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                                                                                                                            LEDEN  2023  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

SLOVO STAROSTKY 
 
 

     Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a 
s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru, 
tužku do ruky a chtěli psát spoustu příjemných 
řádků… 

 
Vážení spoluobčané, 
 
     1. leden, kterým začíná nový rok, je dnes důležitým 
dnem, v němž většina obyvatel s nadějí očekává, co jim 
nadcházející rok přinese. Bývá zvykem přát všem blíz-
kým zdraví, štěstí a dávat si různá předsevzetí. Silvest-
rovskou oslavou se lidé rozloučili se starým rokem a ná-
sledující den už vítají ten nový. Nikoho ani nenapadne, 
že by to mohlo být jinak. Bilancovat za všechny není 
možné, to musí udělat každý sám. Výsledky budou 
různé. Jsou některé věci, o nichž se hovoří, a věci, 
o nichž se raději mlčí. Ale nyní hovořme o novém roce! 
Co nás čeká? Co očekáváme my? Kéž je obojí v rovno-
váze!  
     Doufám, že jste si vánoční svátky nenechali ničím 
pokazit a prožili je spokojeně se svými nejbližšími. Zpo-
malili jsme své uspěchané životy, více jsme se obrátili 
k rodině, k pohodě, klidu, vzájemnému porozumění 
a lásce. Teď už ale nastaly první dny nového roku 
a před sebou máme nové plány, přání, cíle a sny. Po-
dobně jako vloni jsme i nyní plni naděje a velkých oče-
kávání. Po zkušenostech s koronavirovou situací, s vál-
kou na Ukrajině, energetickou a ekonomickou krizí, vy-
sokou inflací se ale zároveň obáváme, co nás čeká a co 
nám nový rok 2023 přinese. Věřím ale, že i přes 

všechny tyto překážky prožijeme nový rok v naší obci 
šťastně a spokojeně. 
     Dovolte mi, milí spoluobčané, abych vám všem 
do příštích dnů popřála především pevné zdraví, mnoho 
optimismu, spokojenosti, štěstí a úspěchů. Ať se vám 
vyhnou neštěstí a nemoci. Ať je rok 2023 alespoň 
o trošku lepší než ten předchozí. V těchto dnech si při-
pomeňme lidskost, vztah člověka k člověku, vzájemnou 
důvěru jednoho k druhému, opravdové pochopení 
a úctu. Zcela určitě se běh života stává příjemnějším 
a snadnějším, jestliže je člověk obklopen dobrými lidmi 
a přáteli. Kéž se nám toto vyplní a je posilou v novém 
roce! 
     S úctou 
                                Blanka Zvolánková, starostka obce 

Účastníci Vánočního turnaje ve stolním tenise.  

ODEČET VODOMĚRŮ – VODNÉ 
 

      Žádáme občany, aby nejpozději do pátku 
6. 1. 2023 nahlásili stav vodoměru.  

 

     K 1. 1. 2023 se mění cena vodného, z tohoto 
důvodu je nutné, aby stav vodoměru nahlásili 
opravdu všichni odběratelé. 

       Ve dnech 16. - 20. ledna 2023 se bude na 
obecním úřadě vybírat vodné. 
      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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− Usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody o člen-
ství a zařazení do Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Oudoleň se zastupiteli obce Martinem 
Antlem a Romanem Zelenkou.  

− Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o odběru a zpracování bioodpadu uzavřený s Obcí 
Slavětín, týkající se navýšení ceny za odvoz biood-
padu, a pověřuje starostku podpisem dodatku.       

− Zastupitelstvo schvaluje s platností od 1. 1. 2023 
výši pronájmu kulturního domu:  
Kulturní akce – ples, taneční zábava: 
Pro cizí organizace: 

− bez topení: 12 500 Kč vč. DPH 

− s topením: 18 000 Kč vč. DPH 
Místní složky: 

− bez topení: 5 500 Kč vč. DPH 

− s topením: 9 000 Kč vč. DPH 
Ostatní kulturní akce: 
Cizí organizace: 

− doba trvání akce do 4 hodin:             
o bez topení: 2 000 Kč 
o s topením: 4 000 Kč 

− doba trvání akce do 8 hodin:             
o bez topení: 4 000 Kč 
o s topením: 8 000 Kč 

− doba trvání akce do 12 hodin:             
o bez topení: 6 000 Kč 
o s topením: 12 000 Kč 

Místní složky: Bez poplatku.  
Sportovní akce: 

− Cizí organizace: 200 Kč/hodina, podmínka: pově-
řená osoba z místní složky. 

− Místní složky: Zdarma. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur 
roku 2022. Předsedové a členové inventarizačních 
komisí byli proškoleni k zajištění inventarizace a 
způsobu jeho provádění.  

− Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje 
obce na období 2023 – 2026. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s protokolem o ote-
vírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci vý-
běrového řízení na projekt: Výměna střešní krytiny 
na kapličce I. etapa. Do výběrového řízení se přihlá-
sily 3 firmy: 
▪ Pavel Kertis, Žďárská 4, Ždírec nad Doubravou, 

nabídková cena 548 962 Kč vč. DPH 
▪ STATUS stavební a. s., Nádražní 998, Humpo-

lec, nabídková cena 631 866 Kč vč. DPH 
▪ Stavneko, s. r. o., Vodnická 331/23, Újezd u Prů-

honic, nabídková cena 604 758 Kč vč. DPH. 
Zastupitelstvo na základě doporučení hodnotící 
komise schvaluje provedení projektu „Výměna 
střešní krytiny na kapličce v Oudoleni I. etapa“ firmou 
Pavel Kertis, Žďárská 4, Ždírec nad Doubravou, 
za cenu 548 962 Kč vč. DPH a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy o dílo.   

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci 
z dotačního titulu Ministerstva zemědělství Údržba a 
obnova stávajících kulturních prvků venkovské 
krajiny na opravu venkovní omítky kapličky. 
Zastupitelstvo dále schvaluje požádat o vypracování 

a podání žádosti o dotaci Centrum společných 
služeb Svazku obcí Podoubraví.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním progra-
mem Obnova venkova Vysočiny 2023.  Maximální 
výše dotace činí 150 tis. Kč, minimální spoluúčast 
40 %. Podání žádosti do 31. 5. 2023.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem z kon-
troly hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň. Nebylo zjištěno 
nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finan-
čními prostředky od zřizovatele.  

− Zastupitelstvo schvaluje realizaci rekonstrukce 
školní kuchyně v kulturním domě.  

− Zastupitelstvo schvaluje ukončení Nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor v KD za účelem 
zkoušek skupiny 5Promile. Z důvodu rekonstrukce 
školní kuchyně nebude pronájem prodloužen. 

− Zastupitelstvo povoluje doplňkovou činnost v ZŠ a 
MŠ Oudoleň v okruzích: organizování zájmové čin-
nosti, organizování sportovní činnosti a organizování 
akcí společenského a kulturního charakteru.  

− Zastupitelstvo schvaluje rozpočet zřízené příspěv-
kové organizace ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2023. 

− Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled roz-
počtu zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na 
období 2024 - 2026. 

− Zastupitelstvo schvaluje: Směrnici o účetnictví, 
Směrnici k majetku, Směrnici k majetku příspěvkové 
organizace a Směrnici o zabezpečení zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů.  

− Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného s platností 
od 1. 1. 2023 ve výši 43 Kč/m3. Zastupitelstvo dále 
schvaluje s platností od 1. 1. 2023 poskytnutí slevy 
občanům obce s trvalým pobytem ve výši 13 Kč/m3 
do množství 25 m3 odebrané vody za osobu a rok.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním s firmou 
LUKA – Zahradní úpravy, Žďár n/S., týkající se 
úpravy zeleně v obci. Do oblastí pro ozelenění bude 
doplněna oblast podél potoka od dolního hřiště 
k dolní zastávce a od Mlynářského rybníka 
k hornímu hřišti.  

− Zastupitelstvo schvaluje změnu financování Svazku 
obcí Podoubraví od 1. 1. 2023 následovně: 
zachování řádného členského příspěvku ve výši 
10 Kč + stanovení členského příspěvku dle pásma + 
navýšení cen za žádosti o dotace a VZ. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření 
č. 9/2022. Rozpočtovým opatřením bude rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 1 332 752 Kč (nejvyšší 
příjem činí příjem z pronájmu pozemků od Lesního 
družstva obcí ve výši 750 000 Kč) a na straně výdajů 
o 11 490 Kč (nákup zboží na prodej na poštu 
Partner).  

− Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 10/2022. Rozpočtovým opatřením bude rozpočet 
na straně výdajů navýšen o 2 559 000 Kč (výdaje 
v letošním roce na akci Vodovod Čtvrtě).  

− Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Oudoleň na 
rok 2023 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 
16 429 179 Kč.  

− Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled roz-
počtu obce Oudoleň na období 2024 - 2026. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15. 12. 2022 

 

 

 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 1/2023 3 

− Zastupitelstvo schvaluje žádost o udělení výjimky 
z podmínek v rámci Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce 
Oudoleň číslo 4/2018. 

− Stav peněžních prostředků na účtech: 
Poštovní spořitelna 1 392 219,98 
ČSOB, a. s.                              6 317 425,87 

     Česká spořitelna, a. s.             1 065 476,83 
     Česká národní banka 1 404 832,88 
 Celkem                                   10 179 955,56 Kč. 

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno: 
▪ se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Oudoleň. Při dílčím přezkoumání hospoda-
ření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

▪ se žádostí Centra pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina, o. p. s., a Oblastní charity Havlíčkův 
Brod o finanční podporu.  

▪ s podáním žádosti na Katastrální úřad pro Vyso-
činu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, o ob-
novení operátu mapováním v obci.  

