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                                                                                                                    LISTOPAD  2021  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

                            Obec Oudoleň Vás srdečně zve na 
 

      P O S E Z E N Í  S E  S E N I O R Y 
                  v pátek 19. 11. 2021 od 17.00 hodin 

                  v zasedací místnosti obecního úřadu. 
        

           K dobré náladě zahraje harmonikář pan Jan Frühbauer.   
                    Občerstvení zajištěno. Těší se zastupitelé. 
 

                       Posezení proběhne dle aktuálních epidemiologických opatření.  

 

      
                                                               

 

Borovští sedmáci připravili pro oudoleňské děti discgolfový turnaj. 
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SLOVO STAROSTKY  
Vážení spoluobčané, 
      v plném proudu přichází listopad a příroda nám uka-
zuje, kolik barev dokáže vykouzlit. Můžeme se brouzdat 
spadaným listím, které krásně šustí, nebo se zahřát 
doma s oblíbenou knihou a dobrým šálkem čaje.  
V těchto „dušičkových“ dnech jsme zajisté navštívili 
hřbitovy, zapálili svíčky a položili kytičku či věnec na 
hrob svých blízkých, postáli se vzpomínkou na ně a po-
modlili se. Přes svátky svatého Martina a svaté Kateřiny 
se přehoupneme do adventního období, začneme rozjí-
mat a těšit se na přicházející vánoční svátky a já bych 
Vás ráda seznámila s tím, co nás do konce roku ještě 
čeká. 
       Mimo každodenní setkávání a řešení problémů 
bych byla velmi ráda, abychom se mohli společně po-
tkat na našich tradičních kulturních akcích, které jsme 
naplánovali i přes zhoršující se epidemickou situaci. 
Nejprve bych pozvala naše seniory do zasedací míst-
nosti obecního úřadu na přátelské posezení a popoví-
dání. Uvidíme se v pátek 19. listopadu od 17.00 hodin. 
V neděli 28. listopadu rozsvítíme slavnostně oudoleň-
ský vánoční stromeček. V sobotu 4. prosince přivítáme 
na malé slavnosti naše nové občánky. Obecním plesem 
31. prosince zakončíme letošní rok a zahájíme společně 
rok nový. Poděkování patří i za přípravu a organizaci 
dalších akcí – v pátek 12. listopadu se projdeme svato-
martinskou lampionovou stezkou, v sobotu 20. listo-
padu si vyzkoušíme naši zručnost a nápaditost při vý-
robě adventních a vánočních dekorací. Nabídka je velmi 
pestrá, těšíme se a doufáme, že nám ji nepokazí vládní 
opatření. 

     Kromě kulturního života jsme také poklidili naši obec, 
kontejnery na bioodpad se neustále plní odpady ze za-
hrádek, kontejner na velkoobjemový odpad jsme také 
naplno využili, stejně tak jako sběr nebezpečného od-
padu. 
     Na obci proběhla závěrečná kontrolní prohlídka 
úpravny vody v rezervoáru v Březině, nejprve bude 
spuštěn zkušební provoz, který by měl přejít v ko-
laudační souhlas s užíváním stavby. Chystáme se na 
kolaudaci chodníků v dolní části obce.  V Olšinách po-
kračují výkopové práce s vložením elektrického kabelu. 
Došlo k předání staveniště firmě JaTo stav, s. r. o. Mo-
ravany, která provede rekonstrukci požární nádrže. Ter-
mín dokončení prací je dle smlouvy stanoven na duben 
příštího roku. Nachystaný je projekt na nový vodovod na 
Čtvrtích, na konci listopadu s ním budou občané sezná-
meni na obecním úřadě. Připravujeme projekt na rekon-
strukci školní jídelny a zázemí pro kuchařky, obdrželi 
jsme cenovou nabídku na gastronomickou část ve výši 
1 093 772 Kč. Také budeme schvalovat cenové nabídky 
na zhotovení projektu ZŠ a MŠ Oudoleň - vestavba pod-
kroví. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že budeme opě-
tovně žádat o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova na kulturní dům – výměna střešní kry-
tiny, výměna podlahy pódia, vybudování výdejního 
okénka, rekonstrukci odpadu, vodovodu a elektřiny 
v části kulturního domu. 
     Všechny naše plány se chystáme zařadit do roz-
počtu na rok 2022, jehož návrh budeme na listopado-
vém zasedání zastupitelstva schvalovat. 
     Přeji vám všem pohodové, klidné a barevné pod-
zimní dny! 
                                Blanka Zvolánková, starostka obce

