
1 
 

 
 
 

 
 

V sobotu 

25. února 

2017 

bude naší obcí 

procházet 

již tradičně 

MASOPUSTNÍ 

PRŮVOD 
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Obec Oudoleň a Taneční škola BOHÉMIA Chrast zahajují 
 

 
                                     
                                                          
            
 

 

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Každý čtvrtek ≈ 16. 3. – 6. 4. 2017 ≈  18.30 – 21.00 hod. 

Kulturní dům Oudoleň ≈ Cena 1 200 Kč/kurz/pár 

Informace, přihlášky a platby do 28. 2. 2017 na  

obecním úřadě nebo u paní Vladimíry Stehnové 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 
Závody na bobech, ... 

Královna Zima v mateřské škole 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 11. 1. 2017 

POZVÁNKA  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve čtvrtek 16. 2. 2017 v 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
 Záměr pronájmu majetku obce č. 10/2016 
 Záměr prodeje majetku obce č. 1/2017 
 Záměr prodeje majetku obce č. 2/2017 
 Program obnovy venkova Vysočiny 

 
 

 
 
                                     
                                                          

            

 

 

 

 Zastupitelstvo požaduje, aby záměr Malá bioply-
nová stanice Oudoleň byl posuzován dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Zastupitelstvo ruší usnesení č. 2/6/2012 
ze dne 18. 9. 2012 a nepodporuje výstavbu Malé 
bioplynové stanice Oudoleň. 

 Usnesení z minulého zasedání jsou plněna. 

 Zastupitelstvo volí předsedkyní sportovního a kul-
turního výboru paní Pavlínu Blažkovou. 

 Zastupitelstvo  stanoví  od  11. 1. 2017 odměnu 
za souběh funkcí předsedy výboru a neuvol-
něného člena zastupitelstva obce. 

 Zastupitelstvo  doporučuje  pokácení  2  ks   olší, 
o  obvodu  kmene  220 cm a 230 cm  ve  výšce 
130 cm, na pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí záměr č. 10/2016 - 
pronájem nebytových prostor - pódia kulturního 
domu na rok 2017 za účelem zkoušek hudební 
kapely. Na příštím zasedání bude projednána 
smlouva s bližšími podmínkami. 

 Zastupitelstvo schvaluje žádost  o  připojení domu 
č. p. 130 k obecnímu vodovodu. Žadatel dosud 
používá  vodu  z  vlastní  studny.  Kvalita   vody 
ve studni  se zhoršila a dále ji nemůže používat 
na běžnou potřebu a vaření. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí nové pokyny 
Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 
2017. Podání žádosti o dotaci v termínu od 1. 2. 
do 30. 6. 2017. Podíl obce 50 % nákladů, max. 
výše dotace 120 tis. Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí účast na akci Čistá 
Vysočina, a to v sobotu 22. 4. 2017 ve stejném 
rozsahu jako v minulých letech. 

 Zastupitelstvo  volí  člena   kontrolního   výboru 
Bc. Romana Zdražila.   

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce: 

Era       397 998,28 

ČSOB, a. s.    2 194 681,11 

Česká spořitelna, a. s.       156 568,20 

Česká národní banka       220 783,99    

Celkem    2 970 031,58  

z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní 
prostředky   obce   bez   peněžních   záruk    činí 
2 784 375,58 Kč. 

 Zastupitelstvo    schvaluje   peněžní   příspěvek 
ve   výši  1 000 Kč  a  nepeněžní  příspěvek  až 
do výše 1 000 Kč každému novorozenci naro-
zenému v obci, jehož matka měla v obci trvalý 
pobyt v době narození dítěte. 

 Zastupitelstvo schvaluje nepeněžní dar až do vý-
še 1 000 Kč občanům s trvalým bydlištěm na úze-
mí obce, kteří dosáhnou životního výročí 70, 75, 
80, 85, 90, 95 a více let. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu obce rozhodnutím o peněžním nebo ne-
peněžním daru při dalších významných životních 
výročích a událostech. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí možnost zřízení 
facebooku pro naši obec. 

 Různé: 

 vyúčtování plesu 

 žádost o sponzorský dar na Obecní a školní 
ples Havl. Borová – obec přispěje 5 ks darů 

 žádost o příspěvek na Dětský karneval – obec 
přispěje částkou 1 000 Kč. 

 

SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,  
zdravím Vás na prahu nového roku, abych zrekapitulo-
val minulý rok a představil akce schválené  zastupiteli 
pro rok letošní. Ačkoli se to možná nezdá, opět jsme 
udělali spoustu práce pro zlepšení životní úrovně v naší 
malé obci. 
 

V roce 2016 jsme obdrželi dotaci na akci, která byla 
realizována v roce 2015: 
Začátkem roku 2016 jsme z programu Kraje Vysočina 
dostali  dotaci ve výši 30 000 Kč na akci "Oprava hřiště 
v dolní části obce". Akce byla realizována v roce 2015.   