▪ s průběhem projektu stavebních parcel nad kou-
palištěm a stavby Vodovod Čtvrtě. 

▪ s dotačním programem Ekologická výchova a pří-
roda Vysočiny 2023.  

▪ s organizací obecního plesu. 
▪ s termínem zasedání 18. 1. 2023.  

 

VÍTĚZEM SOUTĚŽNÍ VÝSTAVY "BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE" SE STÁVÁ... 
     Letošní ročník soutěžní výstavy "Bez stromečku nejsou Vánoce" je u konce. A jak to celé nakonec dopadlo? A kdo 
je vítězem a zároveň příštím pořádajícím? 
 

Výsledky: 
1. SDH Nové Ransko - 75 hlasů 
2. Spolek přátel Krucemburku - 70 hlasů 
3. Obec Dlouhá Ves - 54 hlasů 
4. Obec Svratouch - 49 hlasů 
5. Obec Studnice - 40 hlasů 
6. Obec Slavětín - 34 hlasů 
7. ZŠ a MŠ Kameničky - 29 hlasů 
8. Obec Sazomín - 12 hlasů 
9. SDH Oudoleň - 11 hlasů 
10. Obec Stříbrné Hory - 9 hlasů 
11. MŠ Pohled - 5 hlasů 
12. - 13. Městys Havlíčkova Borová a Obec Chlumětín - 3 hlasy 
14. MŠ Ždírec nad Doubravou – 2 hlasy 

   15. MAS Havlíčkův kraj – 0 hlasů. 
        Děkujeme všem soutěžícím, gratulujeme vítězi a musíme poděkovat 
i návštěvníkům, protože účast byla hojná. (Obec Sobíňov) 

PO TŘÍLETÉ PAUZE SE OBECNÍ PLES VYDAŘIL 
     Zastupitelstvo naší obce pořádá po vánočních svát-
cích obecní ples, který se bohužel v minulých letech 
kvůli koronavirové pandemii nemohl uskutečnit, avšak 
30. prosince loňského roku jsme si to však už konečně 
mohli pořádně vynahradit. Přes 200 prodaných lístků 
v předprodeji nás velmi těšilo, ale zároveň zavazovalo 
k tomu, abychom ples dobře připravili. 
     Zelenou organzou vyzdobený sál našeho kulturního 
domu, naaranžované stoly se svíčkami, výborná mysli-
vecká kuchyně či široká škála alkoholických, nealkoho-
lických a míchaných nápojů – to byly hlavní důvody 
toho, proč do „srdce“ Oudoleně zavítalo přes úctyhod-
ných tři sta účastníků z řad místních, tak i přespolních 
občanů, kteří určitě nelitovali a správně se rozhodli strá-
vit předposlední den roku 2022 v příjemné společnosti. 
     Hned po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin ná-
sledovala volná zábava, o kterou se skvěle starala 

neúnavná hudební skupina TANDEM, jež střídala kla-
sické taneční písně se známými hity až do brzkých ran-
ních hodin. A ptáte se, jestli byla i tombola? Samozřej-
mě. Vyprodáno bylo ani ne za hodinu! V přímé výhře 
bylo na žlutém lístečku vydáno hned 232 odměn a 
hlavní tombola, která se losovala o půlnoci přímo na pó-
diu, pak čítala 11 krásných hodnotných cen. 
     Veliké poděkování patří všem sponzorům, kteří vě-
novali ceny do tomboly či přispěli štědrými finančními 
dary, a rovněž týmu zastupitelů a ostatních pomocníků, 
kteří přítomné návštěvníky po celou dobu obsluhovali. 
Bez vás by to opravdu nešlo! Díky moc… 
     Na závěr nezbývá než doufat, že se další obecní ples 
vydařil alespoň tak, jak to dle skvělé nálady vypadalo 
i po vypojení posledního hudebního nástroje.  
      Šťastný nový rok 2023 a na dalším plese na vidě-
nou!!!                                                                                                                                   

                      Blanka Zvolánková 

  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 18. ledna 2023 od 
18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.  
  
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Žádost o opravu přístupové cesty 
4. Obnova venkova Vysočiny 2023 
5. Program: Ekologická výchova a příroda 

Vysočiny 2023 
6. Stavy na peněžních účtech obce 

 
 
 
 

Stromeček SDH Oudoleň. Foto: Obec Sobíňov 

Děkujeme za reprezentaci obce.  

