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                                                                                                                              ÚNOR  2023  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

  

SLOVO STAROSTKY 
 
 

Vážení spoluobčané, 
      lidová pranostika praví: „Únor bílý, pole sílí.“ Jestli 
konečně bude druhý zimní měsíc letošního roku se sně-
hovou nadílkou, to neví nikdo z nás. Co však víme, že 
nás čeká masopustní průvod, dětský karneval a děti bu-
dou mít jarní prázdniny. 
     V únorových zprávách z úřadu naší obce vás vždy 
informuji o zrealizovaných akcích za uplynulý rok. V pře-
hledu se o nich dočtete na konci mého slova. V hlavě si 
srovnávám, co jsme stihli vytvořit, co se povedlo nebo 
naopak nepovedlo, co jsme zrealizovali, jaké máme 
resty či plány do budoucna. Stále je o čem přemýšlet. 
     V měsíci lednu jsme začali s právníkem řešit pří-
pravu na prodej stavebních parcel. Čeká nás vyhlášení 

nového záměru a příprava výběrového řízení na sítě. 
Přijala jsem pozvání chotěbořského starosty  
Ing. Ondřeje Kozuba na setkání starostů obcí ORP Cho-
těboř, kde nám byly předány informace, které se kaž-
dému starostovi hodí při vyjednávání a řešení problémů. 
Proběhla i ustavující schůze členů obcí LDO Přibyslav. 
       Těší mě tradiční zajištění lyžařského zájezdu, letos 
na Bukovou horu. Moc děkuji za organizaci paní Janě 
Kubátové, opravdu jsme si zájezd užili. Skvěle dopadla 
i Tříkrálová sbírka, poděkování patří všem organizáto-
rům a zúčastněným. Naopak mě trápí vandalismus v 
naší obci a to, že někdo nechá u kontejnerů papírovou 
krabici plnou kostí??? 
     Užijte si zimní dny, dětem přeji hezké jarní prázdniny 
a všem hodně zdraví.                           Blanka Zvolánková            

  

PŘEHLED AKCÍ A DOTACÍ V ROCE 2022: 

• Kraj Vysočina 
Program: Obnova venkova Vysočiny 2022 
Název: „Kulturní dům – oprava sociálního zařízení“ 
náklady 304 768 Kč 
dotace 127 000 Kč 
 

• Kraj Vysočina 
Volby do zastupitelstva obce 
dotace: 30 143,84 Kč 
 

• Kraj Vysočina 
Dotace na provoz státní správy 87 200 Kč 

Koledníci Tříkrálové sbírky se svým doprovodem. Foto: Blanka Zvolánková 
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• Ministerstvo zemědělství 
Program: Údržba a obnova kulturních 
a venkovských prvků 
Název: „Výměna střešní krytiny na kapličce 
v Oudoleni – I. etapa“ 
realizace: 2023 
náklady dle výběrového řízení: 
548 962 Kč 
schválená dotace 299 999 Kč 
 

• Projekt: Částečná přeparcelace + zasíťování plochy 
a.5 (stavební pozemky nad koupalištěm) 
celkové náklady: 10 564 560,51 Kč 
náklady do konce roku 2022: 86 800 Kč  
 

• Projekt: Oudoleň – vodovod v místní části Čtvrtě 
celkové náklady: 5 251 764,35 Kč 
náklady v roce 2022: 1 305 048,92 Kč 
 

• Kraj Vysočina 
Kompenzační bonus ze státního rozpočtu  
23 778,24 Kč 
 

• Projekt: Rekonstrukce požární nádrže Oudoleň 
Náklady v roce 2022: 3 498 492,28 Kč 

− Usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí žádost 
o opravu přístupové cesty k čp. 41.  

− Zastupitelstvo schvaluje prodej stavebních parcel 
nad koupalištěm za cenu 500 Kč/m2. 

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z pro-
gramu Kraje Vysočina: Obnova venkova Vysočiny 
2023 na nákup samochodného sekacího a mulčova-
cího traktoru.  