Akce realizované v roce 2016: 
V období březen - květen byl realizován projekt "Rozvoj 
ICT  v  obci  Oudoleň"  v  hodnotě 498 000 Kč. Obec 
na tuto akci získala dotaci od Kraje Vysočina ve výši  
246 510 Kč. Zároveň  obec požádala a byla jí schválena 
od Kraje Vysočina dotace ve výši 250 000 Kč na po-
kračování projektu "Rozvoj ICT v obci Oudoleň - 2". 
Celkové náklady projektu činí 420 000 Kč. Projekt bude 
zrealizován do konce května 2017.  
Další akcí navazující na zateplení základní a mateřské 
školy bylo rozhodnutí zastupitelstva využít půdní pros-
tory nad obecním úřadem. V roce 2015 proto obec 
požádala o dotaci z programu Operační program Za-
městnanost na projekt "Zřízení dětského klubu v obci Oudoleň". V I. pololetí 2016 byl projekt schválen.  
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Projekt zahrnuje vybudování školního klubu v půdních prostorách obecního úřadu, jeho vybavení nábytkem, 
pomůckami a hračkami a zajištění provozu po dobu školních let 2016/2017 a 2017/2018 a dále zajištění provozu  
příměstského tábora o jarních prázdninách v roce 2017 a 2018 a o letních prázdninách v roce 2017 v délce 14 dnů. 
Celkové  způsobilé  náklady  projektu  jsou  1 054 927,95 Kč,  dotace  činí  1 002 181,55 Kč  a  spoluúčast  obce 
52 746,40 Kč. Školní  klub  se  nám podařilo dokončit, zkolaudovat, vybavit a předat do užívání natěšeným dětem 
a učitelskému sboru. Obec obdržela v roce 2016 část dotace ve výši 400 872,61 Kč. 
Další akcí byla instalace veřejného osvětlení v úseku od č. p. 61 (Lihovar) po č. p. 55 (Blažkovi), tento úsek byl 
osvětlen jako náhrada za chodník, který by  šel  souběžně  se  silnicí.  Tato varianta  se  nám  zdála ekonomičtější 
a bezpečnější. Na tuto akci jsme získali dotaci od Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 
110 000 Kč, celkové náklady na akci činily 350 082 Kč. 

 
Obec obdržela v roce 2016 do obecní pokladny další příspěvky, dary a dotace:  

 Dar od  Kraje  Vysočina na podporu vzdělávací  činnosti  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami ve výši 
1 000 Kč. Dar byl převeden na účet ZŠ a MŠ Oudoleň. 

 Dar od Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských 
zařízení a na školních sportovištích ve výši 4 579 Kč. Dar byl převeden na účet ZŠ a MŠ Oudoleň. 

 Dotaci  od  Kraje  Vysočina  na  zabezpečení  akceschopnosti  jednotky  sboru  dobrovolných   hasičů  ve  výši 
1 200 Kč. Dotace byla použita na úhradu STK a emise naší "Kačenky" - Speciální požární Tatry 805.  

 Dotaci na zabezpečení voleb do zastupitelstva kraje ve výši 21 280 Kč.  

 Dotaci ze státního rozpočtu na státní správu ve výši 68 100 Kč.      
 
Akce bez dotace: 
Další akce, na které  jsme  již  dotace  nedostali,  byly  opravy  místních  komunikací  k  čp. 46, 114, 118, 119, 129 
a oprava mostu celkem za 532 251 Kč. 
 

Nemohu opomenou také kulturní a sportovní akce, které mají v naší obci již tradici. Tyto akce nemají kolonky 
s čísly má dáti – dal, ale zahrnují spoustu obětavosti a píle při jejich zajišťování a organizování. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem, kdo se na těchto akcích podílí a obětují svůj čas ve prospěch druhých. 
 
Několik údajů z účetnictví obce k 31. 12. 2016:  
 

Celkové příjmy za rok 2016                                          7 848 696,38  Nejvyšší příjmy za rok 2016:                                           

Celkové výdaje za rok 2016                                      6 748 672,76  Daně 4 832 600,- 

   Příjem z pronájmu – LDO Přibyslav    711 563,- 

Celkové náklady na provoz školy    275 000,-  Dotace - školní klub       400 872,61 

   Dotace - ICT                                                                               246 510,-   

Splátky úvěru                                                          597 036,-    

   Nejvyšší výdaje za rok 2016:                                           

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2016                                   2 787 979,60  Školní klub - stavební práce                                                                                                  540 176,- 

z toho bankovní záruky od firem 278 483,-  Projekt ICT    498 000,-                                                                    

A jaký bude letošní rok? 
V letošním roce nás opět čekají nové investiční akce, na prvním místě bude výměna šoupat a kohoutů na vodo-
vodním řádu, dále máme přislíbenou dotaci na dopravní automobil pro sbor dobrovolných hasičů, konečně nás 
čeká příprava stavebních parcel nad koupalištěm, rozšíření veřejného osvětlení do temných míst v obci a další 
akce, na které se v průběhu roku budeme snažit získat finanční prostředky, a o kterých Vás budeme průběžně 
informovat. Pokud budou některé práce spojeny s dočasným omezením, prosím vás tímto o trpělivost. 
Z kultury to bude kromě tradičních akcí také Setkání rodáků u příležitosti 620. výročí první zmínky o naší obci.  
V roce 2017 se budeme opět snažit jako snad každý rok dobře hospodařit a vynakládat prostředky účelně a roz-
vážně, jak pro obec, tak i pro blaho všech občanů Oudoleně.                                                                        Ivo Béna  

