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                                                                                                                       PROSINEC  2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 

VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTKY 
 
 

Vážení a milí spoluobčané, 
 
     to to ale uteklo, říkám si, když převracím stránky le-
tošního kalendáře a rychlými kroky se blížím k advent-
ním a vánočním týdnům. Vánoce nám přinášejí čas, kdy 
se snažíme zapomenout na problémy všedních dnů a 
máme k sobě blíže. Vůně rozzářeného stromečku je 
pro nás už od dětství nezapomenutelná. Vánoce jsou 
časem setkávání s rodinou i blízkými, s nimiž se během 
roku zase až tak často nevidíme. Tato neopakovatelná 
atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapome-
nout. Pozastavme se proto a v duchu poděkujme 
za lásku, porozumění, pomoc a vše dobré, co se nám 
v letošním roce podařilo udělat. Těšme se z maličkostí 
a z každého upřímného úsměvu. Dárky, smích, nad-
šení, radost, společné chvíle, čas s rodinou. Již nikdy to 
nebude "jako v dětství". Krásné vzpomínky zůstanou a 
je na čase tvořit si nové… 
     Vážení spoluobčané, přeji Vám všem klidný ad-
ventní čas a nádherně prožité vánoční svátky plné 
radosti, lásky, štěstí, klidu a Božího požehnání. Do 
nového roku přeji všem občanům Oudoleně hodně 
zdraví, dobré nálady, životního optimismu a hlavně 
vzájemné tolerance a porozumění. Ať je nám obec 

Oudoleň i nadále naším klidným domovem, ve kte-
rém se všem dobře žije. 
     Na závěr bych Vás velice ráda pozvala na vánoční 
promítání a na obecní ples.                                         

Blanka Zvolánková, starostka obce 
 

Vánoční přání žáků Základní školy a Mateřské školy Oudoleň. 

 

„Vánoce jsou mnohem víc, 

než svit svíček a oslavy. 

Je to duch sladkého přátelství,  

které září celý rok.  

Je to ohleduplnost a laskavost.  

Je to znovuzrozená naděje na mír,  

na porozumění. A na dobrou vůli lidem.“ 

 

Přejeme Vám a Vašim blízkým 

příjemné prožití vánočních svátků 

a do nového roku pevné zdraví a pohodu 

Obec Oudoleň 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 12/2022 2 

− Zastupitelé a zaměstnanci obce byli osobou odborně 
způsobilou, panem Václavem Hejkalem, proškoleni 
v oblasti BOZP a PO. 

− Zastupitelstvo schvaluje žádost o pronájem části po-
zemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 4 m2 do 
31. 12. 2024 z důvodu uložení dřeva a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy o pronájmu pozemku.      

− Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových pro-
stor v čp. 131 – místnosti bývalého obecního úřadu 
v I. patře kulturního domu z důvodu provozování fo-
toateliéru na dobu do 31. 12. 2024 za stejných pod-
mínek jako v předchozí Smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy. 

− Zastupitelstvo schvaluje prodloužení pronájmu ne-
bytových prostor pohostinství v Kulturním domě 
v Oudoleni čp. 131 na dobu do 31. 12. 2024 a pově-
řuje starostku podpisem dodatku smlouvy. 

− Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku 
p. č. 648/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Oudoleň na dobu 
do 31. 12. 2023 a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy o pronájmu pozemku. 

− Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě 
pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního druž-
stva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Při-
byslavi ze dne 17. 5. 2018 a pověřuje starostku pod-
pisem dodatku.  

− Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí žádost 
o pokácení 3 ks olší na pozemku p. č. 648/56 v k. ú. 
Oudoleň a 1 ks olše na pozemku p. č. 728/1 v k. ú. 
Oudoleň z důvodu silného zastínění soukromého 
pozemku. Žádost bude řešena v rámci projektu cel-
kového ozelenění obce. 

− Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení 1 ks bo-
rovice na pozemku p. č. 136/2 v k. ú. Oudoleň a 1 ks 
borovice na pozemku p. č. 132 v k. ú. Oudoleň z dů-
vodu ohrožení sousedního objektu a elektrického ve-
dení a doporučuje pokácení. 

− Zastupitelstvo schvaluje nové uspořádání pozemků 
ve vlastnictví podílnických obcí Lesního družstva 
obcí Přibyslav v rámci komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Krucemburk.  

− Zastupitelstvo volí členy: 
▪ finančního výboru: Irena Milichovská a Jana 

Bačkovská 
▪ kontrolního výboru: Vladimír Zvolánek a Dana 

Nastoupilová 
▪ školského výboru: Veronika Janáčková a 

Michaela Plíhalová 
▪ výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost: Josef 

Stehno a David Bačkovský         
▪ výboru pro záležitostí požární ochrany: Radek 

Antl a Luboš Musil 
▪ výboru pro životní prostředí: Antonín Konfršt, 

Vladimír Zvolánek 
▪ výboru kulturního a sportovního: Eva Rosická, 

Miroslav Janáček. 

− Zastupitelstvo volí komisi pro řešení mimořádných 
událostí a povodňovou komisi ve složení:  
předseda: Mgr. Blanka Zvolánková, starostka 
místopředseda: Pavel Veselý, místostarosta 
člen: Michal Blažek, předseda výboru pro veřejný po-
řádek a bezpečnost.  

− Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1. 12. 2022 
přiznání náhrady za používání vlastního mobilního 
telefonního přístroje pro výkon funkce starostky a pro 
výkon funkce místostarosty.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 7/2022 a č. 8/2022. Rozpočtovým opat-
řením č. 7/2022 bude rozpočet na straně příjmů na-
výšen o 31 000 Kč (navýšení daně z příjmu fyzických 
osob) a na straně výdajů o 24 820 Kč (nejvyšší výdaj 
činí materiál na rekonstrukci hasičské klubovny 
ve výši 20 000 Kč). Rozpočtovým opatřením 
č. 8/2022 bude rozpočet na straně příjmů navýšen 
o 125 143,84 Kč (nejvyšší příjem činí dotace 
z POVV na rekonstrukci sociálního zařízení v kultur-
ním domě ve výši 127 000 Kč) a na straně výdajů 
o 63 144,84 Kč (nejvyšší výdaj činí odchodné ve výši 
36 000 Kč).  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Návrhem rozpočtu 
Základní školy a Mateřské školy Oudoleň na rok 
2023. Zastupitelstvo bere na vědomí, návrh bude vy-
věšen na úřední desce.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem středně-
dobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské 
školy Oudoleň na období 2024 - 2026. Zastupitelstvo 
bere na vědomí, návrh bude vyvěšen na úřední 
desce. 

− Zastupitelstvo volí do školské rady Základní školy a 
Mateřské školy Oudoleň za obec paní Pavlínu 
Blažkovou. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 23. 11. 2022 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve čtvrtek 15. 12. 2022 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.    
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Dohoda o členství a zařazení v JSDH Oudoleň 
4. Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu 
5. Kulturní dům - nájem 
6. Inventarizace 
7. Strategický plán rozvoje obce 
8. Oprava kapličky II 
9. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 
10. Rekonstrukce školní kuchyně 
11. Žádost o prodloužení pronájmu 
12. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň 
13. Střednědobý výhled rozpočtu 

ZŠ a MŠ Oudoleň na období 2024 – 2026 
14. Směrnice obce 
15. Vodné 
16. Ozelenění obce 
17. Rozpočtové opatření č. 9/2022 a č. 10/2022 
18. Rozpočet obce 
19. Střednědobý výhled rozpočtu obce na 

období 2024 - 2026 
20. Stavy na peněžních účtech obce 
21. Různé 
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ODEČET VODOMĚRŮ - NAHLÁŠENÍ STAVU 
 

 

Žádáme občany, aby nejpozději 

do 6. 1. 2023 nahlásili na obecní úřad 

stav vodoměru k 31. 12. 2022.  

 

Vodné bude vybíráno v lednu 2023. 

 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu 
Obce Oudoleň na rok 2023. Návrh bude vyvěšen na 
úřední desce.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem středně-
dobého výhledu rozpočtu Obce Oudoleň na období 
2024 - 2026. Návrh bude vyvěšen na úřední desce.   

− Zastupitelstvo projednalo návrh strategického plánu 
obce na období 2023 – 2026. 

− Stav peněžních prostředků na účtech: 
Poštovní spořitelna 1 392 170,18 
ČSOB, a. s.                              5 267 788,38 

     Česká spořitelna, a. s.             1 099 473,68 
     Česká národní banka 1 404 843,68 
 Celkem                                    9 164 275,92 Kč. 

− Zastupitelstvo projednalo organizaci Obecního plesu 
v pátek 30. 12. 2022. 

− Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno s informa-
cemi týkající se: 

− stavebních parcel nad koupalištěm. 

− stavby Vodovod Čtvrtě. 

− výstavy společnosti Havlíčkův kraj o. p. s. Bez 
stromečku nejsou Vánoce. 

− rozsvěcení vánočního stromu. 

− dalšího zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 
15. 12. 2022 od 18.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC OUDOLEŇ  -  NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 

VÝDAJE: (v Kč) 

Obecní les - výsadba, oplocenka 100 000,00 

Myslivecký spolek - dar 4 000,00 

Místní komunikace 250 000,00 

Vodovod     3 200 000,00 

Kanalizace 30 000,00 

Koupaliště 500 000,00 

Pošta Partner - mzdy, el., telefon 420 000,00 

Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 3 911 923,00 

Obecní knihovna 60 000,00 

Kronika, zájezdy 75 000,00 

Kaplička 600 000,00 

Hlášení - SMS 60 000,00 

Oudoleňské listy 4 000,00 

KD – provoz, rekonstrukce 1 500 000,00 

Kulturní a společenské akce 350 000,00 

Sportovní zařízení v majetku obce 20 000,00 

TJ Sokol - dar 10 000,00 

Využívání vol. času dětí a mládeže 15 000,00 

Nebytové hospodářství 40 000,00 

Veřejné osvětlení 220 000,00 

Svazek Plynofikace obcí Borovsko 1 080,00 

Komunální služby - traktor 1 000 000,00 

Sběr a svoz nebez. odpadů 15 000,00 

Komunální odpad 300 000,00 

Odpad - papír, sklo, plasty, tuky 165 000,00 

Odpad - textil 1 500,00 

Kompostárna 40 000,00 

Péče o vzhled obce  100 000,00 

Linka bezpečí - dar 3 000,00 

Krizová opatření 20 000,00 

Sbor dobrovolných hasičů 120 000,00 

Zastupitelstvo  600 000,00 

Činnost místní správy 1 700 000,00 

Bankovní poplatky 150 000,00 

Pojištění 50 000,00 

DPH 100 000,00 

Daň z příjmu práv. osob - obec 350 000,00 

Ostatní činnosti jinde nezařazené 25 000,00 

VÝDAJE 16 110 503,00 

  

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ: (v Kč) 

Splátky úvěrů 266 676,00 

  

VÝDAJE CELKEM 16 377 179,00 

OBEC OUDOLEŇ  -  NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 

PŘÍJMY: (v Kč) 

