se dá o smrti mluvit? Au-
tory přijalo 26 osobností a věno-
valo jim svou důvěru, aby spolu 
toto obtížné téma ohledávali. 
Učili se být citliví, ale neodbytní. 
Zveme vás, abyste s námi ztratili 
strach. Ne možná ze smrti, ale 
z mluvení o ní. Kniha, kterou pro 
Kalich připravili Michal Plzák a 
Lucie Vopálenská, nechce být 
akademickým pojednáním, ani 
jen užitečnou, instruktážní příručkou, i když tyto para-
metry obsahuje také.  
     Z rozhovorů s řadou známých i méně známých osob-
ností vyplývá, jak rozmanité podoby bere na sebe vě-
domí smrti a obavy z ní, a rovněž i samo mluvení o 
tomto intimním a obtížném tématu. Všeobecně se dnes 
předpokládá, že je to téma tabuizované, vytěsňované, 
ale z rozhovorů vyplývá, že to tak úplně není. Větší obtíž 
může představovat nacházení způsobu, jak téma "lid-
sky" a otevřeně v rozmluvě pojednat. Jedním z účelů 
knihy je povzbudit k větší otevřenosti v otázkách lidské 
konečnosti, samoty, utrpení, lidské důstojnosti a vyrov-
návání se s neznámým. V tom je publikace inspirativní. 
Některé otázky jsou až brutálně přímé a konkrétní, ale 
zpracování nikdy nesklouzne na rovinu senzace či bul-
váru. Otevřená, přátelská, často i veselá atmosféra roz-
hovorů "o posledních věcech člověka" čtenáře překvapí.          
        Pozvání k nesnadnému tématu přijali a pro smrt 
uděláno s nám měli: vědec a filosof Ivan Havel, biolog a 
filosof Stanislav Komárek, hudebník Jan Spálený, spo-
luzakladatelka hospice Cesta domů Martina Špinková, 

filosof Miroslav Petříček, socioložka Jiřina Šiklová, psy-
choložka a disidentka Dana Němcová, psychiatr Radkin 
Honzák, politik a kníže Karel Schwarzenberg, vrchní 
zemský rabín a spisovatel Karol Sidon, římskokatolický 
biskup Václav Malý, evangelický farář Miloš Rejchrt, 
hrobník David Stejskal, který i v hrobce bydlí, Julius Ml-
čoch, dlouholetý ředitel Pohřebního ústavu Hl. města 
Praha, gerontoložka a zakladatelka Alzheimerovské 
společnosti Iva Holmerová, lékařka záchranářka Jana 
Šeblová, malířka Věra Nováková Brázdová, sklář a člen 
skupiny Tvrdohlaví Zdeněk Lhotský, dva členové rady 
vlády pro národností menšiny - za romskou komunitu 
Ladislav Goral a za vietnamskou Uyen Huu Pham, 
za notáře Marie Mandlerová, básníci J. H. Krchovský a 
Petr Hruška, velitel útvaru speciálních operací a afghán-
ský veterán Lumír Němec, lékařka se specializací na in-
tenzivní péči Magda Čepková a anglický filosof Peter 
Wilberg, který mluví o svém umírání. Rozhovory se ko-
naly mezi únorem a červnem 2021. Knihu doplňuje více 
než sto barevných fotografií Františka Plzáka.      

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

2022/2023 

Podzimní prázdniny 26. - 27. 10. 2022 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023 

Jarní prázdniny 20. 2. – 26. 2. 2023 

Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023 

Hlavní prázdniny 1. 7. - 3. 9. 2023 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

PODĚKOVÁNÍ 
       Děkujeme, že nám do školy nosíte 

odpadový hliník. V červnu 2022 jsme 

odevzdali celkem 240 kg hliníku, z toho 

Al třísky 30 kg, Al plechovky 210 kg. 

Získanou částku 4.800 Kč použijeme na 

nákup pracovních sešitů a školních 

pomůcek.                         Vladimíra Stehnová 

 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

CVIČENÍ JÓGY 
 

Pravidelné cvičení jógy bude zahájeno  

v pondělí 19. 9. 2022 

od 17.30 hodin v kulturním domě. 
 

Cvičení je pomalé, příjemné a přináší pružnost 

těla a vnitřní klid. 

                Je nutné si vzít s sebou podložku 

                  na cvičení. 