− Usnesení jsou průběžně plněna. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s posouzením ná-
jemní smlouvy mezi obcí a společností Havlíčkova 
Borová zemědělská a. s. právníkem JUDr. Lubomí-
rem Málkem. Na základě těchto informací proběhlo 
jednání se zástupcem společnosti Havlíčkova Bo-
rová zemědělská a. s. Bude vyvěšen nový záměr 
pronájmu č. 12/2021. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace FV02791.0381 z programu Obnova venkova 
Vysočiny 2021 mezi obcí a Krajem Vysočina a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. Obsahem 
smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na 
projekt „Elektroinstalace v kulturním domě“. V rámci 
projektu bude provedena instalace nového hlavního 
rozvaděče el. proudu v kulturním domě. 

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z podpro-
gramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotač-
ního titulu DT 117d8210E – Rekonstrukce a pře-
stavba veřejných budov na výměnu střešní krytiny na 
kulturním domě, výměnu podlahy pódia, vybudování 
výdejního okénka, rekonstrukci odpadu, vodovodu a 
elektřiny v části kulturního domu.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 6/2021. Tímto opatřením byl rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 27 928 Kč (nejvyšší pří-
jem činí částka 20 480 Kč - pojistná náhrada 
za opravu traktoru) a na straně výdajů byl rozpočet 
navýšen o 38 993 Kč – úhrada opravy traktoru.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 10. 2021 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 10. 11. 2021 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.   
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Záměr změny smlouvy pachtovní č. 11/2021 
4. Záměr pronájmu č. 12/2021 
5. Záměr pronájmu č. 13/2021 
6. Záměr pronájmu č. 14/2021 
7. Žádost o pokácení stromu  
8. Rozpočtové opatření č. 7/2021 
9. Zpráva finančního výboru 
10. Obecně závazná vyhláška v oblasti 

odpadového hospodářství 
11. Rekonstrukce školní jídelny 
12. Vestavba podkroví ZŠ a MŠ Oudoleň 
13. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2022 
14. Návrh rozpočtu Obce Oudoleň na rok 2022 
15. Stav peněžních prostředků na účtech obce 

 
 
 
 

OBECNÍ ÚŘAD BUDE UZAVŘEN 
 

Ve dnech 18. – 19. 11 bude obecní úřad uzavřen. 
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− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era   1 231 857,19 
 ČSOB, a. s.                             5 105 042,37 
 Česká spořitelna, a. s.  775 718,65 
 Česká národní banka   2 824 687,51 
 Celkem                             9 937 305,72 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti společ-
nosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s. využití 
stávajících objektů z chovu prasat (staveb na po-
zemcích p. č. st. 149, st. 248, st. 173 a st. 249 v k. ú. 
Oudoleň) na stáje pro nosnice na podestýlce pro pro-
dukci konzumních vajec.  

− Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti Sboru 
dobrovolných hasičů Oudoleň finanční dar ve výši 
5 000 Kč na pořádání okrskové hasičské soutěže 
v roce 2022. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem projektu 
Vodovod Čtvrtě. 

− Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě 
o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., číslo 
2017/1935 mezi obcí a Českou poštou, s. p., Praha, 
a pověřuje starostku podpisem dodatku. Obsahem 
dodatku je rozšíření služeb na poště Partner 
o službu Balíkovna. 

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− se žádostí o podporu Linky bezpečí, z. s.  

− s termínem konání Posezení se seniory – v pátek 
19. 11. 2021 od 17.00 hodin. 

− s  termínem  konání Vítání občánků – v  sobotu 
4. 12. 2021. 

− s termínem  konání  Obecního  plesu – v pátek 
31. 12. 2021. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
10. 11. 2021 v 18.00 hodin a ve středu 8. 12. 
2021 v 18.00 hodin.  