ě 
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DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NAVŠTÍVILY 

V PŘEDVÁNOČNÍ ČAS SENIORY 
      Na počátku měsíce se děti seznámily s novým po-
jmem advent – a právě s dobou adventní se pojí určité 
zvyky a tradice, které jsme si s dětmi vyzkoušely. Ob-
dobí poklidného času narušila jen návštěva Mikuláše a 
jeho doprovodu – převlečení školáci. Děti byly statečné, 
zazpívaly čertovskou písničku a ty odvážnější se s celou 
skupinou také vyfotily.  
       Někteří donesli do školky třešňovou větvičku „bar-
borku“, objímali se pod jmelím, rozkrojili jsme jablíčko a 
se zatajeným dechem jsme čekali, jestli uvidíme hvěz-
dičku, spoustu legrace jsme si užili při házení pantoflem. 
Také jsme si společně vyzdobili třídu. Předškoláci si vy-
robili z papíru adventní 
věnce, menší děti pak 
vytvořily z papíru vá-
noční cukroví.  Děti si 
vyzkoušely tradici zdo-
bení a rozsvícení vá-
nočního stromečku. Zpí-
vali jsme koledy, poví-
dali si o vánočních přá-
ních, pomocí svíček na 
adventním věnci a ka-
lendáře jsme počítali 
dny, které zbývají do 
Vánoc. Postavili jsme si 
betlém a děti vyslechly 
příběh o narození Je-
žíška. Další adventní 
zvyky a tradice minulých 
dob dětem přiblížil vá-
nočně laděný program 
s názvem „Půjdem spo-
lu do Betléma" v eko-
centru v Horní Krupé, 
který jsme uskutečnili 
v rámci projektových 
dnů mimo školu. 
      Vánoční cukroví si 
děti udělaly nejen z pa-
píru, ale i doopravdy upekly. Připravily si tak pohoš-
tění pro rodiče na jedno páteční odpoledne, kdy 
jsme si společně zazpívali vánoční koledy, příjemně 
popovídali a zastavili se tak v předvánočním shonu.   
      Děti nezapomněly ani na babičky či dědečky, 
kteří už žijí sami, a pro jejich potěšení jim donesly 
balíček s perníčky a přáním všeho dobrého. 
      Téměř celý prosinec jsme si užívali sněhové na-
dílky na školní zahradě nebo na blízké louce.  
      Během prosince se děti seznámily s dalším 
stromem – jedlí. Před Vánocemi přemýšlely 

a poznávaly, co se děje pod jedlí. Bádáním a zkoumá-
ním přišly na to, jak rozeznat jedli od smrku.   
       A konečně nastal ten očekávaný den - Štědrý den 
ve školce. Prostřeli jsme si a slavnostně nazdobili stůl, 
nanosili cukroví, společně zasedli k velkému stolu a ho-
dovali. Děti s napětím čekaly, jestli zazvoní tajemný 
zvoneček, který je přivolá ke školnímu stromečku. Pod 
ním našly velkou hromadu dárků, které si společně 
s velkou radostí rozbalily. Poděkování patří všem ma-
minkám, které na tento den připravily dětem ochutnávku 
domácího cukroví, a rodičům, kteří přispěli dětem dár-
kem pod stromeček. 
      Přejeme všem do nového roku 2023 hodně 
zdraví, štěstí, lásky a pohody.         Paní učitelky z MŠ 

SVATÝ MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI MUSELI 

POMÁHAT SE ZPÍVÁNÍM   
       V pondělí 5. prosince jsme přišli do školy jako 
obvykle. 4. a 5. třída se převlékla, aby nikdo nic ne-
věděl. Honza se převlékl za Mikuláše, Ema a Emma 
za andílky a ostatní byli čerti. Připravili jsme si od-
měny – jablíčka. Nejdřív jsme šli do vedlejší třídy, 
chtěli jsme, aby nám zazpívali písničku. No a 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 

 

 

Živý betlém z dětí mateřské školy v Horní Krupé. Foto: MŠ 

Jeden čert se zatoulal i do školní družiny. Foto: ZŠ 
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překvapilo nás, že prvňáčci byli statečnější než druhá a třetí třída. Nakonec jsme dali odměny. Poté jsme se zastavili ve 
školce, děti byly statečné, zazpívaly nám písničku a dostaly jablíčka. Další zastávkou byl obecní úřad, tam se zpívat 
moc nechtělo, ale nakonec jsme pomohli, a tak se to povedlo. Dali nám tam krásné dobré perníčky. Pak jsme šli do 
obchodu, tam se taky moc nechtělo zpívat, ale nakonec 
jsme to přece společně zvládli. Poté jsme šli k panu Blaž-
kovi, no tam to nešlo vůbec, tak jsme vymysleli, že nám 
musí ukázat kotel. Ještě jsme se zastavili u paní kuchařky, 
taky jsme museli pomoct, ale nakonec to bylo super. 
       No na to, že jsme museli občas pomoci, tak jsme si to 
moc užili.                                                                 Ema M. 