Daně 7 610 000,00 

Poplatky 324 000,00 

Správní poplatky 4 000,00 

Pachtovné 1 470 000,00 

Nájem LDO Přibyslav 3 500 000,00 

Vodné 370 000,00 

Pronájem rybníků 4 080,00 

Pošta Partner – provize, prodej 230 000,00 

Základní škola 90 000,00 

Obecní knihovna 1 500,00 

Kultura 27 000,00 

Oudoleňské listy 3 000,00 

Kulturní dům - nájem 27 000,00 

Příjem z prodeje prop. předmětů 35 000,00 

Pronájem nebytových prostor 60 000,00 

Pronájem traktor, žebřík 30 000,00 

Svoz popelnic - podnikatelé 20 000,00 

Sběr a svoz ostatních odpadů  25 000,00 

Příspěvek za tříděný odpad 150 000,00 

Kopírování, úroky 3 000,00 

Úroky  2 000,00 

Neinv. přijaté dotace ze SR 91 600,00 

Dotace kaplička 299 999,00 

PŘÍJMY 14 377 179,00 

  

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ: (v Kč) 

Zapojení zůstatků na účtech 2 000 000,00 

  

PŘÍJMY CELKEM 16 377 179,00 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 
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O PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI SE 

ROZZÁŘIL OBECNÍ VÁNOČNÍ 

STROMEČEK      
     V neděli 27. listopadu jsme spo-
lečně před kulturním domem zahájili ad-
ventní a vánoční čas. Hojná účast, na-
pečené dobroty, vánoční čaj a svařák 
přispěly k vytvoření slavnostní atmo-
sféry, která se nesla celým zimním pod-
večerem. O páté hodině zacinkal zvo-
neček a děti ze školního pěveckého 
sboru pod vedením paní učitelky Dany 
Kazdové zazpívaly 5 vánočních písní a 
2 koledy. Své spolužáky uvedli do vy-
stoupení žáci pátého ročníku. Po za-
znění krásných melodií se všechny děti 
shromáždily kolem stromečku, odpočí-
távaly dny do Štědrého dne a při vyslo-
vení čísla 24 se obecní vánoční strome-
ček rozzářil v novém kabátu. Děti byly 
obdarované malým vánočním balíč-
kem. Nikomu se domů nechtělo, 
za zvuku vánočních písní se vyprávělo a vzpomínalo na 
to, jak jsme prožívali Vánoce, když jsme byli malí. 
     Začíná nám krásná předvánoční doba a my můžeme 
dělat radost druhým. Jen tak, třeba nečekaně hezky 
pozdravíme, usmějeme se, popovídáme si. Takový dá-
rek nic nestojí. 
     Během Štědrého večera budeme obdarováni mnoha 
příjemnými, hezkými či užitečnými věcmi a sami jich 
jistě hodně darujeme. Nad všechnu cenu či vzácnost 
našich darů je vědomí, že někomu stojíme za to, aby 

nám chtěl udělat radost, a že sami máme někoho, komu 
ji chceme udělat. Doufáme, že jsme vám radost udělali. 
       Poděkování patří zastupitelům a zaměstnancům 
obce za pomoc při organizaci akce a za napečení vá-
nočních dobrot. Velké poděkování patří i touto cestou 
paním učitelkám a žákům ze Základní školy a Mateřské 
školy v Oudoleni za velmi pěkný doprovodný program. 
      Když jsme se vraceli domů, byla již celá obec krásně 
vánočně osvícena a vyzdobena. Udělejte si tedy čas na 
procházku, ať se na přicházející čas hezky naladíte!                                                                         
                                                         Blanka Zvolánková 

ZAMYKÁNÍ LESA DĚTEM Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PŘEKAZILO POČASÍ 
        Začátkem listopadu jsme se ve školce soustředili 
na přípravu tradičního příjemného odpoledne s rodiči 
spojeného se zamykáním lesa. Tentokrát jsme akci po-
jali jako podzimní slavnost zahájenou jídlem. Rodiče 
měli možnost ochutnat pomazánky, které mívají děti 
ve školce, aby se ujistili, že jejich děti mají zdravou a 
chutnou stravu. Přitom si děti potréno-
valy svoje sebeobslužné dovednosti, 
když si vlastnoručně pomazánky ma-
zaly. Potom jsme se měli vydat do pří-
rody a tam u lesa provést oblíbený ob-
řad, ale silný déšť nám to překazil. My 
jsme si ale slavnost pokazit nenechali. 
Z lucerniček, které si děti do školky při-
nesly, jsme na tmavé chodbě školy po-
stavili cestu, rodiče ve třídě vytvořili 
les. Aktivity připravené do lesa a za-
končené kouzelným zaklínadlem jsme 
si užili ve školce. Zamykání lesa v pří-
rodě jsme uskutečnili s dětmi následu-
jící den, kdy už nám počasí přálo.  
     Konečně jsme se v listopadu zase 
vrátili k nepřímo řízeným činnostem 
v centrech aktivit. Děti v nich rády pra-
cují, vybírají si aktivity, které jim vyho-
vují a postupně si je střídají.  

     Zrealizovali jsme další projektový den, tentokrát za-
měřený na rozvoj informatického a logického myšlení 
dětí a poznávání digitálního světa formou her na ko-
berci, bez monitorů a tabletů. 
     Také jsme si užili představení oblíbeného loutko-
herce J. Hrubce a jeho Dřevěného divadla. Děti mohly 
být samy aktéry v pohádce O Palečkovi.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Vystoupení žáků základní školy a dětí z mateřské školy pod vedením paní učitelky Dany 

Kazdové. Foto: Michaela Plíhalová 

Projektový den ve výuce v MŠ - logické hry. Foto: MŠ 
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      Během listopadu jsme se seznámili s další dřevinou 
- lískou. Děti bádaly, kde roste, zkoumaly její plody. 
Líska nás přivedla do krásy fantazie a kouzel. Děti vy-
mýšlely, co by se mohlo ukrývat ve třech kouzelných lís-
kových oříšcích, a svoji představu pak převedly na pa-
pír.  
     I v tomto měsíci nás provázeli při cvičení naši kama-
rádi: sokolík Pepík, opička Hanička, kobylka Emilka a 
ježeček Mareček. S kobylkou trénujeme různé poskoky, 
s opičkou zase obratnost a s ježečkem dovednosti 

s míčem. Cílem je zapojení dětí do pravidelných pohy-
bových aktivit. Snažíme se o to, aby děti měly pohyb 
různorodý, dbáme na správné držení těla a kvalitu pro-
vedení pohybu. Výsledkem je pak zdokonalení koordi-
novaných pohybů a radost z nich. 
     Na závěr měsíce si děti užily jedno dopoledne s af-
rickým bubnováním a tancem. 
     Přejeme příjemný adventní čas. 