 

JAK Z OUDOLENĚ CESTOVAT AUTOBUSEM DO HAVLÍČKOVA BRODU? 
     Všichni víme, že od 1. ledna letošního roku platí nové jízdní řády autobusů v rámci platnosti integrovaného doprav-
ního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Pomocí jedné jízdenky se tak cestující může přepravovat mezi dvěma 
místy v kraji Vysočina, přičemž během cesty může přestupovat.   
     Linka z Havlíčkovy Borové do Chotěboře a zpět byla upravena tak, že v obou směrech jsou vždy obsluhovány 
všechny zastávky v naší obci.  
     Linka z Přibyslavi do Ždírce nad Doubravou a zpět byla časově posílena, ráno se dostanou žáci i studenti do Ždírce 
nad Doubravou, kde jim navazují dálkové spoje. Odpoledne některé spoje navazují, některé ne a studenti využívají spoj 
přes Chotěboř. 
     Největší změnou je pro naše občany doprava do Havlíčkova Brodu a zpět, neboť tento autobus již nezajíždí do 
Oudoleně k váze, ale obsluhována je pouze zastávka Oudoleň, křižovatka. Když jsem hledala v jízdních řádech a zkou-
mala, jak se naši občané do Havlíčkova Brodu dostanou, zjistila jsem, že pojedou autobusem na Chotěboř, vystoupí na 
křižovatce a počkají na autobus na Havlíčkův Brod. Protože autobusem cestuji, vysledovala jsem i další možnost jízdy 
přes Havlíčkovu Borovou, se kterou bych vás ráda seznámila. Netýká se ale úplně všech spojů. Z Oudoleně můžete 
vyrazit autobusem, který jede z Chotěboře do Havlíčkovy Borové, nemusíte z něj vystupovat, neboť z Havlíčkovy Borové 
jede téměř ihned na Havlíčkův Brod. Lístek si můžete koupit u řidiče až do Havlíčkova Brodu a vychází cenově stejně, 
jako když pojedete z křižovatky. Pokud by došlo ke zpoždění spoje, je nutné vystoupit na křižovatce a vyčkat na přípoj 
z Chotěboře.  
 
Oudoleň – Havlíčkův Brod       Havlíčkův Brod – Oudoleň                                                                                               

 
  
 
 
 
 
 

 
        Na obecní úřad byla již dvakrát doručena prosba o zajíždění spoje do Havlíčkova Brodu ve 4.15 hodin z Havlíčkovy 
Borové přes Oudoleň, který nyní zastavuje pouze na křižovatce. Již jsme na tuto prosbu reagovali, zatím neúspěšně. 
Pokusíme se žádost opětovně zaslat.                                                                                                        Blanka Zvolánková

Oudoleň, 
dolní,  
odjezd 

Oudoleň,  
střední,  
odjezd 

Oudoleň,  
horní,  
odjezd 

Havlíčkova  
Borová,  
odjezd 

Havlíčkův  
Brod,  
terminál,  
příjezd 

  5.54   5.55   5.57   6.10   6.44 

  6.44   6.45   6.47   7.10   7.52 

10.54 10.55 10.57 11.10 11.48 

12.54 12.55 12.57 13.10 13.49 

14.59 15.00 15.02 15.26 16.05 

Havlíčkův  
Brod,  
terminál,  
odjezd 

Havlíčkova  
Borová,  
odjezd 

Oudoleň,  
horní,  
příjezd 

Oudoleň,  
střední,  
příjezd 

Oudoleň,  
dolní,  
příjezd 

  6.10   6.40   6.49   6.51   6.53 

10.15 10.55 11.04 11.06 11.08 

12.15 12.55 13.04 13.06 13.08 

14.15 14.55 15.04 15.06 15.08 

15.15 16.12-přestup 16.19 16.20 16.21 

16.15 16.55-přestup 17.04 17.06 17.08 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

PARLAMENTU ČR 

ve dnech 8. - 9. 10. 2021 
 

Počet voličů: 288 

Počet voličů, kteří volili: 208, tj. 72 % 

Počet platných hlasů: 207 
 

Hlasy pro jednotlivé strany:  