MALÁ BIOPLYNOVÁ STANICE OUDOLEŇ 
V těchto dnech patří mezi hodně diskutované téma projekt Malá bioplynová stanice Oudoleň. A tak Vám 
předkládáme několik informací k tomuto projektu. 
Dne 19. 7. 2012 obec obdržela žádost společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s. o souhlas s vý-
stavbou bioplynové stanice v areálu farmy Oudoleň. Žádost obsahovala tyto informace: Bioplynová stanice 
(dále "BPS") by byla umístěna na pozemcích žadatele v souladu s územním plánem. BPS by zpracovávala kejdu z 
vepřína, který plánuje společnost zrekonstruovat. Jako další surovina by byly použity senáže, siláže a využitelné 
rostlinné posklizňové zbytky. BPS by měla poloviční výkon oproti BPS v Havlíčkově Borové - 370 kW. Odpadní 
teplo by bylo využitelné celoročně, v zimním období k vytápění porodny prasnic a správní budovy, v letním období 
by odpadní teplo vytápělo sušku na sušení obilí. Souhlas byl potřeba k prvotním dokladům ohledně připojení do el. 
soustavy a pro zahájení jednání se stavebním úřadem. Pro další posouzení bude vyhotovena EIA - vliv na životní 
prostředí, s jejímž výsledkem by byla obec, potažmo občané obce, seznámeni. 
Na základě této žádosti zastupitelstvo obce na zasedání dne 18. 9. 2012 usnesením č. 2/6/2012 schválilo 
výstavbu bioplynové stanice v areálu farmy Oudoleň. 
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Dobrý den. 
Několik informací o BPS Oudoleň. Jedná se stále o přípravnou fázi. Nyní je na obecní vývěsce tzv. EIA, tedy vliv 
na životní prostředí. Tento dokument je vlastně kvůli obyvatelům v Oudoleni. Zde se zjišťovala stávající hladina 
hluku a vše se upravilo tak, aby BPS co nejméně škodila obyvatelům Oudoleně. Většina doprav je řešena zadní 
cestou do areálu. Jinak dle nových pravidel dotace je přiznána na využité teplo. S využitím tepla jsme počítali 
v našich objektech, posléze jsem za naši a. s. nabídl starostovi využití tepla ve škole a kulturním domě. S tím, že 
stavbou teplovodu by byl dotčen soukromý pozemek manželů Musilových. S panem Musilem jsem nezávazně 
mluvil o zavedení tepla k nim do domácnosti.  
V případě zápachu jen několik vět, protože toto je na delší diskuzi. BPS v Oudoleni oproti Havl. Borové je 
čtvrtinová - to znamená 250 kW. Jako krmivo jsou hlavně počítána statková hnojiva, kejda od prasat 
z plánované zmodernizované porodny prasnic. Kejda při aplikaci zapáchá. V případě zfermentování kejdy přes 
BPS se cca 90 % zápachu odstraní a vzniklý digestát je využit jako dobré hnojivo, které již zapáchá minimálně. 
BPS v Oudoleni byla obcí schválena již před dvěma lety. Vyřízení dokumentace není nic laciného, proto na zá-
kladě schválení obcí naše společnost investovala nemalé finanční prostředky do zjišťovacích řízení, hlukové 
studie a projekční dokumentace. Mrzí mne, že se nikdo neozval proti BPS již při schválení BPS obcí. Bioplynovou 
stanicí chceme řešit i budoucí využití střediska v obci, protože konvenční výroba nepřináší dostatečný zisk 
k udržení střediska. 
Chci poděkovat občanům v Oudoleni za trpění dosavadní výroby a doufám, že jestliže se někdy uskuteční stavba 
BPS, bude nemalým přínosem pro obec Oudoleň, jako třeba byl společný projekt kompostárny.  
Před stavbou BPS v Havl. Borové jsme nabízeli možnost návštěvy několika bioplynek v okolí. Zde také pár 
jednotlivců  se  snažilo  přesvědčit  širokou  veřejnost proti stavbě. Je s podivem, že když jsme dojednali termín 
a autobus, nikdo se nepřihlásil.  
Přijďte se podívat do Borové na naší BPS, každý je vítán, uspořádali jsme již několik dnů otevřených dveří 
s velkým zájmem veřejnosti.  Jak již jsem psal, jedná se o velkou BPS.    
Jednomu z aktérů odporu proti výstavbě jsem návštěvu nabízel již dříve, nechtěl, a to seděl u mne v kanceláři, 
takže návštěva byla otázkou chvilky. Nechtěl, že prý vše zná.  
Jestli bude mít někdo zájem, domluvím v okolí návštěvu zařízení, které je stejně velké. Já osobně doporučuji 
prohlídku v sousedním Německu, kde těchto „farmářských“ malých BPS funguje mnoho. 
Jestli by si naše společnost měla výstavbou BPS rozhněvat občany v Oudoleni, stavět nemusíme, obcházením 
domů si myslím, že dokáži sehnat podpis proti ledasčemu, i když to nebude vždy úplně pro dobro věci. Na závěr 
bioplynová stanice je v místě, kde z žádné části obce není vidět. 
Všem Vám děkuji za pochopení.  
S pozdravem                                                                                                                                           Aleš Málek, předseda  
                                                           Havlíčkova Borová zemědělská a. s., Pivovarská 162, 582 23 Havlíčkova Borová,                    
          havlborova.zem@tiscali.cz, alesmalek@atlas.cz, tel: 737 359 583, IČ: 25252267, www.havlborovazemas.cz 

 

Dne 28. 12. 2016 bylo na základě žádosti Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního 
prostředí a zemědělství, vyvěšeno  na  úřední 
desce obce oznámení o zahájení zjišťovacího 
řízení - posuzování vlivů na životní prostředí 
záměru  Malá bioplynová stanice Oudoleň. Obec 
a veřejnost mohla k tomuto oznámení zaslat 
vyjádření do 17. 1. 2017 na Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor životního prostředí a země-
dělství.  
 

Na základě žádosti tří členů zastupitelstva bylo 
dne 11. 1. 2017 svoláno zasedání zastupitelstva. 
Bc. Petr Zvolánek na tomto zasedání předal 
předsedajícímu Petici občanů obce k zastavení - 
zrušení výstavby bioplynové stanice podpořenou 122 podpisy.  
 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem předsedy firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s. k záměru:  

Zastupitelstvo na zasedání dále diskutovalo s občany o záměru. (Proti: navýšení dopravy, zápach, znečištění 
spodních a povrchových vod, změna složení surovin, hluk. Pro: využití areálu farmy Oudoleň, vytápění obecních 
budov). 
Usnesení č. 2/1/2017 ze zasedání zastupitelstva dne 11. 1. 2017: Zastupitelstvo obce požaduje, aby záměr 
Malá bioplynová stanice Oudoleň byl posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Zastupitelstvo ruší usnesení č. 2/6/2012 ze dne 18. 9. 2012 a nepodporuje výstavbu Malé 
bioplynové stanice Oudoleň. 

Umístění BPS v územním plánu obce 

http://www.havlborovazemas.cz/
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Obec Oudoleň dne 16. 1. 2017 zaslala datovou schránkou na Krajský úřad Kraje Vysočina znění usnesení s po-
drobným odůvodněním a s peticí občanů.  
 