ŽÁCI NAVŠTÍVILI FIRMU KOULIER 
      Dne 12. 12. jsme vyrazili na exkurzi do obce Oflendy 
do firmy Koulier. Je to firma, která vyrábí skleněné ozdo-
by, nejen vánoční, ale i letní, jarní, podzimní.  
      Ozdobili jsme si každý svou skleněnou kouli (prvně po-
třeli lepidlem a poté zasypali třpytkami). Mezitím, co koule 
schly, jsme se podívali na celý průběh výroby ozdob. Mohli 
jsme se podívat i do obchůdku. Všichni jsme si to moc užili 
a spoustu se toho dozvěděli.                             Učitelky ZŠ 

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ „OUDOLEŇ MÁ TALENT“ 
      Na poslední školní den v roce 2022 si páťáci připra-
vili soutěž Oudoleň má talent, do které se mohl přihlásit 
každý žák z naší školy.         
     Zájem byl veliký, viděli jsme spoustu krásných a za-
jímavých vystoupení. Nechyběla recitace, zpěv, sport, 
tanec, předpověď počasí, kreslení, pokus, hra na hu-
dební nástroj, pečení ani kouzla. 
      Porota tvořená žáky 5. ročníku a paními učitelkami 
to neměla vůbec jednoduché, spousta účinkujících do-
stala plný počet bodů, a tak bylo velmi těžké rozhodnout 
o vítězi.         

     Nakonec 1. místo získala Markétka Frühbauerová, 
2. místo obsadila Barborka Janáčková a na stupně ví-
tězů vystoupila ještě Nelinka Plíhalová. 
       Velký potlesk si zaslouží všichni, kteří se soutěže 
zúčastnili a předvedli svůj talent. Pochvalu mají také 
žáci 5. ročníku, kteří si soutěž dobře zorganizovali a za-
jistili i ceny.        
        Všem se takto strávené dopoledne ve škole moc 
líbilo a hezky jsme si bezmála dvě hodiny trvající soutěž 
užili.                                                                 

Učitelky ZŠ 

To jsem šikula      . Foto: ZŠ 

Soutěžící. Foto: ZŠ 
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Školní rok 1920 – 1921: 
     Všichni třídní učitelé shledali prů-
měrný prospěch žactva velmi nízkým. 
Doba válečná dolehla krutě i v ohledu 
výchovy školní mládeže na zdejší 
obec. Polodenním vyučováním a stá-
lým střídáním učitelstva odvyklo žactvo 
pravidelné docházce školní a pozbylo 
mnoho na chuti k učení a na zájmu pro 

školu. Dlužno ovšem také konstatovati, že celá řada ro-
dičů vůbec se nesnažila, aby hrozný ten stav byl v po-
válečné době co nejrychleji odstraněn, naopak dávali 
i nadále přednost ve válce trpění ba i doporučované vý-
dělečné práci dětské před jich vzděláním.  
     Sbor učitelský usnesl se proto okres. úřadu školnímu 
v Chotěboři podati podrobnou zprávu o stavu věci, což 
mělo za následek, že již 25. září 1920 osobně přesvěd-
čil se o prospěchu žactva okres. školní inspektor p. Rud. 
Pečka, vykonav inspekci ve všech třídách.  
     Dne 28. října vykonána byla škol. slavnost na oslavu 
dvouletého trvání našeho státu s tímto pořadem: 1. Pro-
slov říd. učitele, 2. Nad Tatrou se blýská, 3. Našim osvo-
boditelům, 4. Teče voda teče, 5. Na výsluní svobody, 
6. Oslavná přednáška, 7. Na přední stráži, Kde domov 
můj, 9. Doslov říd. učitele spojený se sbírkou ve pro-
spěch zem. kom. pro péči o mládež, jež vynesla 45 Kč. 
      Do  místní rady   školní  byli  zvoleni:   Za  Oudoleň 

3 zástupci, za Slavětín 1 zástupce. Z Oudoleně: 
za stranu soc. demokratickou p. Frant. Samohel, sta-
rosta obce a Fran. Zvolánek, domkář v Oudoleni č. 62. 
Za stranu lidovou p. Karel Zvolánek č. 75. Za Slavětín 
vyslán p. Fr. Weisshaupt, rolník ve Slavětíně. Za učitel-
stva vysláni sborem M. Řeřucha, říd. učitel a sl. Julie 
Slaninová. Při ustavující schůzi zvolen předsedou p. Fr. 
Samohel, místopředsedou p. Fr. Weisshaupt, za do-
zorce školního zvolen Fr. Zvolánek. 
     V měsíci lednu sehrálo žactvo zdejší školy za vedení 
říd. učitele a p. učitele V. Hada divadelní hru „Nanynka 
z Týnice“. Výnos 410 Kč věnován na zakoupení čítanek 
pro chudou mládež školní.  
     Po několikáté již se opakující epidemie tyfu střevního 
vyskytla se opět v několika číslech zdejší obce. Krutou 
nemocí touto postiženy i děti školní z čísla 31 a 61. 
S politováním zaznamenáno budiž, že z čísla 61 Rů-
žena a Antonín Holasovi v březnu zemřely jakožto je-
diné oběti nemoci. Pro přísná opatření zdravotní nemoc 
se nerozšířila a vymizela. Příčiny nemoci však odstra-
něny nebyly: otevřené studně, nedostatek jich a úplný 
nedostatek nejprimitivnějších hygienických opatření 
ve vsi, jakož i naprostá a trestuhodná nevšímavost ob-
čanstva k nařízením stanoveným na zabránění šíření a 
zamezení nemoci epidemické. Na vrub ten padají před-
časně ukončené dva životy dětské.  
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