                                             Těší se Líba 
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       Dne 18. října 1918 zaslala c. kr. 
okresní rada školní přípis, jímž správa 
školy se zmocňuje, by s vědomím místní 
rady školní vyučování na dobu osmi dnů 
pro vypuknuvší nakažlivou španělskou 
chřipku přerušila, oznámení budiž po-
dáno. 
     Dne 28. října prohlášeno království 

České za samostatný československý stát zatím pod 
správou národního výboru; památný den ten oslavován 
vyzváněním na kostelích, slavnými službami božími a 
zpěvem národních písní.  
      Dne 1. listopadu ráno zvoněno opět klekání zvonem 
na hasičské kůlně, který v době války před requisicí zmi-
zel a přes půl druhého roku byl kdesi uschován.  
      12. listopadu ve schůzi zemské rady školní oznámil 
ustanovený předseda její Jan Šindelář, že Národní Vý-
bor udělil vícepraesidentovi Františku Navrátilovi a 
Otakaru Kalandrovi dovolenou; v téže schůzi dovoleno 
užívati starých učebnic ve školách obecných i měšťan-
ských; přijat zároveň návrh na zrušení výnosů, jimiž ně-
kterým učitelům středních škol zastaveny služební 

požitky, usnesena restituce všech vyloučených žáků 
za doby válečné pro přečiny proti bývalé státní a vá-
lečné moci, zrušena revise žákovských knihoven, zru-
šena výluka zpěvníku pro střední a obecné školy, zru-
šen zákaz zapovězených písní, otevřeny žákovské kni-
hovny na všech školách, z důvodů zdravotnických zru-
šeny přípravy ku vojenské službě na školách středních, 
určeny podmínky, za jakých lze užívati dosud knih stá-
vajících, zrušena zápověď účastniti se tělocviku v sokol-
ských kursech, schválen oběžník, svědčící všemu uči-
telstvu, týkající se ochrany památek a podpory všech 
snah konservátorů i pedagogického musea. Správy škol 
upozorněny na první zákon Národního Výboru, dle ně-
hož zůstávají v platnosti všechny dosavadní osnovy, 
učebné předměty, jakož i všechna dosavadní zařízení 
školská.  
      Dne 7. prosince svolány po zemi České okresní po-
rady učitelské, aby učitelstvo složilo slib věrnosti repub-
lice od rukou předsedy, by vykonalo volbu zástupců uči-
telstva do okresní rady školní a delegátů do zemské po-
rady učitelské. 

(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

VOLEJBALOVÝ TURNAJ - jubilejní 20. ročník               
        Probuzení do první srpnové soboty bylo, s při-
hlédnutím k předchozímu žhavému týdnu, doslova 
teplotním šokem. Vítal nás déšť a slabých 10 stupňů, 
což k venkovnímu sportovnímu výkonu příliš neláká. 
O to víc nás mile překvapilo, když se k prezenci do-
stavilo 9 týmů. Ačkoliv v 8 hodin, kdy stále ještě pršelo 
a bylo téměř podzimně sychravo, mezi pořadateli pa-
novala nejistota, zda akci zahájit, turnaj nakonec 
s malým časovým posunem odstartoval. Odměnou 
za správné rozhodnutí nám pak bylo i slunečné odpo-
ledne. 
     Úroveň hry rok od roku roste a už po prvních se-
znamovacích setech se bylo opravdu na co dívat - po-
stupové i závěrečné zápasy byly opět plné krásných 
dlouhých výměn, které byly pastvou pro každé spor-
tovní oko, ať samotných hráčů, či přihlížejících fa-
noušků. Do semifinálových bojů postoupila družstva 
ze Železných Horek, z Luk nad Jihlavou a 2 týmy 
z Přibyslavi. Do finálového duelu se poté probojovalo 
družstvo "Buď a nebo" z Luk nad Jihlavou spolu 
s družstvem "Železnohorců" - z absolutního vítězství 
se nakonec radovalo družstvo z Luk. Konečné pořadí 
vypadalo tedy takto:  
 

1. místo: Buď a nebo (Luka nad Jihlavou)  
2. místo: Železnohorci (Železné Horky) 
3. místo: ACO (Přibyslav)  
4. místo: Bez šance (Přibyslav)  

  
      Velký dík patří již tradičně rodině Rosických za po-
skytnuté přilehlé zázemí, bez kterého si už jen těžko 
umíme konání turnaje představit. Stejně velkou mě-
rou děkujeme všem (malým i velkým), kteří organizaci 
věnovali svůj čas, nadšení a úsilí a zasloužili se tak 
o zdar a příjemnou atmosféru tohoto ročníku. Rovněž 
moc děkujeme všem sponzorům: Coprosys - 
LEONET, s. r. o., GCE, s. r. o., Mlýn Oudoleň, 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