          Paní učitelky MŠ  

DIVADLO HONZY HRUBCE: O PALEČKOVI 
     Dne 15. listopadu k nám přijel herec pan Honza Hru-
bec, který má své Dřevěné divadlo. Jezdí k nám každý 
rok a vždycky je to legrace.  
     Hrál představení O Palečkovi, ale tentokrát nehrál 
s loutkami, hrál sám a skvělé bylo, že zapojoval i nás. 
I já jsem si zahrála. Byla to obrovská sranda. 
     Děj pohádky měl být takový, že Paleček naučí prin-
ceznu poslouchat, ale jelikož princeznička byla maličká, 
tak to úplně nepochopila, ale hrála moc dobře. Hodně 
nás dostal Davídek Babák, který hrál krále a opravdu to 
byl skvělý a hlavně vtipný výkon. Zapojili se i školkáčci, 
kteří s býkem Ďunďou orali na poli.  
     Divadlo jsme si všichni (i my větší) užili a líbilo se 
nám to.                                                              Emma S. 

ŽÁCI 4. A 5. ROČNÍKU SE ZÚČASTNILI 

SOUTĚŽE BOBŘÍK INFORMATIKY 
       V letošním školním roce se v naší škole učí infor-
matiku nejen žáci 5. ročníku (jak bylo dosud obvyklé), 
ale i čtvrťáci. Do této doby se informační technologie 
učily tak, že se žáci seznámili s programem Word, 
ve kterém se naučili psát a upravovat text, v programu 
Malování nakreslili obrázek, v PowerPointu zvládli jed-
noduchou prezentaci, na internetu vyhledali příslušné 
informace. Nyní se informatika učí jiným způsobem. 
A dá se říct, že i bez počítačů. "Nová informatika" by 
měla naučit děti logicky přemýšlet, rozvíjet tzv. informa-
tické myšlení. Informatické myšlení je způsob myšlení, 
který se zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a 
hledání efektivních řešení. Příklad informatického myš-
lení: Třeba takové nakupování. Jistě rychleji nakou-
píme, pokud máme nákupní seznam seřazený podle 
toho, jak je uspořádáno zboží v prodejně. Nebo uspořá-
dání potravin v lednici podle data trvanlivosti. 

      Každý rok probíhá "Bobřík informatiky", kterého se 
mohou zúčastnit školy po celé České republice. Letos 
se jednalo už o 15. ročník a naši starší žáci se do této 
soutěže také přihlásili. Žáci řešili 12 příkladů, na pře-
mýšlení měli max. 40 minut. Za správnou odpověď se 
jim přičetly body, za špatnou odečetly, pokud neodpo-
věděli vůbec, počet bodů zůstal stejný. A že to nebyly 
zrovna jednoduché otázky, můžete vidět ve fotogalerii 
na webových stránkách školy. Úspěšným řešitelem se 
stává žák, který získá více než 120 bodů. Nejlepším ře-
šitelem se za 4. a 5. ročník stal Pavel K., který získal 
136 bodů. Na druhém místě se umístil se 113 
body Adam B. a třetí místo obsadil Mikuláš J., který 
získal 108 bodů. Nad 100 bodů se vyšvihl ještě Jakub S. 
        Pokud by vás zajímalo, jak jste na tom vy s infor-
matickým myšlením, vyzkoušejte si některý test z ar-
chivu na https://www.ibobr.cz/test/archiv. Ten letošní 
v něm zatím nenajdeme, protože ještě probíhá národní 
kolo pro starší žáky. Nejmladší žáci (4. a 5. ročník) sou-
těží v kategorii Mini.                                       Učitelky ZŠ 

LOGICKÉ HRY VE ŠKOLE 
  

       Dne 24. 11. k nám do školy při-
jela paní lektorka z Malé digitální uni-
verzity. Měla připravený projekt pro 
všechny děti naší školy. Aktivity byly 
pro nás nejstarší žáky jednoduché, 
ale zajímavé a velmi zábavné. 
Hodně jsme se toho naučili, stavěli 
jsme lego, řešili jme obrázkové a čí-
selné sudoku. Nakonec jsme si hráli 
na roboty ve čtvercové síti. Každý ro-
bot měl svého navigátora, robot mu-
sel podle navigování dopravit určitou 
věc na dané místo ve čtvercové síti. 
Byla to super zábava.      
                            Žáci 4. a 5. ročníku

Foto: ZŠ 

Foto: ZŠ 

https://www.ibobr.cz/test/archiv
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Postřehy žáků:                                                                                                                                               
Elenka: Líbilo se mi, jak jsme ovládali robota. Taky jsem 
byla robotem. Ema mi řekla: "Jdi na židli". Tak jsem si 
stoupla na židli. 
Dája: Skládali jsme sudoku, cvičili jsme souměrnost, 
učili se ovládat roboty. 
Barča: Když přijela paní lektorka Pavla, tak jsme museli 
celou třídu přestěhovat. Skládali jsme sudoku. Cvičili 

jsme souměrnost. Stavěli jsme stavby z lega. Učili jsme 
se ovládat roboty. Zaujalo mě, jak tady bylo najednou 
tolik místa. Líbilo se mi ovládat roboty. 
Anežka: Hodně jsme hráli hry. Seděli jsme v kruhu. Mu-
seli jsme dát židle a stoly na stranu. 
Terezka: Líbilo se mi, jak jsme stavěli z kostek. Paní 
učitelky si zahrály na roboty. 
Markétka: Líbilo se mi, když byla paní učitelka robot. 

AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ S AKASOU 
       V úterý 29. 11. jsme se stali na chvíli africkými bu-
beníky. Přijela k nám paní lektorka Hana Nováková a 
africký bubeník Akasa, který je synem šamana. Akasa 
pochází z africké Gambie, ale už 10 let žije v České re-
publice a učí děti. Bylo to boží vidět Akasu bubnovat, 
měli jsme z toho husí kůži. Každý z nás měl po celou 
dobu svůj buben, naučili jsme se 3 různé tóny a bubno-
vali. Znělo to opravdu krásně. Dokonce jsme se učili 
i některé africké tance, při kterých Akasa bubnoval. Pro 

všechny to byl obrovský zážitek a těšíme se, že k nám 
do školy znovu někdy přijedou.            Žáci 4. a 5. ročníku 
                                             
Postřehy žáků: 
Jirka: Bylo to super. 
Barunka: Líbilo se mi, jak jsme hráli všichni na bubny. 
Anežka: Nejvíc se mi líbilo, jak jsme tancovali. 
Markétka: Nejdřív nám řekla paní Hana, kde je Afrika. 
Byl tam i pán, jmenoval se Akasa. Nebyl to Čech.

KROUŽEK VAŘENÍ DĚTI BAVÍ 
     Do kroužku vaření se přihlásilo 19 dětí. Kvůli vel-
kému počtu byly rozděleny do dvou skupin. Naši malí 
kuchtíci si už vyzkoušeli avokádovou pomazánku, 
ovesné lívanečky s jablečným rozvarem, oblíbenou 
pizzu a před sv. Martinem si upekli svatomartinské 
rohlíčky s ořechovou a makovou náplní. Nyní je čeká 
pečení cukroví na Vánoce, před svátky si pak každý od-
nese malou krabičku upečených dobrot domů. Kroužek 
je velice oblíbený, baví holky i kluky.             Učitelky ZŠ 
 

Postřehy kuchtíků a kuchtiček: 
Emička J.: Bavily mě hodně pomazánky, nejvíc mi 
chutnala avokádová. Těším se, až budeme péct vá-
noční cukroví a třídit ho do krabiček. Ráda bych si vy-
zkoušela upéct vánočku. 
Nelinka: Nejlepší byla pizza. Dala jsem si na ni špenát, 
kukuřici, rajče, šunku a moc jsem si pochutnala. 
Amálka: Pizza byla moc dobrá. Vaření mě baví. Ráda 
bych zkusila bábovku, ve které budou jablíčka a oříšky. 
Kamilka: Chutnala mi avokádová pomazánka, bavilo 
mě péct svatomartinské rohlíčky. Chtěla bych si vyrobit 
nějaký sirup, třeba z bezinek. 
Anička: Pekli jsme pizzu. Já jsem měla kečupovou 
ve tvaru srdíčka. Byla moc dobrá. Chci si zkusit vá-
nočku. 

Dája: Baví mě vaření. Chtěla bych jednou upéct velký 
dort s jahodami, třešněmi a jahodovou polevou. 
Janička: Všechno mě baví. 
Terezka: Ráda chodím na kroužek vaření, baví mě to. 
Nejvíc mě bavilo pečení svatomartinských rohlíčků. 
Barča: Baví mě umývat na konci nádobí. Chtěla bych 
péct povidlové koláče a navrch dát oříšky. Pizza byla 
dobrá. 
Elenka: Baví mě vařit. Chtěla bych jednou o kroužku 
péct muffiny, které bych ozdobila ovocem. Nejvíc mě 
bavilo, když jsme pekli pizzu. 
Pavel: Kroužek vaření mám moc rád. Chtěl bych vy-
zkoušet vyrobit muffiny. 
Miky: Chodím rád na kroužek, protože mě baví vařit. 
Rád bych zkusil sushi nebo nějaký recept s krevetami. 
Bea: Ráda při vaření ochutnávám. Líbí se mně, že 
všichni spolupracujeme, každá dělá něco a krásně se 
domluvíme, vůbec se u toho nemusíme hádat. 
Kuba: Chodím sem rád, baví mě ochutnávat těsto. 
Ema M.: Kroužek vaření mám moc ráda. Chtěla bych 
zkusit palačinky. 
Emma S.: Kroužek vaření mě moc baví, protože už od 
malička ráda vařím a vedoucí Verča je moc hodná. 
Zkoušíme super dobré recepty. 

Foto: ZŠ 
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      Jmenuji se Nela Slámová. Už devět let cvičím za klub 
BM Fitness Havlíčkův Brod step aerobic, z toho šest let zá-
vodně. Musím říci, že se nám docela daří. Doma mám již 
21 zlatých, 12 stříbrných a 2 bronzové medaile.  
     Největším úspěchem byla zlatá medaile z Mistrovství 
České republiky v Praze v roce 2019. Potom bohužel přišel 
covid a na dva roky nás zastavil, nebyly závody a nemohly 
jsme se ani scházet. Tréninky probíhaly i on-line, což ne-
bylo zrovna ideální... Naštěstí vše pominulo a my mohly 
zase začít naplno trénovat.        
     Intenzivně cvičíme 3 až 5krát týdně pod vedením trené-
rek Bobi Čapkové a Aničky Rázlové. Letos cvičíme v kate-
gorii Kadet step 11 až 13 let. V týmu je nás 7 plus 1 náhrad-
nice. Tento rok byl jako na houpačce. Po úspěšné nominaci 
na mistrovství Evropy, které se konalo v Belgii v Bruselu, 
jsme skončily na nepopulárním 4. místě a na Vysočinu tak 
vezly brambory… O to víc nás to však „nakoplo“ k tomu, že 
musíme víc zabrat. A přineslo to své úspěchy. Na Mistrov-
ství České republiky v Brně jsme vybojovaly 1. místo a titul 
mistryně ČR. Neusnuly jsme však na vavřínech a tvrdě ma-
kaly dál, měnily a vylepšovaly sestavu. Největší odměna a 
úspěch se dostavil vzápětí, když 4. listopadu na Mistrovství 