Dne 27. 1. 2017 vydává Krajský úřad Kraje Vysočina Závěr zjišťovacího řízení: U záměru "Malá bioplynová 
stanice Oudoleň" nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tudíž bude posuzován dle zákona.  
Na základě tohoto závěru zjišťovacího řízení musí oznamovatel, tj. Havlíčkova Borová zemědělská a. s., zajistit 
zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle ust. § 8 zákona v rozsahu dle příl. č. 4 (dále jen 
"dokumentace"), která musí být zpracována autorizovanou osobu (§ 19 odst. 1 zákona). Zpracovatel dokumentace 
vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky (rozsah posuzování upraven § 2 zákona) získané v rámci 
zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá. V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na násle-
dující aspekty:  

1. Prověřit staveniště z hlediska možné kontaminace ("bývalá skládka") a v této souvislosti posoudit vliv staveb-
ních prací a provozu bioplynové stanice na těleso "bývalé skládky" včetně opatření k zabránění případného 
úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod. 

2. Doplnit podrobnější popis nakládání (včetně způsobu příjmu, skladování, dávkování) s jednotlivými vstupními 
materiály (suroviny/odpady) ve vztahu k zamezení úniku pachových látek.  

3. Doplnit celkovou roční produkci digestátu ve vztahu k ploše zemědělských pozemků vhodných ke hnojení, 
jimiž oznamovatel disponuje (zohlednit synergické působení již provozované bioplynové stanice v obci 
Havlíčkova Borová, zabývat se i znečišťujícími látkami obtěžujícími zápachem). 

4. Ve vztahu k podmínce č. 3 prokázat reálné dodržení požadavků na ochranu zranitelných oblastí ve smyslu 
nařízení vlády č. 262/2012 Sb., které jsou v k. ú. Oudoleň a blízkých k. ú. stanoveny. 

5. Doplnit údaje o vlivech z dopravy v obytné zástavbě (zejména z hlediska hlukové zátěže, emisí tuhých 
znečišťujících látek). 

6. Ve vztahu k podmínce č. 5 doplnit údaje o hlukovém zatížení dopravy u obcí při silnici III/3507 ovlivněných 
provozem bioplynových stanic (zohlednit stávající pozadí včetně příspěvku z dopravy uvažované bioplynové 
stanice v Oudoleni a provozované bioplynové stanice  v obci  Havlíčkova  Borová). Dopravní zátěž uvažovat 
v reálném období (nárazové zatížení v období kampaní, období zákazu hnojení apod.). 

7. Do hodnocení vlivů záměru zahrnout i provoz jatek v obci Oudoleň, zejména ve vazbě na ovlivnění 
pachovými látkami. 

8. Upřesnit  (doplnit)  údaje  použité  pro výpočet ochranného pásma pro zemědělský areál Oudoleň ve vztahu 
k provozu bioplynové stanice. 

9. Řešit ochranu povrchových a podzemních vod z hlediska rizika možné kontaminace včetně návrhu ochran-
ných opatření  (zejména  v  souvislosti  s  aplikací  digestátu  na  zemědělské pozemky navrhnout opatření 
na ochranu Oudoleňského potoka, který je biotopem prokázaného zvláště chráněného druhu živočicha - 
střevle potoční). 

 
Příslušný úřad doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob vypořádání připomínek 
před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily.  
 

Pokud se Havlíčkova Borová zemědělská a. s. rozhodne v záměru dále pokračovat, tak zpracovanou 
dokumentaci předloží krajskému úřadu, který ji stejně jako předchozí oznámení zašle k vyjádření obci 
Oudoleň, dotčeným správním úřadům a rovněž ji zveřejní na internetu. Obdobně jako ve fázi zjišťovacího 
řízení bude mít kdokoliv možnost se písemně vyjádřit. Dalším materiálem, který bude možné obdobným 
způsobem připomínkovat, bude následně posudek o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen 
"posudek"), který nechá zpracovat Kraj Vysočina nezávislým odborníkem. Proces posuzování vlivu na ži-
votní prostředí bude ukončen vydáním závazného stanoviska, kterému bude předcházet ještě veřejné 
projednání.   
 

Záměr a všechna obdržená  vyjádření  k  oznámení  jsou  spolu se  závěrem  zjišťovacího řízení zveřejněna 
v informačním systému EIA na webové adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS855.   
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V povánočním období zavítali do našich domovů koledníci Tříkrálové sbírky a při-
pomněli nám putování dávných mudrců, které zářící hvězda dovedla až k místu 
narození Spasitele. Obcí Oudoleň a Slavětín procházely v sobotu 7. ledna dvě 
skupinky králů se svým doprovodem a s přáním  štěstí,  zdraví,  pokoje  a  s  prosbou 
o příspěvek. Tři králové nápisem K + M + B požehnali všechny domácnosti, ve kterých 
je jejich obyvatelé očekávali, přinesli dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru 
jako poděkování všem lidem, kteří finančním darem přispěli do zapečetěných 
pokladniček.  Výtěžek letošní sbírky činí 20 900 Kč, což je o 3 458 Kč více  než 
v loňském roce. V obci Oudoleň se vybralo 15 090 Kč (o 1 941 Kč více než loni), 
v obci Slavětín 5 810 Kč (o 1 517 Kč více než loni). Poděkování patří vedoucím 

skupinek, paní Veronice Slámové a paní Pavlíně Blažkové, za organizaci dobročinné akce a Martinu 
Antlovi,  Matyáši  Slámovi,  Nelince  Slámové, Michalu  Blažkovi,  Aničce  Blažkové  a  Bětušce  Zvolánkové 
za koledování a výdrž ve velmi mrazivém počasí!!! 
Tříkrálovou sbírku pořádala Charita ČR již posedmnácté, její výtěžek je určen na podporu charitních služeb a 65 % 
vybrané částky se v letošním roce vrátí Oblastní charitě Havlíčkův Brod na pomoc lidem v nepříznivé sociální 
situaci, 15 % poputuje na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 
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                                                      ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                                                               V měsíci únoru oslaví 
                                                                   výročí narození: 
 