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z pro-
gramu Kraje Vysočina: Ekologická výchova a příroda 
Vysočiny 2023, podprogram B: Příprava projektů na 
projektovou dokumentaci a odborný posudek na pro-
jekt: Ozelenění obce.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 1/2023. Rozpočtovým opatřením bude 
rozpočet na straně příjmů navýšen o 20 000 Kč (pe-
něžní dar od Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň na 
rekonstrukci hasičské klubovny) a na straně výdajů 
o 10 941 Kč (nejvyšší výdaj činí vratka dotace na 
volby prezidenta ČR ve výši 9 400 Kč.)  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o proná-
jem kulturního domu v pátek 31. 3. 2023. Nájem je 
stanoven ve výši 18 000 Kč s topením. V případě zá-
jmu o pronájem kulturního domu mimo topnou se-
zonu je nájem stanoven na 12 500 Kč.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností obyvatel 
čp. 11 a čp. 161 na vandalismus v části obce 
od čp. 11 po čp. 84. Již delší dobu zde dochází k ni-
čení pneumatik na vozech a k pohazování hřebíků 
na cestě. Vandalismus byl řešen s Policií ČR. 

− Stav peněžních prostředků na účtech: 
ČSOB Poštovní spořitelna 1 409 425,69 
ČSOB, a. s.                              5 721 267,54 

     Česká spořitelna, a. s.             1 037 214,29 
     Česká národní banka 1 434 022,88 
 Celkem                                    9 601 930,40 Kč. 

− Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno: 
▪ s jednáním ohledně projektu větrných elektráren 

v katastru obce. 
▪ s poděkováním Linky bezpečí, z. s., za podporu.  
▪ s výsledkem Tříkrálové sbírky. 

▪ s navýšením pachtovného od společnosti Havlíč-
kova Borová zemědělská a. s. 

▪ se stanovením termínu akce Čistá Vysočina 2023 
v pátek 14. 4. 2023. 

▪ s návrhem vývozu komunálního odpadu i v zim-
ním období 1x za 14 dní. 

▪ s návrhem na uspořádání besedy ve spolupráci 
se školou v rámci prevence užívání návykových 
látek. 

▪ s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
15. 2. 2023 od 18.30 hodin. 

REKAPITULACE FINANCÍ 

Celkové příjmy za rok 2022 13 387 241,10 

  
Celkové výdaje za rok 2022 13 188 454,18 

  
Celkové náklady na provoz školy  400 000,- 

  
Splátky úvěru  266 676,- 

  
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2022 9 454 410,92 

  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 1. 2023 

 

 

 

 
P O Z V Á N K A 

 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 
které se bude konat ve středu 15. února 2023 
od 18.30 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu.  
  
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a dohodu 
o umístění stavby 

5. Žádost o prodej pozemků 
6. Projekt „Vodovod Čtvrtě“ 
7. Žádosti o dar 
8. Obecní kronika 
9. Oprava jeviště v kulturním domě 
10. Inventarizační zpráva za rok 2022 
11. Rozpočtové opatření č. 2/2023 
12. Stavy na bankovních účtech obce 
13. Různé 
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci únoru oslaví 
výročí narození 

 
 

 

Vlasta Neubauerová, 
Oudoleň 133 

 
BLAHOPŘEJEME! 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA UKONČILA VÁNOČNÍ OBDOBÍ 
      Svátkem Tří králů končí období Vánoc a tradice s ním spojené přežívají 
dodnes. V sobotu 7. ledna se v zasedací místnosti sešli koledníci se svým 
doprovodem a po společné modlitbě se vydali koledovat. V Oudoleni přiná-
šely radost a požehnání dvě tříkrálové skupinky, do Slavětína zamířila 
jedna skupinka. Tři králové chodili dům od domu, vytrvale zpívali známou 
koledu, psali na dveře požehnání a nosili zapečetěné pokladničky, do kte-
rých se přispívalo. 
     Chtěla bych tedy na tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli na 
sbírce. Paní Kateřině Lacinové jako organizátorce celé akce, paní Marii 
Antlové a panu Martinu Antlovi za doprovod, koledníkům Terezce Ant-
lové, Tomáškovi Antlovi, Barunce Janáčkové, Emičce Janáčkové, Ji-
říkovi Stránskému, Janičce a Leničce Zvolánkovým, Anežce Holasové a Emičce Markové za ochotu koledovat. 
     V neděli 8. ledna při hře Čtvrtý z mudrců vyhlásil pan farář výsledky sbírky ve farnostech Havlíčkova Borová a Velká 
Losenice. V naší obci se vybralo 19 971 Kč, v obci Slavětín 7 050 Kč. Všem štědrým dárcům děkujeme!                                                        