Karin Lednická: ŽIVOTICE  
     Bestsellerová Karin Lednická oži-
vuje tragický příběh obce Životice 
ve své nové knize, napsané v žánru li-
teratury faktu.  
       Lednická kombinuje přepis vyprá-
vění pamětníků a dokumentární část, 
při níž čerpá z pečlivých rešerší. Text 
doprovází bohatá obrazová příloha, 
která podtrhuje autentičnost zaznamenaného. 
     Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slez-
ska. Po Mnichovu zabrána Polskem, po 1. září 1939 se 
jako dobyté území stává součástí Říše. Během války 
zde tudíž panovaly zcela jiné poměry než v protektorátu. 
     Probíhala tu největší germanizační akce v Evropě. 
Kdo se nepodvolil, byl vysídlen nebo skončil v lágru. 
Účast na veřejných popravách byla povinná. Stanný 
soud zasedal téměř nepřetržitě – často přímo v bloku 

smrti nedalekého koncentračního tábora Auschwitz 
(Osvětim). Starosta Životic zaujal jednoznačný postoj: 
pěstoval vřelé vztahy s nacistickými pohlaváry a s oby-
vateli obce začal mluvit německy. 
       V atmosféře všudypřítomného strachu se Životičtí 
snažili vydržet do konce války. Nepodařilo se jim to. 
V noci ze 4. na 5. srpna 1944 zastřelili partyzáni v míst-
ním hostinci tři příslušníky gestapa. 
      Následovalo tragické ráno 6. srpna, během kterého 
gestapo zavraždilo šestatřicet mužů ze Životic a okolí. 
Někteří z nich zemřeli před očima svých blízkých. Jiní 
opodál, protože je gestapáci nutili běžet. „Zastřelen 
na útěku“, stálo pak v hlášení. 
       Podle velitele zásahu Guida Magwitze to měla být 
„krvavá msta za zavražděné kamarády“. Pojal ji vskutku 
důkladně, protože odvetné akce pokračovaly až do 
února 1945. Během nich zemřeli další lidé, desítky jich 
byly odvlečeny do koncentračních táborů. Vrátili se čtyři.

TURNAJE VE STOLNÍM TENISE SE 

ZÚČASTNILO 32 NADŠENCŮ       
 

     Na druhý svátek vánoční, v pondělí 26. 12., se 
v místním kulturním domě opět uskutečnil turnaj ve stol-
ním tenise. Celkem 32 nadšenců bylo rozděleno do tří 
kategorií – muži, ženy a děti, přičemž v každé z nich se 
hrálo systémem každý s každým. Mužská kategorie, 
s 15 účastníky nejpočetnější, byla ještě navíc rozčle-
něna do dvou skupin, z nichž pak celkem čtyři nejlepší 
postoupili do play-off. 

      Kategorii dětí, která čítala 10 žáků, opanoval vý-
borně hrající Vojtěch Fikar, jemuž na záda šlapal jeho 
bratr Jindra. Třetí místo pak obsadil Miky Janáček.           
     Ženská kategorie o 7 hráčkách přinesla zajímavé vý-
sledky. Nejvyšší počet bodů a zaslouženou zlatou 
příčku vybojovala Emmča Stehnová, která sice věkově 
patří mezi děti, ale jak je vidět, neztratí se ani mezi že-
nami. Stříbrnou medaili získala Jana Kubátová, na 
bednu se probojovala i třetí Božena Kárníková. 
        Kategorii mužů opět opanoval matador Jarda Po-
lívka, který si stále udržuje svoji precizní hru a nechce 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 
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se nechat sesadit z „trůnu“. Na paty mu šlapal druhý 
Standa Moravec, jenž s ním prohrál pouze vzájemný 
zápas v play-off. Tam se také dostali Štěpán Zvolánek 
a Michal Sláma, kteří mezi sebou soupeřili o bronz, jenž 
nakonec bral první jmenovaný. 
       Na celkem 4 stolech se za přátelské vánoční po-
hody odehrálo několik desítek napínavých utkání a 
každý z hráčů si odnesl domů nejen krásnou cenu, ale 
i další zkušenosti z této krásné hry.  
       Děkujeme Kristýně Vencové, Jiřímu Kryštofkovi a 
firmě Sláma Nápoje za zajištění cen a samozřejmě 
i paní Stránské, která v místním pohostinství poskytla 

občerstvení. Budeme se těšit příště, kdy už třeba překo-
náme hranici 40 účastníků!  
       Za TJ Sokol Oudoleň                         Štěpán Zvolánek 
 

ŠACHOVÁ PROHRA V JIHLAVĚ  
       Ve čtvrtém kole jsme zavítali do Jihlavy, ale nepo-
dařilo se nám zopakovat výsledek z posledního utkání 
minulé sezony a po prohře 3,5 : 1,5 jsme klesli na druhé 
místo. Po novém roce začínáme druhé kolo a snad se 
nám opět podaří navázat na úspěšnou šňůru. V Jihlavě 
hráli: Michal Sokol, Tomáš Benc, Štěpán Zvolánek, 
Vojta Zvolánek a Matyáš Sláma.                                      MCH 

          

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ 

SCHŮZE 
 

     TJ Sokol Oudoleň po-

řádá v sobotu 14. 1. 2023 

od 16.30 hodin výroční 

členskou schůzi v místním 

pohostinství. 
 