SPOLU-ODS, KDÚ-ČSL, TOP 09   80 

ANO 2011                                    60 

PIRÁTI A STAROSTOVÉ                  25 

Svoboda a přímá demokracie                  12 

PŘÍSAHA                                   11 

KSČM                                                       9 

ČSSD                                                        6 

VOLNÝ blok                                 2 

Strana zelených                                         1 

Trikolora Svobodní Soukromníci             1 
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DĚTI Z  MATEŘSKÉ ŠKOLY 

UZAMKLY LES  
       Jedno páteční říjnové odpo-
ledne jsme konečně zase mohli 
uskutečnit oblíbené setkání s rodiči 
– Zamykání lesa. Děti se na tuto 
podzimní slavnost připravují týden 
dopředu, učí se říkanky, písničky 
a chystají vše potřebné, aby slav-
nostně pomohly přírodě připravit se 
na zimní odpočinek. 
     Jako tradičně jsme akci zahájili 
podzimní dílničkou, kde si děti spo-
lečně s rodiči vytvořily lucerničky na 
cestu a dovyráběly důležité kouzelné 
klíče. Potom jsme společně za do-
provodu písniček a říkadel vyrazili 
směrem k lesu. Cestou děti po-
stupně odkládaly svoje lucerničky, 
aby se mohly podle nich při zpáteční 
cestě, kdy už bude tma, orientovat. 
U lesa proběhl slavnostní obřad a 
klíči a zaklínadlem jsme les uzamkli, aby tam v době 
klidu mohli vstoupit jen dobří lidé. Odvážné děti si potom 
za soumraku les s paními učitelkami prošly a zjistily, že 
ani ve tmě není potřeba se v lese bát. Při společném 

návratu do vesnice děti s jejich dětskou nedočkavostí 
hledaly a sbíraly odložená světýlka.  
     Všichni jsme si užili příjemné podzimní odpoledne a 
podvečer. Děkujeme všem zúčastněným rodičům 
za podporu.                                           Paní učitelky MŠ

       

CELOU ŠKOLOU VONĚLY BRAMBORÁČKY 
      V úterý před podzimními prázdninami proběhl 
ve škole projektový den s názvem Podzimní tvoření 

aneb Bramborování a dýňování. Žáci se měli možnost 
zapsat do jedné ze 4 skupin a vybrat si aktivity, které je 
nějakým způsobem nadchly. Jednotlivé skupiny tak byly 
složeny napříč ročníky. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Jsme připraveni zamknout les. 
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       První skupina 
bramborového klo-
hnění usmažila lu-
xusní bramboráky, 
Každý si oškrábal 
vlastní brambory, 
nastrouhal si je 
vlastníma rukama, 
vyrobil si vlastní 
těsto, ochutil si je 
dle vlastního uvá-
žení a vlastno-
ručně, pod laska-
vým dohledem 
paní Veroniky Ja-
náčkové, si usmažil 
své vlastní bram-
boráčky. Čas nás 

sice tlačil, protože děti si donesly brambory velikostně 
srovnatelné s dýněmi, takže těsta bylo mnoho, nemohla 
tedy proběhnout soutěž Master Chef Oudoleň o nejlepší 
bramborák, ale vzájemnou ochutnávkou v rámci 
klohnící skupiny se kuchaři usnesli, že nejlepší brambo-
ráky má nejmenší kuchtička z první třídy. Ale i ostatní 
se k dílu postavili téměř profesionálně a zbylo i na 
ochutnávku pro paní učitelky a ostatní děti. Též stylové 
kuchařské čepice na hlavách nechyběly. 
      Druhá skupina pod vedením paní učitelky Barákové 
malovala podzimní motivy barvami na sklo. Děti měly na 

výběr ze tří motivů, a to podzimní plody, podzimní listy 
nebo motivy ke svátku Halloween. Měly připravené ša-
blony, které pak konturovacími barvami přenášely 
na sklo. Po zaschnutí obrysů vyplnily obrázky ještě bar-
vami vitrážovými. Všechny děti, včetně těch nejmen-
ších, se sna-
žily a jejich 
kresbičky byly 
velmi zdařilé. 
      Třetí sku-
pina pod vede-
ním paní uči-
telky Stehnové 
vyráběla lucer-
ničky z olejo-
vého papíru, 
většina žáků 
stihla ještě vy-
dlabat straši-
delnou dýni. 
     Čtvrtá sku-
pina pod vedením paní učitelky Kazdové zvládla vytvořit 
tiskátka z brambor, upekla pro ostatní bramborové 
lupínky s česnekem, také připravila výzdobu z podzim-
ních plodů na vstupním schodišti. 
      Projektový den se vydařil, všichni jsme si to ná-
ramně užili.  
                                                                      Učitelky ZŠ 