       Blanka Zvolánková 

VANDALISMUS I V NAŠÍ OBCI 
      Je nám smutno z toho, že i v naší obci musíme řešit 
nepříjemné situace, kdy dochází k poškození majetku 
občanů. Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností 
obyvatel čp. 11 a čp. 161 na vandalismus v části obce 
od čp. 11 po čp. 84. Již delší dobu zde dochází k ničení 

pneumatik na vozech a k pohazování hřebíků na cestě. 
Vandalismus byl řešen s Policií ČR.   
     Žádáme občany, aby v případě jakéhokoliv zjištění 
informovali vedení obce.  
     Škoda, že se takhle někteří chovají!        
                                                         Blanka Zvolánková

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2023 oslaví 
 výročí narození 
Věk Počet osob 
50 6 
55 5 
60 4 
65 5 
70 5 
75 6 
80 1 
85 3 
90 0 
95 1 

100 1 

EVIDENCE OBYVATEL K 1. 1. 2023 

Pohyb obyvatel v roce 2022:  

Přistěhovaní 8 

Odstěhovaní 5 

Narození 7 

Zemřelí 3 
 

 
Počet obyvatel k 1. 1. 2023 370 

     z toho: mužů 192 

                 žen 178 

  
Počet cizinců k 1. 1. 2023 18 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

VOLBA PREZIDENTA  
ČESKÉ REPUBLIKY 

I. kolo 
13. – 14. 1. 2023 

Počet voličů zapsaných 284   
Počet voličů, kteří volili 221   
Počet platných hlasů 219, tj. 77 %  
 
Kandidáti:   
  
Andrej Babiš   82    
Petr Pavel   80   
Danuše Nerudová   29 
Pavel Fischer   20 
Karel Diviš     5 
Jaroslav Bašta     1   
Tomáš Zima     1    
Marek Hilšer     1 
 

II. kolo 
27. – 28. 1. 2023 

 
Počet voličů zapsaných  290 
Počet voličů, kteří volili 234  
Počet platných hlasů 234, tj. 80 %  
 
Kandidáti:  
Petr Pavel 143  
Andrej Babiš   91 

OBECNÍ VODOVOD 
REZERVOÁRY A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

 

    Z důvodu lepší orientace občanů v informacích o obecním vodovodu 
uvádíme, z jakého rezervoáru jsou napojeny jednotlivé domy v obci: 
 

Rezervoár BŘEZINA: čp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 22, 23, 24, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 71, 

72, 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 100, 

101, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 

123, 127, 128, 130, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 

146, 148, 150, 151, 154, 155, 156, 162, 164, č. evid. 207, 212, 218.  

 

Rezervoár OLŠINY: čp. 11, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 

42, 44, 46, 47, 60, 70, 79, 80, 84, 98, 107, 114, 119, 120, 122, 126, 

129, 132, 133, 134, 143, 147, 149, 152, 153, 157, 158, 159, 161, 162, 

165, 166, 183, 184, 185, 187. 
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JAK DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY  