světa v Ostravě cinkla zlatá medaile.  
       Tímto titulem jsme úspěšně ukončily letošní sezónu.        
       Příští rok s novou sestavou přestupujeme do katego-
rie Junior step 14 až 16 let. A co přinese? Uvidíme…  
      Každopádně bych chtěla poděkovat holkám Ádě, Elen, 
Elišce, Elišce, Máje, Majdě a Jůzlíkovi. Myslím, že jsme 
dobrá parta, a to je pro kolektivní sport hodně důležité. 
Také děkuji trenérkám za jejich čas, práci a trpělivost 
s námi. A v neposlední řadě rodičům za jejich podporu ne-
jen na všech závodech, ale také za to, že mě vozí na tré-
ninky, bez toho by to určitě nešlo.    
      A i když je někdy opravdu náročné skloubit sport a 
školu, budu se snažit ještě to nějaký čas zvládat, protože 
je to koníček, který mě opravdu moc baví…     

        V lednu 1920 zavlekli do zdejší obce 
potulní cikáni pravé neštovice. Vyskytlo 
se tu celkem 8 případů, z nichž 2 skončily 
smrtí (Imramovský z č. 95 a 2letý chlapec 
K. Kremlíka z č. 72). Teprve 16. dubna 
bylo okr. lékařem zjištěno, že možno ná-
kazu neštovičnou pokládat za zaniklou. 
Přes to, že staly se tu 2 případy úmrtí ná-

sledkem neštovic, jevili zdejší lidé úžasnou lhostejnost 
a naprostou neopatrnost. Ačkoliv lékař několikrát dal vy-
hlásit, že bude očkovati bezplatně každého, nepřišel 

téměř nikdo. Teprve povinné očkování s nimi hnulo. 
Z toho je patrno, že mnohým venkovanům jsou hygie-
nická pravidla a příslušná opatření stále něčím zbyteč-
ným a nepohodlným.  
      Dne 3. března o 6. hodině ranní vypukl požár u Zvo-
lánků č. 30 (u „Štěpánů“). Štěstím pro obec bylo, že bylo 
bezvětří. Úsilím hasičů se podařilo oheň omeziti jen na 
zmíněnou chalupu. Požár prý vznikl následkem neopa-
trného zacházení s petrolejovou lampou v chlévě.  
      Místní školní dozorce František Zvolánek navštívil 
zdejší školu 3x. 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

ŽIJÍ MEZI NÁMI - MISTRYNĚ SVĚTA VE SPORTOVNÍM AEROBIKU 

 

 

Gratulujeme Nele i celému družstvu  
a přejeme jim mnoho dalších úspěchů 

ve sportu, ve škole i v životě.  
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      Pan M.U.Dr. Záruba, obvodní lékař z České Bělé 
očkoval zdejší žactvo v měs. lednu. Kteří nebyli v tom 
měsíci přeočkováni, nebo neměli neštovice ujaty, 
všechny očkoval při všeobecném očkování v měs. 
květnu.  
       Pan okr. lékař M.U.Dr. Rubal prohlédl zdejší školu 
v měsíci dubnu. Projevil úžas nad schátralostí šk. bu-
dovy.  
        Šk. r. 1919/1920 byl zakončen 30. 6. 1920 školní 
slavností, při níž p. správce školy promluvil o významu 
M. Jana Husa. Žáci zapěli některé národní písně a de-
klamovali básně. Hymnou „Kde domov můj“ domácí 
slavnost skončena.  
      Žactvu pak vydány zprávy s případným poučením 
třídních učitelů.  
     Školní docházka v Oudoleni byla: půldní vů-
bec...34.629, půldní nezamešk...27.262 = 78,73 %, 
půldní zamešk. oml...6.581 = 19 %, půldní zamešk. 

neoml...786 = 2,27 %. Školní docházka ve Slavětíně: 
půldní vůbec...17.360, půldní nezamešk...13.380 = 
78,23 %, půldní zamešk. oml...3.392 = 18,96 %, půldní 
zamešk. neoml...588 = 2,81 %. V Oudoleni zlepšena 
proti loňsku o 8,38 %, ve Slavětíně o 21,38 %.  
      Stále jeví se malé pochopení pro školu. Mnozí ro-
diče (v pravém slova smyslu) své děti vykořisťují. Pranic 
se neohlížejí, že při síťkování zakrňují tělesně i du-
ševně, jen když vydělají hodně peněz. 
      Mnoho práce a námahy nás učitelé ještě čeká, než 
dočkáme se pravého ocenění své práce a pravého po-
chopení školské výchovy. 
      Při všech obtížích, kterými ztěžují nám nerozumní 
lidé naši nevděčnou, ale záslužnou činnost, musí nás 
síliti jednak láska k učitelskému stavu, jednak nezlomná 
vůle našeho prezidenta i jiných vynikajících lidí.   
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

Simona Bohatá: VŠICHNI SOU TRAPNÍ  
       Žižkov osmdesátých let, svět sám pro sebe. Do 
Prahy se chodí jenom výjimečně. Estébáci, šlapky a 
veksláci možná překračují hranice oběma směry, ale 
děti, kriplové a týraná zvířata jsou doma jenom na Žiž-
kově. V próze Všichni sou trapný se odchlipují okraje 
společnosti. Sledujeme hlavně Bóžu a Růžu, Šimonu, 
Martina a další děti z jedné třídy, která se pod dohledem 
učitele Jury snaží dospět. Ale je vlastně kam? Je 
k čemu?  
 