                                                   Miroslava Janáčková, Oudoleň 113 
 

                                                               BLAHOPŘEJEME! 
                                                          

            

 

5 % podpoří celostátní projekty a 5 % tvoří náklady spojené se sbírkou. Díky Vaší podpoře zakoupí Oblastní charita 
Havlíčkův Brod potřebné kompenzační pomůcky, bude poskytovat zdravotní terapie a pomůže klientům při pře-
pravě do jejich domovů. 
Tříkrálová sbírka není ale pouze prostředkem k získávání financí, ale také se zaměřuje na tradici Tří králů. V naší 
farnosti se proto každým rokem koná hra Čtvrtý z mudrců, která je poděkováním všem, kteří se do sbírky jakýmkoli 
způsobem zapojili. DĚKUJEME!!                                                                                                     Blanka Zvolánková 
 

ROK 2016 V OBECNÍ KNIHOVNĚ V ČÍSLECH 
V roce  2016  jsme měli celkem 38 registrovaných čtenářů, 
z toho 10 dětí do 15 let. Musím ale podotknout, že na jednu 
kartičku si většinou půjčuje celá rodina, takže ve skutečnosti 
je čtenářů podstatně více. 
Celkem bylo vypůjčeno 1229 titulů, v tomto počtu je započítáno 1027 knih a 202 časopisů. 
Do kmenového fondu knihovny přibylo v minulém roce 60 nových knih, ke dnešnímu datu tedy vlastníme 2 659 
svazků.  
Kromě  toho  stále  funguje 2 – 3x ročně  dovoz  a  obměna  knih z Útvaru veřejných knihoven v Havlíčkově Brodě 
a v rámci meziknihovní služby (to jsou knihy půjčené v jiných knihovnách) jsme zajistili pro čtenáře 20 knih.  
V tomto roce uvažuji o revizi a vyřazení knih starých a nečtených, abychom měli více místa pro novinky a mohli tak 
rozšířit nabídku. Poslední větší revize proběhla v roce 2007 a doporučená doba pro "omlazení" knih je právě 10 let. 
Z časopisů jsou stále k dispozici Moje Země, Lidé a Země, Svět 
ženy, Moje zdraví, Rozmarýna a Čtyřlístek. 
 

Do roku 2017 přeji všem mnoho zdraví, pohody, dobrých knih 
ke čtení... a pro všechny, kterým leží na srdci vztah dětí ke kni-
hám přidávám několik rad a tipů: 
 

Příklady táhnou - čtoucí dospělý je pro dítě ten nejlepší příklad, že 
čtení knih je činnost samozřejmá a běžná součást života. 
 

Zapojte celou rodinu - číst dětem nemusí pouze rodiče, můžete 
zapojit babičky, dědečky, strýčky, tetičky, vychovatele, učitele... 
nebo starší sourozence, kterým již samostatné čtení a čtení nahlas 
nedělá problémy. 
 

Správný výběr - čtení vybírejte podle toho, co dítě zajímá, co ho 
baví. Nemusíte  číst  jen  příběhy, číst nahlas se dá i naučná kniha 
o pirátech, vesmíru, dinosaurech, traktorech, kočičkách nebo 
hadech. 
 

Staňte se herci - měňte hlasy a intonaci, šeptejte, zvyšujte hlas, 
vymýšlejte si. Překvapivou změnou příběhu, který už dítě dobře 
zná, probudíte zvídavost a zájem. 
 

Vysvětlujte - je důležité, aby dítě rozumělo textu, proto nepod-
ceňujte vysvětlování slov, která mohou být pro malého čte-
náře/posluchače neznámá. 
 

Povídejte si s dětmi o obrázcích - v knihách pro děti jsou ilustrace 
velmi důležité, proto je při čtení nevynechávejte. Příběh takovou 
"odbočkou" nijak neutrpí. 
 

Dejte knihu dítěti do rukou - kniha má být přítelem, nikoli věcí 
nedotknutelnou. Pokud jste zvolili knihu přiměřeně k věku dítěte, 
nemusíte se bát, že jí nějak ublíží. Pro úplně nejmenší děti jsou 
vhodné knihy - hračky nebo leporela s tvrdými deskami.  
 

Jedno místo - pro dětské knížky doma najděte jedno místo, kam je 
budete ukládat. Knihy půjčené z knihovny by měly být na hromádce 
zvlášť. 
 

Čtěte pravidelně - odborníci doporučují nejméně 10 minut každý 
den a to v dobu, kdy na to budete mít klid a bude to pro vás i na-
slouchajícího potěšení. Nejvhodnější čas je prý před spaním. 
 

Sdílejte četbu se staršími dětmi - 
děti, které už čtou samy, povzbuzujte, 
aby vám předčítaly zajímavé nebo 
vtipné pasáže z právě rozečtené knihy. 
 

Čtení = Potěšení - čtení má být pro 
všechny zúčastněné potěšením, nikoli 
stresovou záležitostí.  
                 Knihovnice Olga Hussliková 
 

Statistika návštěv 

Uskutečněných návštěv knihovny      924 

Vyhledávání knih v on-line katalogu      112 

Návštěv webových stránek 19 571 

EVIDENCE OBYVATEL 

STATISTIKA K 1. 1. 2017 

Pohyb obyvatel v roce 2016: 

Přistěhovaní 12 

Odstěhovaní 14 

Narození 8 

Zemřelí 3 

  
Počet obyvatel k 1. 1. 2017: 360 

z toho: mužů 187 

            žen 173 

  
Průměrný věk: 39,74 

z toho: mužů 38,26 

            žen 41,34 
 

 

Počet obyvatel podle věku:  