PŘIVOLALY SNÍH 
     Nový měsíc, nový rok a co ještě bylo 
nového, zjišťovaly děti po návratu do 
školky po Vánocích. V centrech aktivit (je-
jich oblíbených koutcích) poznávaly nové 
hračky a stavebnice, které měly před Vá-
nocemi pod školním stromečkem. Dozvě-
děly se, jak to bylo na Tři krále a společně 
jsme hledali stopy, které zanechali Tři krá-
lové při obchůzce Oudoleně.        
       Pracovali jsme s pohádkou O dvanácti 
měsíčkách a s ní se děti seznamovaly 
s měsíci roku a zařazovaly je do ročních 
dob, přitom si uvědomovaly, co je pro 
každé roční období typické. Dramaticky 
měsíce a roční doby ztvárňovaly. Měsíc le-
den je sice velké zimy král, jak se děti 
dozvěděly z písničky, ale až do půlky mě-
síce byla zima někde schovaná. Děti zimu 
všelijak volaly, zpívaly jí zimní písničky, 

ukazovaly jí, co všechno má dělat, jak má vládnout, až 
se konečně opravdového sněhu dočkaly. Hodně se ra-
dovaly z toho, že se zima vrátila, a do konce měsíce si 
sníh naplno užívaly v přírodě i na zahradě. Sněhu na-
padlo docela dost, a proto bylo vhodné připomenout dě-
tem, jestli mají ze sněhu takovou radost i volně žijící zví-
řata. Povídali jsme si o tom, která zvířata chodí v zimě 
ke krmelci, a naopak, která celou zimu raději prospí zim-
ním spánkem. Děti poznávaly lesní zvířata v knížkách, 
písničkách a hrách, určovaly, co zvířata jedí a kdo se 
o ně v přírodě stará. Zamýšlely se nad tím, zda i my mů-
žeme zvířátkům v zimě nějak pomoci. Společně jsme se 
domluvili, že podnikneme výpravu ke školnímu krmelci 
a doneseme zvířátkům „něco na zub“. Děti se střídaly 
ve vezení bobů s nákladem nejrůznějšího krmení. Cesta 
byla dlouhá, dost fičelo, ale my měli teplé oblečení a od-
hodlání dojít k určenému cíli. Odměnou nám byl nako-
nec pocit z dobrého skutku. Zima je hlavní čas pro sto-
pování zvířat, tak jsme hráli hru na stopaře a učili se po-
znávat stopy zvířat.  
      I v lednu jsme pokračovali v putování za krásami 
světa se stromy a děti zkoumáním, pozorováním a po-
rovnáváním větviček a šišek poznaly další jehličnatý 
strom, který se ovšem od ostatních jehličnanů liší tím, 
že na podzim také svléká svůj kabátek jako stromy list-
naté.                                                     Paní učitelky MŠ

     Počátkem roku otevřena byla 
v Borové koeduk. měšť. škola, do níž 
počala choditi pouze jedna žákyně 
Anděla Musilová, dcera Karla Musila, 
rolníka z Oudoleně čp. 20, z celé 
školní obce.  
     Ve dnech 16. až 18. února 1921 
provedeno bylo na území naší repub-
liky sčítání lidu. Rozloučili jsme se tr-
vale s nesprávnostmi při sčítání 

za Rakouska a s pojmem „obcovací řeš“, jímž tvořily se 
statistiky národů rakouských. Napočtena v Oudoleni 
ve 108 domech (jeden neobydlený) 131 rodina, všeho 
obyvatelstva 673. Proti roku 1911, kdy napočteno 
742 osob, jest úbytek 69 obyvatelů. Tedy úbytek 
značný. Ve Slavětíně ve 46 domech 55 rodin s 276 oby-
vateli. Sčítacím komisařem byl říd. učitel, revisorem 
v okol. obcích p. učitel Jos. Růžička.  
     Dne 7. března svoláno žactvo celé školy do III. třídy, 
kde osvětlen přednáškou p. učitele V. Hada, význam a 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 

 

 

Hurá, sníh! Foto: MŠ 

Děti učily zimu, jak má vládnout! Foto: MŠ 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 2/2023 5 

životní dílo milovaného našeho „tatíčka“ prezid. Masa-
ryka. Děti zapěly vlastenecké písně a přednesly básně 
oslavné.  
     Dne 30. dubna 1921 přítomen byl okres. škol. in-
spektor, p. Rudolf Sečka, vyučování ve všech třídách, 
přičemž konstatoval zlepšení prospěchu a hlavně do-
cházky školní. Výslovně však protokoloval nevhodnost 
a úplnou schátralost školních místností i bytu tříd. uči-
tele, hlavně však úpravu záchodů dětských.  