       Novela Simony Bohaté má pohlcující atmosféru. 
Místem je periferie, časem normalizační bezčasí, hlav-
ními postavami děti. A jazykem živá pražština, řeč prů-
jezdů, dvorů a pavlačí. Z fragmentární 
struktury vyprávění postupně vystupuje 
obraz jednoho zvláštního světa, který 
zmizel. Máloco je však této novele vzdá-
lenější než nějaká normalizační nostal-
gie. Všichni sou trapný je ostrá próza 
z doby, kdy zničit někomu život bylo až 
příliš snadné. A sobě zvlášť. 
 

 
 

 
 

I. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE ODDÍLU 

TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
     Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou uspořádal 
ve státní svátek 17. listopadu 1. ročník turnaje, který byl 
vyhlášen jako "otevřený přebor pro členy oddílu a po-
zvané hráče ze spřátelených oddílů". Hrálo se tempem 
15 min + 5 s./tah na 7 kol s přestávkou na sváteční 
oběd. 
      Kromě žďárských hráčů se účastnili turnaje šachisté 
a šachistky z TJ Sokol Oudoleň, DDM Bystřice nad 
Pernštejnem, TJ Sokol Jámy a Šachového oddílu Kři-
žánky. 
     Turnaje se zúčastnil Tom Benc, Milan 
Chvojka a Mojmír Smejkal. Ve velice 
slušné konkurenci se nám dařilo a se 4,5 
body skončili Tomáš Benc na 5. místě, 
Milan Chvojka na 7. místě a pan Smej-
kal se 4 body obsadil 10. místo.      MCH 
 

PRVNÍ PROHRA V REGIONÁLNÍ 

SOUTĚŽI KRAJE VYSOČINA, ALE 

JSME STÁLE V ČELE 

     V sobotu 26. 11. jsme odehráli zápas 
proti Světlé, ztratili jsme první body, ale 
stále jsme v čele tabulky. Oproti minulým 
zápasům chyběli 3 hráči základní se-
stavy. Nic se neděje, alespoň si zahráli 
své první zápasy někteří mladí členové 
našeho týmu. Hráli jsme v sestavě 

Štěpán Zvolánek, Petr Zvolánek, Alžběta Zvolán-
ková, Štěpán Holas a Marek Doležel.                  MCH 
 

VELMI ÚSPĚŠNÁ REPREZENTACE NA 

MEMORIÁLU ROMANA BRUKNERA 
      V sobotu 3. prosince jsme se zúčastnili již 11. roč-
níku Memoriálu Romana Bruknera, který se tradičně 
uskutečnil v hostinci „U Havlíčka“ v Havlíčkově Borové. 
Turnaje se z blízkého okolí zúčastnilo celkem 30 ša-
chistů, kteří mezi sebou sehráli 7 kol, přičemž každý měl 
vždy k dispozici 15 minut času.  

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE...  

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

 

Úspěšní šachisté na Memoriálu Romana Bruknera. Foto: Jakub Janáček 
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     Nejvíce se dařilo Tomáši Bencovi, který se v po-
sledních kolech dostal až na "špici" a se ziskem 6 bodů 
mu jen těsně uteklo 1. místo, které nakonec bral Ondra 
Dejmal z Havlíčkovy Borové. I stříbro je však v silné 
konkurenci krásné! Na šestém místě se následně umís-
til Štěpán Zvolánek, do TOP10 se pak vešli i Matyáš 
Sláma a Milan Chvojka. 
      Mezi dětmi do 15 let se dařilo náramně - stejně jako 
vloni bral 1. místo Štěpán Holas, druhá skončila Alž-
běta Zvolánková, třetí Vojtěch Zvolánek a čtvrtý Ma-
rek Doležel.  
      Děkujeme Petru Kačorovi za zajištění celého tur-
naje, Mojmíru Smejkalovi za losování kol a v neposlední 
řadě i Havlíčkům za vynikající oběd a poskytnuté pro-
story!                                                         Štěpán Zvolánek 
 

MIKULÁŠSKÉ KLÁNÍ VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 
     V sobotu 3. prosince se zúčastnila naše čtyři děvčata 
II. turnaje Ligy Vysočiny mládeže. Celkem se sešlo 99 
hráčů a mezi nimi se určitě naše holky neztratily, spíše 
naopak. První místo v kategorii dívek do 8 let obsadila 
Emička Janáčková a 4. se umístila Anička Zagórová. 
Pro obě děvčata to byl jejich premiérový turnaj, takže 
velká chvála! Kategorii děvčat do 12 let opanovala již 
zkušená Lenka Zvolánková a v patách na 3. místě jí 
sekundovala Emča Marková. Všem holkám moc 

gratuluji a doufám, že je tyto výborné výsledky motivují 
do další práce. Velký dík patří též Lukáši Janáčkovi, 
který také na svém premiérovém turnaji dohlížel na 
naše šachistky.                                                                         MCH 
            

 

 

SVATOMARTINSKOU LAMPIONOVOU STEZKOU PROŠLO 90 DĚTÍ  
      Rok se s rokem sešel a opět jsme pro 
naši vesničku připravili svatomartinskou 
lampionovou stezku.  
     V pátek s magickým datem 11. 11. 
byla osvětlena cesta mezi zastávkou 
horní a Váha. Cesta i zahrady byly lemo-
vány světýlky, lucerničkami, duchy a vy-
dlabanými dýněmi.  Pro děti byly opět při-
praveny odměny, ale také 3 stanoviště, 
kde mohly děti potkat svatého Martina 
s koníkem, černé paní a pasáčky hus. 
Zde pro ně měly bytosti jednoduché 
úkoly.  
     Stezka tento rok přivítala 90 dětí 
s lampionky, jejich doprovod a další do-
spělé, kteří se šli projít naší vesničkou.  
     Věřím, že se akce líbila a že ji v bu-
doucnu budeme moci zase zopakovat a 
třeba i trochu pozměnit. Děkuji sponzo-
rům a všem, kteří byli ochotni pomoci jak 
při přípravě, tak i při realizaci.  
                             Za SDH Oudoleň Evka  