     Budou se vybírat člen-

ské příspěvky ve výši 

100 Kč/osoba.  
 

     Všichni jste srdečně 

zváni.  
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ROK 2023: SEDM PRVNÍCH ZPRÁV Z KRAJE 

VYSOČINA 

Vážení čtenáři, 
     na začátku každého nového roku si kladu otázku: 
„Co nás v následujících 12 měsících čeká?“ Prvních 
sedm věcí, které si spojuji s příchodem roku 2023, 
s Vámi budu rád sdílet. Budou to snad dobré zprávy i 
pro Vás. 
     Těsně před koncem roku 2022 schválila Rada Kraje 
Vysočina další balík kotlíkových dotací, tentokrát pro 
nízkopříjmové domácnosti. Tak, jak budou postupně 
uzavírány smlouvy s úspěšnými žadateli a ti budou pro-
kazovat realizaci výměn starých kotlů, bude probíhat vý-
plata dotací. Celkem je připraveno 116 miliónů korun. 
Je to agenda na dlouhé týdny, možná spíše měsíce. Po-
kud jste podali loni žádost, patříte mezi nízkopříjmové 
žadatele této podpory, prozatím ji nemáte vyplacenou, 
a potřebujete se tedy informovat o průběhu vyřizování 
své dotace, využijte naši informační linku 564 602 888, 
která je k dispozici v pracovní dny v úředních hodinách. 
S novým rokem se vyplatí cestujícím v autobusech i vla-
cích na linkách Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) využít 
tzv. 24hodinovou jízdenku. Mohou si ji pořídit jednotlivci, 
studující i mládež a výhodně se s ní vyplatí jezdit veřej-
nou dopravou celým rodinám. V době její 24hodinové 
platnosti je možné absolvovat libovolný počet jízd 
v obou směrech. S platností 24 hodin se její zakoupení 
vyplatí i v případech, kdy se do časového intervalu plat-
nosti vejdete s cestami ve dvou po sobě následujících 
dnech. Základní cena 24hodinové jízdenky je 150 ko-
run, děti, mládež a studenti za ni zaplatí 75 korun a ro-
diny (2 dospělí a až 3 děti) pojedou za celkových 300 
korun. V rámci jízdenky jsou zavazadlo a pes přepravo-
váni zdarma. Věřím, že to bude vítaný bonus, ke kte-
rému jsme přistoupili s ohledem na Vaše cestovní zvyk-
losti. 
     Brzy po Novém roce připravuje Kraj Vysočina 
ke spuštění své nové www stránky. Jejich podoba má 
zohlednit přirozené potřeby vyhledávání informací, bu-
dou moderní, přehlednější a přístupné z různých mobil-
ních zařízení. 
       Jihlavská krajská nemocnice od Nového roku za-
čne provozovat vlastní dopravní službu. Převezme ji od 
Českého červeného kříže, který přestal v Jihlavě půso-
bit. Vzhledem k tomu, že současný systém poskytování 
veřejné zdravotní péče se bez této služby neobejde, 
rozhodl Kraj Vysočina, že tuto službu zařadí do širokého 
portfolia aktivit Nemocnice Jihlava. Pro klienty se nic 