     V květnu vykonána sbírka ve prospěch Českosl. 
červ. kříže dvojicemi žáků od domu k domu. Vybráno 
250 Kč. Ve třídách prodávány odznaky. 
     Zaznamenati sluší počasí léta r. 1921. Pro veliká 
horka, která od léta trvají, vysychají kdekteré prameny 
a studně, takže jest veliký nedostatek vody zejména 
ve vesnicích výše položených. Není pamětníka tako-
vých tepel.  
   (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

Markéta Lukášková: CO VÁS V DĚJÁKU 

NENAUČILI  
     Pamatujete na školní dějepis? Vždycky končil dru-
hou světovou. Jenže právě to, co nás v dějáku nena-
učili, ovlivnilo naše životy nejvíc. 
Jak se komunisté dostali k moci, 
že propaganda byla i v seriálech, 
že politika do sportu bohužel 
vždycky patřila nebo že lidé utí-
kali ze země v nafukovacím ba-
lonu. Nečekejte hromadu dat, ale 
skutečné příběhy i náladu teh-
dejší doby. Obojí je důležité znát, 
protože národ, který nezná svou 
historii, je odsouzen k tomu ji opa-
kovat. 
 

Lucinda Riley: TAJEMSTVÍ ČERNÉ ORCHIDEJE 
     Julia se po tragické havárii, při níž zahynuli její man-
žel a malý syn, vrací do míst svého dětství. Krajina ko-
lem norfolského panství Wharton Park se pro ni stává 
útočištěm před okolním světem a vzpomínky na milova-
ného dědečka, pěstitele orchidejí v panských 

sklenících, jí dodávají sílu i v okamžicích nejhlubšího 
zoufalství. Navíc se ve Wharton Parku objevuje nový 
dědic panství, milý a laskavý muž, který tají podobné 
šrámy na duši jako Julia. Jejich zpočátku opatrná ná-
klonnost se brzy mění v hlubší cit, ale Julia se mu brání, 
protože má pocit, že ztratila právo na štěstí. Majitel pan-
ství při rekonstrukci starého šlechtického sídla narazí na 
ukrytý deník Juliina dědečka. Když Julia odveze zápisky 
babičce Elsie, která se odstěhovala z Wharton Parku 
brzy po manželově smrti, Elsie se navzdory dávným sli-
bům rozhodne, že je načase svěřit vnučce pravdu. Před 
užaslou Julií tak postupně začne 
odhalovat dávný tragický příběh 
lásky, který začíná na Wharton 
Parku těsně před válkou a pokra-
čuje v exotickém Thajsku, vlasti 
orchidejí, které Juliin dědeček 
s takovou láskou po celý život 
pěstoval. Lásky, která dramaticky 
zasáhla do osudů několika oby-
vatel panství, ale také do osudu 
nádherného venkovského sídla, 
s nímž jejich životy zůstaly na-
vždy spojeny. 