DOBRÉ ZPRÁVY Z KRAJE 
        Těsně před koncem roku bych rád ve svém pří-
spěvku shrnul některé (nikoli všechny, protože tolik 
místa tu není) krajské projekty, které budou veřejnosti 
dělat radost už v příštím roce. Původně jsem měl 
v plánu představit z každého okresu jednu krajskou 

investici, která mi dělá největší radost, ale v některých 
částech kraje by bylo nespravedlivé zmínění pouze je-
diné položky ze seznamu našich plánovaných akcí. 
       V Třebíči příští rok zahájíme naplánovanou stavbu 
parkovacího domu u krajské nemocnice a v Budkově už 
v únoru předáme hotový opravený zámek, který nyní 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

Foto: Jakub Janáček 

V současné době mladí hasiči připravují 
vánoční stromeček na tradiční výstavu  

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE.  
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU PŘI TJ SOKOL OUDOLEŇ POŘÁDÁ 
 

 

 

 

Prezence do 8.00 hodin. 
 

Přihlášky nejpozději  

e-mailem: milchvo@seznam.cz, na FB „Pinčes u nás“, 

osobně u Milana Chvojky nebo na tel. 776 646 395. 
 

 

 

 

 

 

 

slouží dětskému domovu a který dostane svou téměř 
původní podobu. Budeme také finišovat s generální re-
konstrukcí domova mládeže u třebíčské střední průmys-
lové školy na ulici Manželů Curieových. V Havlíčkově 
Brodě budeme celý příští rok věnovat maximum sil a 
stavebního soustředění lůžkovému hospici. V nové 
sportovní hale u VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou bu-
dou moci od září žáci i veřejnost provozovat nejen ad-
renalinové sporty a v Pacově stejně jako v Moravských 
Budějovicích kraj pomůže financovat vybudování 
pumptracku. V pelhřimovské krajské nemocnici dokon-
číme Pavilon pro rodinu a o pár kilometrů dál v Kameni 
začneme opravovat hradní expozici motorek. Zbývá Jih-
lavsko, které jsem si záměrně nechal na konec. Na jaře 
2023 začne v Jihlavě fungovat provoz nového domova 
pro seniory v areálu krajské nemocnice. Hodně dlouho 
jsme museli čekat na zahájení klíčové dopravní stavby 
– jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Práce začnou ještě 
letos, poslední podpis na smlouvě o dílo s vybraným do-
davatelem byl připojen 14. listopadu 2022. Kraj hledal 
dodavatele celkem třikrát. 
      Kdybych měl tu možnost, zabalil bych všechny zmí-
něné projekty a dal je obyvatelům Vysočiny pod strome-
ček s přáním, aby jim dobře sloužily. A aby nebyly přijaty 
jen s automatickou samozřejmostí, ale aby byly spojeny 
s dobře odvedenou prací projektantů i architektů, 

stavařů i následně těch, kteří převezmou do svých ru-
kou jejich fungování.  
 
Milí čtenáři,  
       přeji Vám krásné, požehnané Vánoce a také klidný 
vstup do nového roku 2023. Jaký přívlastek nový rok 
dostane, bude záležet na každém z nás. Za sebe bych 
si přál, aby to byl rok tolerantní, aktivní, poctivý, 
úspěšný, tvořivý, velkorysý… a plný zdraví. A snad 
ještě… slušný. 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOP OUDOLEŇ 
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA 

Pátek 23. 12. 7.00 – 13.00 15.00 - 17.30 

Sobota 24. 12. 7.00 – 10.00  

Neděle 25. 12.  Zavřeno  

Pondělí  26. 12. Zavřeno  

Sobota 31. 12. 7.00 - 10.00  

Neděle 1. 1.  Zavřeno  

KULTURA – INZERCE – FOTO OKÉNKO 

 

 

 

         Pokud máš ráda aerobic 

a cvičení s hudbou, přijď mezi nás.  

      Cvičíme každé pondělí  

v době od 16 do 17 hodin  

v kulturním domě.  

Vhodné pro dívky od I. třídy ZŠ. 

mailto:milchvo@seznam.cz
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PLÁNOVANÉ AKCE 

10. 12.  Kino KD – Princ Mamánek Obec 

15. 12.  Zasedání zastupitelstva Obec 

26. 12. Turnaj ve stolním tenise amatérů TJ Sokol 

30. 12.  Obecní ples Obec 

7. 1. Tříkrálová sbírka Obec 

7. 1. Výroční členská schůze SDH 

13. – 14. 1.  Volba prezidenta republiky Obec 

18. 1.  Zasedání zastupitelstva Obec 

21. 1. Zájezd na hory SDH 

 

          ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
  

                            V měsíci prosinci oslaví                   
                                   výročí narození 
 

                               Marie Janáčková,                   

                                 Oudoleň 4 
 

      

                              BLAHOPŘEJEME! 

 

V pondělí 5. 12. již tradičně navštívil naši obec Mikuláš s andělem a čerty.  

Všechny děti byly asi hodné, protože dle čertovského hlášení si žádné dítě 

do pekla čerti neodnesli 😊 

Foto: Lenka Janáčková 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 12/2022 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK XVI. - VYDÁNO: 7. 12. 2022. MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 12. Uzávěrka příštího čísla: 21. 12. 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. 

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