- věk 0 - 15 65 

 z toho: mužů 33 

             žen 32 

- věk 16 - 50 176 

  z toho: mužů 95 

              žen 81 

- věk 51 - 70 89 

  z toho: mužů 51 

              žen 38 

- věk 71 a více 30 

  z toho: mužů      8 

              žen 22 
  
Počet cizinců k 1. 1. 2017: 15 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - LEDEN 
Začal leden a královna Zima ukázala, k radosti dětí, svoji sílu. 
Předvedla dětem všechny svoje podoby. Hned jsme vytáhli boby, 
kluzáky a lopaty a děti začaly tvořit na školní zahradě malý zimní ráj: 
ujezdily kopec, vyhrabaly dlouhé a složité bludiště, vařily v kuchyňce 
všechny možné i nemožné speciality podle vlastní fantazie. S lupami 
jako průzkumníci zkoumaly, jak zima vypadá. K jejich úplné spoko-
jenosti chybělo jen pořádné iglú, a tak jsme zorganizovaly jedno 
čtvrteční odpoledne tvořivou dílničku pro tatínky: Stavíme ze sněhu. 
K velké radosti dětí i paní učitelek tatínkové (i odvážné maminky) 
opravdu přišli, přinesli si různé lopaty a jiné pomůcky a tvoření začalo. Úspěch byl veliký: vedle školy vyrostla dvě 
obrovská iglú s hlídacím ledním medvědem a sněhulákem, ochranné hradby a dokonce osobní automobil. Ještě 
jednou všem aktivním tatínkům děkujeme za příjemné zážitky. Sněhové auto jsme využili k dalšímu tvoření a uká-
zali dětem, že se dá malovat i na sníh. Dostaly štětce, PET lahve a barvy a už to začalo. Barvy nakonec byly nejen 
na autě, ale i na oblečení.  
Vládu královny Zimy si  děti užívaly i uvnitř ve školce. Stavěly  iglú a sněhové závěje z kostek, krabic, židlí, záclon, 
o zimě zpívaly, povídaly. Dokonce nás paní Zima navštívila a děti si s ní na zimu hrály. Tvořily různé vločky, sníh, 
led a nakonec společnými silami vytvořily dvě nádherné královny Zimy, které je každé ráno při příchodu do školky 
vítají. 
V druhé polovině měsíce jsme se při zimních radovánkách ještě zaměřili na to, jak si užívají zimu živočichové a za-
pojili se do další části recyklohraní. Myslíme, že se nám první měsíc nového roku vydařil.               Paní učitelky MŠ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

VÁNOCE NA KRÁTKÉ 
Předvánoční období jsme si se žáky 
3., 4. a 5. ročníku letos zpříjemnili 
pobytem na Krátké u Sněžného. 
Vypravili jsme se tam 21. prosince.  
Jako vždy jsme jeli linkovým auto-
busem. Čekání na další spoj ze Žďá-
ru jsme využili k návštěvě Regionál-
ního muzea ve Žďáře nad Sázavou, 
kde jsme si prohlédli zajímavou vý-
stavu Vánoce v běhu času - o osla-
vách zimního slunovratu v dobách 
Keltů, Římanů, Slovanů, o křes-
ťanských  Vánocích od středověku až 
do 19. století. V Moučkově domě se 
školáci seznámili s historií Žďáru, 
navštívili obchod z přelomu 19. a 20. 
století, měšťanský pokoj a na závěr si 
mohli vyzkoušet zbroj a jiné středo-
věké převleky. Potom jsme už spě-
chali na autobus.  
Krátká nás přivítala pohádkovými 
kulisami, všude byla jinovatka a třpy-
tivý sníh. Po odpolední vycházce 
jsme se v příjemně vytopené  krátec-
ké chalupě věnovali předvánočnímu 
vyrábění. K večeři jsme si uvařili 
jáhlovou  kaši,  někdo  si pochutnal 
na sladké s medem, někdo upřed-
nostnil slanou s osmaženou cibulkou. 
A pak jsme šli spát.  
Program pokračoval druhého dne - 
představili jsme si tradiční postavy 
horáckého adventu – Ondřeje, 
Barboru, Mikuláše, Ambrože a Lucii, 
stavěli jsme betlémy a povídali jsme 
si o tom, které postavy v nich nesmějí chybět. Připravili jsme si štědrovečerní tabuli tak, jak ji mívali naši předkové 
u nás na Vysočině, a seznámili jsme se se zvyky, které patřily ke Štědrému večeru. Jedli jsme tradiční jídla, oplatku 
s medem, čočkovou polévku a černého kubu. Nechyběly ani vánočky.  
A pak rychle sbalit zavazadla a hurá domů, protože začínaly vánoční prázdniny.                          Dagmar Losenická 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

Sněhové auto 
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
Letos se opět naši páťáci zúčastnili školního kola matematické olympiády, ve kterém se pokoušeli vyřešit zapeklité 
úlohy. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Honza Zvolánek, který postoupil do okresního kola. 
Okresní kolo se konalo v AZ Centru v Havlíčkově Brodě 24. ledna. V kategorii 5. ročníku se sešlo dohromady 33 
žáků. Ti obdrželi zadání se třemi úkoly. A jak se Honzovi dařilo? Nakonec obsadil dělené 12. – 15. místo se ziskem 
krásných 13 bodů, takže byl velice úspěšný. Gratulujeme! 
 

Schválně, kdo si zkusí vyřešit následující úlohy? 
Otec hrál se strýčkem šachy. Za vyhranou partii dostal vítěz od soupeře 8 korun, za remízu nikdo nic. Strýc vyhrál 
čtyřikrát, remíz bylo pět a otec nakonec získal 24 korun. Kolik partií otec se strýčkem sehráli? 
 

Veverka Hryzka ujídala oříšky ze svých zásob následujícím způsobem: v dietní den snědla jeden oříšek, v normální 
den snědla o dva oříšky víc než v dietní den. Jistých 19 po sobě jdoucích dní se pravidelně střídaly dny dietní s dny 
normálními. Zjistěte, kolik nejvíce a kolik nejméně oříšků mohla Hryzka během těchto 19 dnů sníst. 
 