Vítězné družstvo "Buď a nebo". 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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Obec Oudoleň, Pivovar Chotěboř s. r. o., Sláma - ná-
poje s. r. o., TJ Sokol Oudoleň, Tomáš Holub fotograf a 
VILÉM, spol. s r. o.  
       Těší nás a jsme hrdí, že jsme dokázali turnaj dotáh-
nout až k jubilejnímu 20. ročníku. Tento krásný sport 
"nad sítí" je s Oudolení spjat historicky již několik desí-
tek let. Skutečnost, že ve chvíli rozhodování (zda letošní 
turnaj s ohledem na počasí zahájit či zrušit) sami hráči 
volají "my chceme hrát", svědčí o oblibě a především 
dobré úrovni celé akce. To mimo jiné dokazuje i fakt, že 

přes konkurenční turnaj v ten samý den v nedaleké 
Velké Losenici daly Oudoleni přednost i 2 týmy z Přiby-
slavi. Byla by proto škoda, aby volejbal z místních hřišť 
vymizel a tradice turnajů zanikla.  

Za TJ Sokol Oudoleň I.R. 
  
... nutno dodat: ke sportu patří i následná regenerace a 
relax, jež si v podvečer dopřáli mnozí na místním kou-
pališti - na jeho novou podobu od nich zněla jen samá 

chvála      

HASIČI SE AKTIVNĚ ÚČASTNÍ NOČNÍCH 

SOUTĚŽÍ 
     Po delší době se náš sbor dobrovolných hasičů velmi 
aktivně zúčastňuje nočních soutěží. V letošním roce 
absolvoval zatím tyto noční soutěže: 

➢ 29. 7. – Studnice 
➢ 5. 8. – Otradov 
➢ 19. 8. – Kladno 
➢ 27. 8. – Štěpánov u Skutče. 

      Soutěží družstvo mužů, žen nebo družstvo 
smíšené, podle toho, kdo má zrovna čas a může se 
zúčastnit. A protože s nedostatkem soutěžících zápasí 
i jiné sbory, tak dochází ke vzájemné výpomoci, a tím i 
ke změnám v pozicích při útocích, a tak např. i strojník 
může běžet jako béčkař s hadicemi a u savic jsou 

pokaždé jiné dvojice      . Výsledné časy jsou někdy 

lepší a někdy horší, ale vždy jsme útok dokončili.  
      Nyní nás čeká tradiční soutěž, a to v sobotu 17. 9. 
v Sobíňově Memoriál Pavla Matalíka. Přijďte fandit.   

 Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 

OPRAVA HASIČSKÉ KLUBOVNY 
     Jsme moc rádi, že v letošním roce proběhne oprava 
hasičské klubovny. A abychom také přiložili ruce k dílu, 
tak jsme se sešli v sobotu 6. 7. na brigádu na odkopání 
venkovních základů, otlučení vnitřní omítky a celkovou 
přípravu klubovny na opravu. Všichni, kdo přiložili ruce 
k dílu, si opravdu „mákli“, a tak nás velmi příjemně 
překvapila Pavlína Blažková, která nám přivezla oběd, 
který všem moc chutnal. Moc děkujeme. 

Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR 

       Chtěli bychom touto cesto poděkovat firmě GCE 
Chotěboř, která nám poskytla na konci loňského roku 
sponzorský dar. Peněžní prostředky, které nám firma 
poskytla, byly využity v letošním roce na kulturně 
vzdělávací program a zároveň na podporu požárního 
sportu. Ještě jednou firmě GCE děkujeme. 

Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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KRAJ ROZDĚLÍ 11 MILIÓNŮ KORUN NA 

PROVOZ MALÝCH PRODEJEN 

     Kraj Vysočina chápe „svůj“ venkov jako nenahradi-
telnou součást našeho regionu a jeho potřeby vnímá 
velmi intenzivně. I proto do něj směřuje nemalou fi-
nanční podporu ve formě jak krajských, tak státních do-
tací, z nichž hned dvě jsou určeny venkovským prodej-
nám. Už na jaře nabídl Kraj Vysočina vlastních 7 miliónů 
korun, na které si mohly sáhnout obce do 500 obyvatel. 
Záleželo na rozhodnutí starostů a obecních zastupitelů, 
na co až 50 tisíc korun od kraje využijí. Na základě pod-
nětů z obcí totiž Kraj Vysočina umožňuje v rámci své 
podpory dotovat nejen provoz venkovské kamenné pro-
dejny, ale například i provoz místní knihovny, služby 
související s provozem lékařských ordinaci nebo napří-
klad místních turistických cílů – galerií, rozhleden nebo 
třeba muzeí. Podpořeno již bylo celkem 157 obcí, 
z nichž 138 požádalo právě o dotaci na provoz ob-
chůdku. 
     Další finanční pomoc chystáme na podzim na pod-
poru obchůdků ve větších obcích od 501 do 3 tisíc oby-
vatel, v případě obcí od 1 tisíce do 3 tisíc obyvatel se 
podpora týká jen místních částí. Těm pošleme peníze, 
které krajům nabídlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
V tomto případě budeme rozdělovat další 4 milióny 