 

ŽÁCI MOŠTOVALI A POPÍJELI 

        V pátek 22. 10. jsme odpoledne vyrazili do Havlíč-
kovy Borové.  Cílem byla místní moštárna, kde na nás 
čekal pan Karel Sobotka - člen českého zahrádkář-
ského svazu. Každé dítě mělo s sebou jablíčka, která 
jsme po příchodu do moštárny nasypali do kbelíků. 
Jablíčka jsme nejprve umyli hadicí, potom se rozdrtila, 
dala do plachetek, vylisovala a už byl mošt na světě! 
Nalili jsme si do kelímků a přiťukli si na zdravíčko. Mošt 
si mohly děti odvézt i domů.  
        Po ochutnávce jsme pana Sobotku zpovídali a 
dozvěděli se spoustu věcí, např., že nejvíce se tu moš-
tují jablka, ale že se tu moštovaly i hrušky, černý rybíz, 
jeřabiny aj. Na mošt jsou vhodné všechny odrůdy jablek, 
nesmí však být ovoce nahnilé (červi prý nevadí :-D). 
Zbytky jablek (zdrtky, výlisky) si berou myslivci pro zvěř. 
V pokojové teplotě tato výborná pochutina z jablek vy-
drží pouze jeden den, v ledničce asi 5 dní. Pokud 
chceme mošt uchovat na delší dobu, je třeba ho zavařit 
nebo zmrazit. Každý rok v moštárně není stejný, střídají 
se tu "tučné" a "hubené" roky - jeden rok je úroda jablek 
velká, druhý rok malá.  
       Exkurze se vydařila, počasí nám přálo a my se 
dozvěděli a viděli zase něco nového.             Učitelky ZŠ 
 
Postřehy dětí: 
✓ Líbilo se mně, jak ten přístroj lisoval to pití. I jak se 

jablka drtily. Dája E. 

✓ Mně se líbilo, že jsme tam mohli jet. Janička Z. 

✓ Mně se líbil výhled, když jsme jeli autobusem, viděl 

jsem vodníka a taky, jak jsme ochutnávali mošt a jak 

se vymačkávaly jablka. Davídek B. 

✓ Nejlepší bylo drcení jablek, protože to byl pěkný ra-

chot. Markétka F. 

✓ Mně chutnal moc ten mošt a byla jsem ráda, že jsme 

si ho mohli taky nalít do lahve a vzít domů. Eliška D. 

✓ Nejvíc se mně líbilo, jak ten stroj mačkal jablka a ko-

lik z toho bylo hodně moštu. A taky jsem se dozvě-

děl, že na 1 litr moštu potřebuju asi 2 kilogramy 

jablek. Kubík P. 

✓ Nejlepší bylo, jak se v plachetkách mačkaly ty jablka 

a tekl mošt. Honzík B. 

✓ Líbil se mně lis, že se s ním dalo otáčet. Miky J. 

✓ Líbilo se mi, jak se jablka umejvají a moštujou. Na-

tka Z. 

✓ Nejlepší byl ten džus, vlastně mošt, a ten rachot, 

když stroj šrotoval jablka, to jsme se vůbec neslyšeli. 

Beátka P. 
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BOROVŠTÍ SEDMÁCI PŘIPRAVILI PRO 