V LETOŠNÍM ROCE SE TRADIČNÍHO 

LYŽAŘSKÉHO ZÁJEZDU ZÚČASTNILO 

40 NADŠENÝCH LYŽAŘŮ 
 

       Po lyžování ve skiareálu Mladé Buky a Dolní Morava jsme 
poprvé jeli na Bukovou horu, která se nachází v předhůří Or-
lických hor. Z důvodu špatných sněhových podmínek jsme 
museli původní termín o týden posunout, ale vyplatilo se.  
      Celý týden zasněžovali, protože přírodního sněhu je letos 
opravdu málo. Na vrchol hory vedou dvě sedačkové lanovky. 
Ve skutečnosti jsou to sloučené dva lyžařské areály. Ze seve-
rozápadní strany je areál Čenkovice a z jihovýchodní areál 
Červená Voda. My jsme přijeli ze strany Červená Voda, kde 
je velké parkoviště pro osobní a obytná auta i autobusy.  
     Samozřejmostí je půjčovna lyží, velká samoobslužná re-
staurace, venkovní bar.  
      V sobotu byly v provozu 2 sjezdovky v obtížnosti modrá a 
červená. Počasí nám přálo, a tak byla spousta času na lyžo-
vání i odpočinek.  
     Jestli budou v příštím roce dobré podmínky, určitě se opět 
vypravíme na Bukovou horu. Budeme se těšit, že napadne 
hodně přírodního sněhu a v provozu bude celý areál.  
     Všem děkuji za účast a perfektní atmosféru.  

Jana Kubátová 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ + TJ SOKOL OUDOLEŇ 
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ÚSPĚŠNÝ ŠACHOVÝ LEDEN  
DVĚ VÍTĚZSTVÍ V REGIONÁLNÍ SOUTĚŽI 
      V neděli 15. 1. jsme odjeli na utkání do Havlíčkova 
Brodu. Po minulé výhře 5 : 0 jsme očekávali, že Broďáci 
posílí sestavu, a tak se i stalo. A tak jsme měli v tento 
den čest změřit své síly s jejich nejlepšími hráči. Po čtyř-
hodinovém maratonu jsme ale stejně domů odvezli ví-
tězství. I když jsme se “zapotili", derby jsme zvládli. Na 
výhře 3 : 2 se podíleli Michal Sokol, Milan 
Chvojka, Tomáš Benc, Štěpán Zvolánek a 
Mojmír Smejkal. 
      Druhý letošní zápas jsme odehráli doma proti 
hráčům z Cejle. Tým tvořený ze zkušených hráčů 
k nám z Jihlavska dorazil v neděli 29. 1. Zápas se 
od začátku vyvíjel velice dobře a v 11 hodin jsme 
mohli slavit výhru 4,5 : 0,5. Tímto jsme se vyšvihli 
na první místo regionální soutěže. V tomto zá-
pase nastoupili: Milan Chvojka, Tomáš Benc, 
Štěpán Zvolánek, Mojmír Smejkal a Matyáš 
Sláma. Příští zápas nás čeká ve Světlé, kam od-
jede obměněný tým s mladšími hráči.  
     Držte pěstě.  
     Naše příznivce zdraví                       ŠO Oudoleň 
 

ÚSPĚCH DĚVČAT NA SOUTĚŽI LIGA 

VYSOČINY 
       V sobotu 28. 1.  jsme odjeli na Ligu Vysočiny 
do Třebíče. Reprezentovala nás zde 3 děvčata. 
Tohoto velkého turnaje se zúčastnilo celkem 
137 hráčů z různých koutů kraje. A naše holky 
mezi touto konkurencí obstály velmi dobře. Ema 

Marková, desetiletá hráčka, změřila své síly v kategorii 
do dvanácti let a skončila na 5. místě mezi dívkami. 
V kategorii do 8 let nás reprezentovaly Emča Janáč-
ková a Anička Zagórová. Tyto dvě šestileté hráčky se 
nezalekly svých starších soupeřů a shodně sesbíraly  
3 body. Anička skončila na 5. místě a díky pomocnému 
hodnocení Emička svoji kategorii vyhrála. Všem holkám 
moc děkuji za předvedené výkony. Také velký dík Lu-
káši Janáčkovi za odvoz a podporu na turnaji.           MCH 