korun s maximální výší dotace 60 tisíc korun na jednu 
prodejnu. Sběr žádostí byl předběžně stanoven na dobu 
od 24. 10. do 31. 10. 2022. Vše potřebné k podání žá-
dosti bude v 2. polovině září zveřejněno na 
www.fondvysociny.cz v sekci Regionální rozvoj a ve-
řejná správa. V loňském roce bylo z tohoto programu 
poprvé podpořeno 59 prodejen, tedy téměř všechny, 
které o podporu projevily zájem.  
     Jednoduchými kupeckými počty dojdeme k celkové 
regionální podpoře malých venkovských obchůdků 
ve výši až 11 miliónů korun. Jsou to peníze, které po-
mohou uhradit například rostoucí náklady na energie, 
nájemné, internet nebo mzdy. Kraj prostřednictvím 
těchto jednoduchých dotací pomáhá udržet konkrétní 
služby na venkově. I přesto, že jsou služby těchto ob-
chůdků využívány omezeně, stále existuje poměrně 
velká skupina obyvatel, pro které neexistuje alternativní 
náhrada, a kteří nemohou z objektivních důvodů této 
služby využít v nejbližších větších obcích či městech. 
Význam podpory obchůdků v malých obcích se potvrdil 
i v době pandemie, kdy o ně zájem rostl.  
     Platí, že Kraj Vysočina posílá finanční pomoc tam, 
kde je jí třeba.  
                   Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK XVI. - VYDÁNO: 29. 8. 2022. MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 9. Uzávěrka příštího čísla: 23. 9. 2022. Evidenční číslo: MK ČR E 17544.  
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123 IČO: 00267996. DIČ: CZ00267996.  

Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815, obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  

PLÁNOVANÉ AKCE 

3. 9. Podoubravský víceboj Obec 

5. – 7. 9. Příjem věcí do bazárku Obec 

8. 9.  Zasedání zastupitelstva Obec 

12. – 16. 9. Bazárek Obec 

19. – 23. 9. Vodné  Obec 

21. 9. Zasedání zastupitelstva Obec 

23. – 24. 9. Volby do zastupitelstva obce Obec 

24. 9. Zájezd Za krásami naší vlasti 
SDH  

TJ Sokol 

1. 10.  
Taneční zábava 

Hudba: Ochranná známka 
SDH 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA – INZERCE – FOTO OKÉNKO 

Oznámení Ředitelství 
Základní školy a Mateřské školy 

Havlíčkova Borová 
 

       Ředitelství Základní školy a Mateřské školy 
v Havlíčkově Borové oznamuje svým žákům, že 
zahájení nového školního roku 2022/2023 proběhne 
ve čtvrtek 1. září 2022 od 7.30 hodin. Všichni žáci si 
přinesou přezůvky, blok a psací potřeby. Vyučování 
první školní den potrvá do 9.00 hodin. 
 

Vítané občerstvení při práci na hasičské klubovně. 

TRVALÁ ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN 

MUDR. PUČALÍKA OD 5. ZÁŘÍ 2022  
Od 5. září dochází k trvalé změně ordinačních 
hodin MUDr. Pučalíka. Nově bude v Havlíčkově 
Borové ordinovat každé pondělí 13:15-16:30 
hodin a ve čtvrtek 11:30-15:00 hodin. 

 
        

 

 

http://www.fondvysociny.cz/
mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
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Ve dnech 12. - 16. září 
 

pondělí, středa: 7.30 - 17.00 

úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 11.30 

bude probíhat v zasedací místnosti 

obecního úřadu 
 

 
 

 

PŘÍJEM VĚCÍ:   

ve dnech 5. – 7. září 
Vše označené cenou a značkou, 

včetně seznamu  

všech rozepsaných kusů s cenami. 

 

 

 

 

 
 

         Obec  
            Oudoleň 

Vás srdečně zve 
na slavnostní 

VÍTÁNÍ  
OBČÁNKŮ 

v sobotu 17. září 2022 
od 14:00 hodin 

do zasedací místnosti 
obecního  
úřadu. 

 

 
 

 
ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 

 
V měsíci září oslaví  výročí narození 

Josef Janáček, Oudoleň 51 

Miroslav Plíhal, Oudoleň 140 

Jiří Slejška, Oudoleň 40 

Jiří Holas, Oudoleň 25 

Jarmila Ondráčková, Oudoleň 22 

Marie Drápalíková, Oudoleň 76 

Věra Slámová, Oudoleň 7 
 

      

BLAHOPŘEJEME! 

 