Třetí úkol byl geometrický. Za každou správně vyřešenou úlohu mohl žák 
obdržet maximální počet 6 bodů (bodován byl nejen správný výsledek, ale 
důležitý byl i postup, jak k danému výsledku žák dospěl). Úspěšným řešitelem je 
ten žák, který získal 9 a více bodů. 
 

Výsledek: 
Otec sedmkrát vyhrál, čtyřikrát prohrál a pětkrát remizoval, se strýčkem tedy 
sehrál 7 + 4 + 5 = 16 partií. 
Veverka Hryzka mohla sníst nejméně 37 oříšků, nejvíce 39 oříšků. 

Kateřina Sobotková 

KERAMIKA 
V lednu a únoru se v hodinách pracovních činností věnujeme keramice. Jsme 
rádi, že k nám dojíždí paní Lenka Sedláková z Jitkova, která má spoustu dobrých 
nápadů. V lednu jsme vyráběli rybičku a květinové zápichy. Děti práce s hlínou 
velmi baví.                                                                                Vladimíra Stehnová 
 

TĚLOCVIK NA SNĚHU 
 Byli jsme na běžkách. Moc se mi to líbilo. Šlo nás 13, ale dvěma nešly nazout boty na běžky. Šly dvě paní 

učitelky, ale  jedna  musela  jít  s  dvěma  dětmi  do  školy. Spadl  jsem  15x  do sněhu. Také jsme stavěli stavby 
ze sněhu a my jsme s páťákama a s holkama udělali válku. Postavili jsme si bunkry a koulovali jsme se a váleli 
jsme se ve sněhu. Dělali jsme gymnastiku (stojku) ve sněhu. Vojta Z., 3 tř.  

 Bavilo mě, když jsme byli bobovat. Líbilo se mi, jak jsme stavěli stavby ze sněhu. Byla jsem s Haničkou, Dankou 
a Kájou a Luckou. Jednou jsme dělali i gymnastiku. Byli jsme i na běžkách a moc mě to bavilo. Vybíjená mě 
také moc bavila. Bětuška Z., 3. tř.  

 Bavilo mě, jak jsem pořád padala na běžkách. 
Líbilo se mi, jak jsme bobovali. Nejvíc se mi 
líbilo, jak jsme stavěli ze sněhu. Nejlepší byla 
vybíjená. Úplně nejvíc mě bavily kotouly. 
Hanička Z., 3. tř.  

 Nejvíc  se  mně  líbilo,  jak  jsem jel na lyžích. 
Ze sněhu jsem stavěl s Honzou a s Matýkem. 
Sam S., 5. tř.  

 O tělocviku mě hodně bavilo běžkování a spad-
la jsem jenom pětkrát. O tělocviku jsme jeli asi 
2 km do kopce. Danuška Z., 5. tř.  

 Dnes  jsme jeli na běžky. Cíl? Kopec směrem 
na Slavětín. Byla založena Elzovská smlouva. 
Když jsme jeli dolů, byl jsem druhý. Narazil 
jsem do plotu. Tomáš B., 5. tř.  

 Byli jsme běžkovat. Potkali jsme sněhovou bouři. Spadli jsme tak 10x. Byli jsme zmrzlí jako rampouchy. Moc se 
mi to líbilo. Potkali jsme lední medvědy (srnky). Honza Z., 5. tř.  

 
 
 
Zima na Vysočině může být okouzlující – zvláště když je počasí příznivé. Sportování, turistika i kultura – to jsou naše 
možnosti  pro  tento  čas. Konec  loňského  a  začátek  tohoto  roku konečně přály i milovníkům bílé stopy, sníh napadal 
a udržel se po dlouhé týdny. Místní i návštěvníci si mohli užívat stovky kilometrů upravených běžeckých tras  
poskytujících  nádherný výhled do kraje, náročná stoupání i svištící sjezdy. To vše nám nabídlo mnoho míst na celé 
Vysočině. Jejím lyžařským centrem je pak jednoznačně Vysočina Arena u Nového Města na Moravě. Znovu se mi 
potvrdila správnost rozhodnutí o její výstavbě, je hojně navštěvována turisty i aktivními sportovci. Mimo vrcholné 
sportovní akce si ji mohou všichni vyzkoušet přímo na tratích profesionálních biatlonistů a běžkařů, v létě zase na trasách 
pro kola všeho druhu. 
Před Vánocemi jsme si užili skvělý zážitek, kdy se Vysočina úspěšně představila světové špičce biatlonu a jejich 
prostřednictvím   celému   světu.   A   opět   jsem   osobně   slyšel   z   mnoha  úst i zahraničních účastníků jen chválu. 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 
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Na organizátory, na prostředí, na více než 120 tisíc nadšených diváků. A mnoho z nich se k nám jistě vrátí i při jiných 
příležitostech, aby objevili další neméně krásné kouty našeho kraje. Lepší propagaci našeho regionu si snad ani 
nedovedu představit. A to nás ještě čeká ve Vysočina Areně začátkem února otevřené juniorské mistrovství Evropy 
v biatlonu, v květnu pak Světový pohár horských kol. Ostatně i když nás neobklopují Alpy, na kopcích Vysočiny najdou 
lyžaři dobré podmínky rovněž pro sjezdové lyžování. Provozovatelé zdejších mnoha sjezdovek umí připravit příjemné 
prostředí po celou dobu přijatelného počasí.  
Rozvoji cestovního ruchu na Vysočině by měly pomoci i v poslední době vznikající oblastní destinační společnosti, jejichž 
úkolem  má  být  mimo  jiné  vytváření  produktů  cestovního  ruchu  na svém území. Organizace tohoto typu fungují již 
na Žďársku, Třebíčsku, nejnověji se rodí organizace na Pelhřimovsku. Doufám, že ve spolupráci s naší organizací 
Vysočina Tourism pomohou ještě více využít potenciál naší krásné Vysočiny.   
V zimních měsících je kromě sportů na sněhu správný čas i k návštěvě kulturních zařízení. Na Vysočině k tomu máme 
spoustu příležitostí, ať už jde o výstavy, koncerty, či památky. Kromě tradičních třešťských betlémů zaznamenala v této 
sezóně v čase adventním velký ohlas příležitostná velká výstava betlémů ze sbírek jihlavského Muzea Vysočiny v Telči. 
Užijte si tedy i v dalších měsících krás přírodních, ale i našich památek architektonických nebo těch ve výstavních 
prostorách našich muzeí a galerií.                                                                             Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 