SEDM ZPRÁV Z KRAJE 
     Svůj letošní první příspěvek budu věnovat dobrým 
zprávám z Kraje Vysočina, které možná mohly zapad-
nout v záplavě informací spojených s ostře sledovanými 
volbami prezidenta. Děkuji všem, kteří využili svého 
práva a volili.  
     Je nás víc! Každoroční dobrou zprávou je údaj 
ze statistik krajských nemocnic. Za rok 2022 bude mít 

v rodném listě některé město z Vysočiny zapsáno 

4 938 děvčat a chlapců.  
     Stavíme! Podle harmonogramu prací pokračuje 
stavba kamenného lůžkového hospice v blízkosti Ne-
mocnice Havlíčkův Brod, v prvním čtvrtletí zahájíme 
druhou fázi rekonstrukce vstupního pavilonu Nemoc-
nice Nové Město na Moravě a během několika týdnů za-
čne stěhování vybraných provozů do nového pavilonu 
Péče o rodinu v pelhřimovské nemocnici. Velké stěho-
vání čeká za pár týdnů i nové klienty Sociálního centra 
Kraje Vysočina v Jihlavě. Na 130 klientů bude moci vy-
užívat služby pobytového zařízení, které stojí v těsné 
blízkosti Nemocnice Jihlava. 
      Pečujeme! V částech regionu chybí kapacity přede-
vším v ordinacích dětských lékařů. Situace bohužel není 
lepší ani v sousedních krajích. Pro obsazení volných or-
dinací nebo přilákání nových lékařů, kteří by se starali 
především o dětské pacienty, dělá vedení Kraje 

Vysočina maximum. Bohužel – nepomáhá ani finanční 
motivace. Prozatím k dílčímu řešení pomohly svým pří-
stupem Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Pelhři-
mov, které chtějí na přelomu jara a léta letošního roku 
otevřít ve svých areálech po jedné pediatrické ordinaci. 
Podle předběžných odhadů by tak mohla být nabídnuta 
registrace až pětistovce malých pacientů na každém 
otevřeném pracovišti. Ze strany kraje a jeho nemocnic 
jde o hledání kompromisního řešení. I nadále kraj nabízí 
stipendia medikům, kteří se už při studiu rozhodnou na-
stoupit do terénu jako praktici jak pro dospělé, tak pedi-
atři pro děti a dorost. Nově nabízíme finanční podporu 
i městům a obcím, které otevřou novou fungující ordi-
naci nejen dětského lékaře, ale i stomatologa. Dobrou 
zprávou je, že v současné době se na lékařských fakul-
tách vzdělává s podporou stipendia Kraje Vysočina už 
18 budoucích stomatologů, kteří plánují po ukončení 
studia působit v našem regionu.  
     Měníme kotlíky! Podle předběžných informací 
ze Státního fondu životního prostředí by mohla být další 
výzva pro předkládání žádostí na výměnu kotlů pro níz-
kopříjmové domácnosti vyhlášena ze strany Minister-
stva životního prostředí v první polovině roku 2023. 
Žádné bližší informace však dosud kraje neobdržely. 
Aktuálně je možné získat dotaci na výměnu zdroje tepla 
v rámci programu Nová zelená úsporám, kterou má na 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE...  

Šikovné hráčky na soutěži v Třebíči. Foto: MCH 
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starosti Státní fond životního prostředí. Pokud hledáte 
více informací, doporučuji navštívit weby zmíněného 
dotačního programu. Z našich statistik vyplývá, že kotlí-
kové dotace byly schváleny 9 346 domácnostem. 
K dnešnímu dni vyplatil Kraj Vysočina dotace na poří-
zení nových ekologických zdrojů tepla ve výši více než 
770 milionů korun. 
     Cestujeme! Rada Kraje Vysočina souhlasila s uza-
vřením nové pětileté smlouvy na pokračování turistic-
kého provozu na trati Moravské Budějovice – Jemnice. 
Loni jsme tudy svezli 3 444 osob a další cestující zveme 
k vyhlídkové jízdě opět od 7. dubna 2023. Kraj provoz 
na této trati podpoří zhruba jedním milionem korun. 
(Další turistickou železniční tratí by mohla být v bu-
doucnu úzkokolejka na trase Kamenice nad Lipou – Ob-
rataň. Musí být však znám zájem potenciálního do-
pravce, který bude mít mimo jiné vyřízena potřebná po-
volení a jeho finanční model provozování této tratě bude 
akceptovatelný Krajem Vysočina i Jihočeským krajem. 
Tedy kraji, které by turisticky propojil.) 
       Sportujeme! V termínu od 17. do 23. dubna 2023 
připravuje hejtmanství druhý ročník týdne sportu 
zdarma pod názvem Vysočina v pohybu! Celý únor se 
mohou na stránkách vysocinavpohybu.cz registrovat 
zájemci z řad majitelů a provozovatelů vnitřních sporto-
višť, kterým je kraj připraven kompenzovat nájem po-
skytnutých prostor. Podmínky letošního ročníku jsou 
k dispozici na zmíněných webech, registrace partnerů 