nemění, stále půjde o službu, kterou objednává zdravot-
nické zařízení a je hrazena ze zdravotního pojištění. 
      Krajské střední školy se připravují na větší zájem o 
své obory. Je to dáno silnějším ročníkem, který v roce 
2023 vyjde ze základních škol. Nově si mohou deváťáci 
vybírat i ze dvou zcela nových oborů. Gymnázium a 
Střední odborná škola Telč otvírá nový obor předškolní 
a mimoškolní pedagogika, Vyšší odborná škola a 
Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč je připravena od nového školního roku otevřít pro 
studenty zcela nový studijní obor s názvem diplomo-
vaný veterinární asistent a s ohledem na velký zájem 
bude navýšena kapacita oboru energetika, který jako je-
diný v ČR nabízí Střední průmyslová škola Třebíč. Mi-
mochodem, je to pár týdnů, co byl budoucím středoško-
lákům nabídnut speciální web o středních školách v na-
šem kraji www.studujnavysocine.cz. 
      V roce 2023 začne sloužit pacientům nový pavilon 
Péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov. V areálu Nemoc-
nice Jihlava bude mít už na jaře novou adresu více než 
stovka klientů nového Sociálního centra Kraje Vysočina, 
v Telči začneme stavět nové výjezdové stanoviště Zdra-
votnické záchranné služby a v Třebíči zahájí Kraj Vyso-
čina stavbu nového parkovacího domu u krajské ne-
mocnice. 
      ... a ještě jedno kulaté výročí. V roce 2023 si připo-
meneme 300. výročí úmrtí a odkazu architekta mistra 
Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Tento geniální architekt 
s italskými kořeny se proslavil svým jedinečným staveb-
ním a architektonickým stylem. V České republice jeho 
rukopis nese osm desítek projektů a realizovaných sta-
veb, celá čtvrtina Santiniho odkazu pak leží na Vyso-
čině, včetně poutního kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, který byl v roce 
1994 zapsán na seznam UNESCO. Přehled všech při-
pravovaných akcí věnovaných jeho dílu bude postupně 
zveřejňován i na našem turistickém portálu vysocina.eu. 
Už nyní rád upozorním na datum 8. září 2023, kdy bude 
možné v želivském klášterním kostele Narození Panny 
Marie pozorovat symbolické putování koruny, resp. hru 
paprsků světla na hlavním oltářním obraze. Tento úkaz 
je možné sledovat pouze jeden konkrétní den v roce. 
      Další informace, především pak ty z oblasti kraj-
ských investic do dopravní infrastruktury, pro Vás budu 
mít opět příští měsíc.  
      Krásný a úspěšný rok 2023 Vám přeje za Radu 
Kraje Vysočina 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
  

V měsíci lednu oslaví výročí narození 
 

 Ludmila Svobodová, Oudoleň 136 

   Jaroslav Zvolánek, Oudoleň 71 

           Jiří Poul, Oudoleň 136 

         Josef Musil, Oudoleň 49 
 
      

            BLAHOPŘEJEME! 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 
 

VÍTÁME  MIMINKA 
 
 

Vítáme mezi námi 

                             Tomáše Zdražila, 
         narozeného 8. 12. 2022, 

 

                      Martinu Dobrovolnou, 
         narozenou 12. 12. 2022. 

 

http://www.studujnavysocine.cz/
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PLÁNOVANÉ AKCE 

7. 1.  Tříkrálová sbírka Obec 

7. 1.  Výroční členská schůze SDH 

13. – 14. 1. Volba prezidenta republiky Obec 

14. 1. Výroční členská schůze  TJ Sokol 

16. – 20. 1.  Platba za vodné Obec 

18. 1. Zasedání zastupitelstva Obec 

21. 1. Zájezd na hory SDH 

18. 2. Masopustní průvod SDH 

25. 2. Dětský karneval  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 
     Koledující skupinky tří králů vyjdou v sobotu 7. ledna 
2023 v 8.00 hodin. V obci Oudoleň budou chodit dvě sku-
pinky a jedna v obci Slavětín. Děkujeme, že pomáháte.      
 
  
 y     Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů 
Oudoleň se koná v sobotu 7. ledna 2023 od 18.00 hodin  

 
 

 
 
 

Výprava školáků ke krmelci. 

Ani letos jsme nezapomněli na zvířátka v zimě. Nelekli jsme se 

ani mrazivého počasí a zašli jsme, vlastně chvílemi jsme i jeli :), 

naplnit náš školní krmelec dobrotami - senem, obilím, jablky. Bez 

této tradice by asi ani nezačaly vánoční prázdniny a Vánoce :). 

Foto: ZŠ 

 

mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
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Sláva, sníh. O velkých přestávkách a v družině trávili školáci čas 

na čerstvém vzduchu a užívali si to. Foto: ZŠ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Z N Á M E N Í 
 

o   době    a    místě    konání    volby prezidenta 
České republiky podle § 34 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 275/2012., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých   zákonů 
 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční 
v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 14. ledna 2023 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 platným občanským průkazem České 
republiky nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.  

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. 

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud 
nevstoupí do prostoru určeného pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky. 
 

         Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky 
je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal 
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a 
odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného 
zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská 
počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí 
Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby 
prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola 
volby prezidenta. O případném konání druhého kola 
volby prezidenta budou voliči po skončení prvního 
kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové 
informace na úřední desce obecního úřadu.  
 
 
 

 

       

  

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
 

     Upozorňujeme občany, kteří v roce 2022 provedli 
změnu ve vlastnictví pozemků nebo nemovitostí 
(nákup, prodej, převod), že jsou povinni do 31. 1. 
2023 podat na finanční úřad Přiznání k dani z nemo-
vitých věcí. 
     Podatelna Finančního úřadu v Chotěboři je v pro-
vozu v pondělí a ve středu od 8.00 – 17.00 hodin. 

 
 
 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
 

     SDH Oudoleň pořádá v sobotu 7. 1. 2023 od 
18.00 hodin výroční členskou schůzi v hasičské 
klubovně. 
     Budou se vybírat členské příspěvky ve výši 
200 Kč/osoba.  
     Všichni jste srdečně zváni.  

 
 

 
 
 