 

 ZÁVODY NA BOBECH 
Letošní zima nám konečně nadělila pěknou sněhovou peřinu, a tak jsme se rozhodli uspořádat závody na bobech, 
které se konaly v neděli 8. ledna na kopci u Rosických. Zájem byl veliký. Nakonec se sešlo téměř 40 dětí, které si 
přišly zabobovat nebo zasáňkovat. Jelikož účastnit se mohl opravdu každý, našlo se i několik závodníku z řad 
rodičů. Každý měl možnost zajet si dvě měřené jízdy, přičemž se vždy počítal lepší dosažený čas. Přestože byly 
výsledky  velmi  těsné,  došlo  na vyhlášení  tří  nejrychlejších závodníků z každé skupiny (děti do 6 let, 7 - 10 let, 
11 - 15 let, ženy a muži).  Výherci i ostatní účastníci získali krásné dřevěné medaile a sladkou odměnu.  
 

Výsledky: 
Děti do 6 let:  

1) Emička Stehnová s časem 6:35   
2) Mikuláš Janáček s časem 6:60 
3) Lenka Zvolánková s časem 6:87  

Děti 7 - 10 let: 
1) Matyáš Sláma s časem 6:06 
2) Jan Stránský s časem 6:35  
3) Jáchym Doležel s časem 6:49 

Děti 11 - 15 let: 
1) Josef Stehno s časem 6:95 
2) Anna Blažková s časem 7:13  
3) Štěpán Zvolánek s časem 7:20 

Ženy:  
1) Lenka Janáčková s časem 7:01 
2) Vlaďka Stehnová s časem 7:02 
3) Pavlína Blažková s časem 7:30 

 

Muži: 
1) Mára Doležel s časem 6:51  
2) Míra Janáček s časem 6:60  
3) Radek Doležel s časem 6:88  

 

Pro všechny byl po celou dobu k dispozici teplý čaj, který připravila paní Eva Rosická. Rádi bychom ještě jednou 
poděkovali těm, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci, a samozřejmě také fanouškům a závodníkům! 
                                                                                                                                                        Tereza Ondráčková 
                                                                      
 
 

VÝLET DO SKI AREÁLU MLADÉ BUKY 
Po loňském úspěšném výletě jsme si letos zopakovali 
jednodenní lyžařský zájezd do menšího Ski areálu Mladé 
Buky, který se nachází nedaleko Jánských Lázní a střediska 
Černá hora.  Odjížděli  jsme  v 7.00 hodin od kulturního domu 
a čekala nás příjemná cca 2 hodinová cesta. Sněhové pod-
mínky a počasí byly super, takže jsme se všichni těšili na po-
hodovou sobotu. V okolí Pardubic a Hradce Králové byla horší 
smogová situace, ale my jsme věděli, že na horách bude 
modré  azuro.  A  bylo!  Jakmile  jsme  autobusem stoupali výš 
a výš, ukazovala  se  čistá  obloha  bez mráčků. Po příjezdu 
na parkoviště už stačilo jen nazout boty a lyže a užívat si 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 
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KULTURA A INZERCE 

 

INZERCE 
Do prostor penzionu 

v Oudoleni hledáme 

HOSPODYNI – KUCHAŘKU. 

Náplň práce: příprava snídaní 

a večeří, jednou za 14 dní práce 

o víkendu, ubytování hostů. 

Nástup: březen – duben 2017. 

Plat po zaučení: 18 000 Kč. 

Kontakt: p. Hájek 739 274 167. 

 
 

      

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

Upozornění pro majitele 
pozemků, kteří pronajímají 

pozemky Havlíčkově 
Borové zemědělské a. s. 

 

Majitelé pozemků, kteří mají 
pronajaty pozemky u naší 
společnosti, mohou podat 

přiznání z příjmů fyzických 
osob prostřednictvím 

našeho podniku. 
Vždy v úterý 

od 7. 2. do 28. 2. 2017 
od 13.00 do 15.00 hodin 
bude v kanceláři v přízemí 
správní budovy přítomna 
pracovnice, která pomůže 

přiznání vyplnit. 
      

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

zdejší sjezdovky. Ski areál je velmi dobře vybavený sociálním zařízením, občerstvením a půjčovnou. Takže kdo 
potřeboval, využil možnost zapůjčit si lyžařské vybavení. Na zdejších kopcích si dobře zalyžují i začátečníci, a tak 
letos s námi jeli i ti, kteří si po hodně dlouhých letech připomněli „mládí“. Díky skupinovým ski pasům, jsme měli 
zdarma jízdu na bobové dráze a ke konci lyžování ji každý s radostí využil. Unavení, ale zdraví a bez šrámů jsme 
se vrátili domů.                                                                                                                                       Jana Kubátová 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

 11. 2. 2017 Výroční schůze TJ Sokol Oudoleň 

12. 2. 2017 Dětský karneval Mgr. Blanka Zvolánková, Jana Kubátová 

16. 2. 2017 Zasedání zastupitelstva Obec Oudoleň 

25. 2. 2017 Masopustní průvod SDH Oudoleň 

 4. 3. 2017 Myslivecký ples MS Oudoleň 

TJ Sokol Oudoleň Vás zve na  
VÝROČNÍ SCHŮZI,  
která se bude konat  

v sobotu 11. 2. 2017  
od 18.00 hodin  

v hasičské klubovně. 
 

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