se otevře 1. února 2023. Od března budou na stránkách 
vysocinavpohybu.cz postupně zveřejňovány nabídky 
volných hodin pro sport, které bude moci veřejnost v ter-
mínu od 17. do 23. dubna 2023 využít. Půjde o ideální 
příležitost, jak udělat něco pro své zdraví, vyzkoušet si 
nové sporty nebo se seznámit s nabídkou aktivit posky-
tovaných konkrétními sportovišti. Seznam sportovišť 
bude pravidelně aktualizován. Loni se této akce účast-
nilo 10 tisíc lidí, kteří využili padesátku otevřených spor-
tovišť. 
      Uklízíme! Připravujeme 14. ročník Čisté Vysočiny. 
Dobrovolníci budou Vysočinu uklízet v termínu od 
10. do 23. dubna 2023. Registrace byla spuštěna, po-
trvá až do konce února a je dostupná pod odkazem 
https://www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. V této apli-
kaci si dobrovolníci vyberou úsek silnice, který chtějí 
uklízet. Nestane se tak, že se plýtvá silami a stejný úsek 
uklízí více skupin. Navíc odpad sebraný u registrova-
ných úseků pak hromadně sveze k likvidaci spolupracu-
jící Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. V loňském 
roce tak bylo uklizeno 70 tun opadu. Také se ptáte, kde 
se stále bere? Je povzbuzující, že podle některých 
účastníků lze sledovat pozitivní trend. Situace se zlep-
šuje a odpadků kolem silnic, které chodí každoročně 
uklízet, se vyskytuje méně. 
        Přeji Vám úspěšný rok 2023. 
                     Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 
 

 

HLEDÁME NOVÉ ŠACHISTY! 
 
 

KAŽDÝ PÁTEK SE SCHÁZÍME 

V KULTURNÍM DOMĚ  

V 18.00 HODIN.  

POKUD BUDE MÍT NĚKDO ZÁJEM, 

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAHRÁT. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

15. 2.  Zasedání zastupitelstva Obec 

18. 2. Masopustní průvod SDH 

20. – 24. 2.  Jarní prázdniny ZŠ a MŠ 

25. 2. Dětský karneval 
Blanka Zvolánková 

Jana Kubátová 

13. 3.  Příjem věcí do bazárku Obec 

15. 3. Zasedání zastupitelstva Obec 

20. – 24. 3.  
Platba za poplatky  

(popelnice, pes, OL) 
Obec 

20. – 24. 3. Bazárek Obec 

29. 3.  Výdej věcí z bazárku Obec 

8. 4. 
Taneční zábava 

Hudba: Ochranná známka 
TJ Sokol 

14. 4. Čistá Vysočina Obec, SDH 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ, KTEŘÍ PRONAJÍMAJÍ POZEMKY 

HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ ZEMĚDĚLSKÉ A. S. 
 

     Majitelé pozemků, kteří mají své pozemky pronajaty u naší společnosti, mohou podat přiznání z příjmu fyzických 
osob prostřednictvím našeho podniku. 
     Termín vždy v úterý od 7. 2. 2023 do 28. 2. 2023 od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři v přízemí správní budovy, 
kde bude přítomna pracovnice, která pomůže přiznání vyplnit. 
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Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň v nově zrekonstruované hasičské klubovně. Foto: SDH 
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