OUDOLEŇSKÉ DĚTI DISCGOLFOVÝ TURNAJ 
     Discgolf je velmi populární outdoorová aktivita pro 
všechny generace bez rozdílu věku. Vychází z pravidel 
golfu, jen s tím rozdílem, že se používají létající talíře. 
Každý hráč se pak snaží na co nejmenší počet hodů 
umístit disk do discgolfového koše. Tato poutavá hra 
láká svou jednoduchostí a zábavou současně, půvabem 
jsou jasná pravidla a herní prostředí v přírodě. Borovská 
škola má vybavení na tento netradiční sport a již uspo-
řádala desítku turnajů. V letošním roce se žáci 7. roč-
níku rozhodli, že připraví turnaj pro děti z oudoleňské 
školy a školky. Využili středečního dopoledne 20. října, 
kdy krásně zářilo sluníčko a jeho teplé paprsky hřály 
všechny účastníky po celém těle. Discgolfové hřiště si 
sedmáci nachystali u Chaloupky a bylo složené ze tří 
discgolfových košů a šesti výhozišť.  Všichni účastníci 
se před turnajem řádně rozcvičili, protáhli svá těla a 
po rozdělení do šesti družstev se společně se svými ve-
doucími vydali po louce k aleji a házeli disky do košů. 
Pořadatelé počítali hody, zapisovali je do připravených 
kartiček, sčítali výsledky, psali diplomy a prováděli vy-
hodnocení tří nejlepších hráčů v každé kategorii, kterým 
předávali na památku diplom, perníkovou medaili, čoko-
ládku a malou odměnu. Všichni účastníci byli navíc od-
měněni napečenými nebo připravenými dobrotami a 
teplým čajem. 

     Discgolfový turnaj se vydařil, vítězi se stali všichni, 
neboť jejich disky vždy skončily v discgolfovém koši. 
Sedmáci si vyzkoušeli, co všechno obnáší příprava 
sportovní akce. O třídnické hodině akci naplánovali, 
v hodinách informatiky připravili pozvánky, diplomy a 
hrací kartičky, v hodině tělesné výchovy nachystali po-
můcky na discgolf, dále napekli a ozdobili ve škole per-
níkové medaile a někteří se snažili doladit přípravy 
i doma. Všichni obdrželi od třídní učitelky pochvalu do 
žákovské knížky za dobře odvedenou přípravu a orga-
nizaci turnaje. A už teď mají v hlavách další akce, které 
bychom mohli společně podniknout.  
                          Borovští sedmáci a Blanka Zvolánková 

DUŠIČKOVÉ 
 

R O Z J Í M Á N Í 
 
     Připravte si kapesníčky, milí moji. Tohle je nejdojemnější pří-
spěvek letošního kalendáře. Já tedy po každém přečtení, uroním 
nějakou slzu. Jak krásně podané mohou být i události, které si 
nechceme připouštět, ale do našich životů prostě patří... 
     „Zdá se vám sentimentální, že i děti vzpomínají zemřelých? 
Myslíte, že je to zbytečné? Domníváte se, že děti mají myslit jen 
na radost? Nebylo by to ani přirozené, ani vždy možné. Ani dítě 
není ušetřeno bolesti způsobené úmrtím někoho drahého z ro-
diny. Snad je to milovaná bába, děd, strýc, teta nebo dokonce 
některý z rodičů. Chraň vás toho, děti, nebe, ale jsme smrtelní, 
nevíme nikdo z nás dne ani hodiny.  
     Milovaný odešel, ale neodešla láska k němu, žije a musí žít. 
Jak by dítě o dušičkové dny nemělo vzpomenout milované báby, 
která tolik milovala, že se zdá nemožným, aby se víc nevrátila? 
Přirozeně na ni vzpomínáme a památku uctíme návštěvou hrobu 
a kytičkou nebo světýlkem. Právě tyto dny jsou poutem s těmi, 
jež odešli, zapomínáme-li, čím nám byli, o Dušičkách je odpro-
šujeme a věnujeme jim světlé vzpomínky.  
     Řekne-li někdo, že dítěti nepatří smutek, není to správné. Du-
šičkové vzpomínky nemusí být ani smutné. Vzpomínáme na 
lásku, která jen a jen dávala. Vzpomínáme radostně a vděčně. 
Milujeme upřímně své děti, a ačkoli nečekáme vděku, přece jen 
nechceme věřit, že by na nás docela jednou zapomněly. Vždyť 
by to ani nebylo na světě hezké. Mají-li děti jednou na nás vzpo-
mínat, musí vidět, že i my nezapomínáme těch, kdož nám dali 
život a byli nám drazí. Konečně vždyť i úcta k těm, kdož byli před 
námi, je součástkou správné výchovy. Snad se dítě nepamatuje 
na děda, bábu, snad zemřeli dříve, než se narodilo. Mrtví však 
žijí ve vzpomínkách, vypravuje se o nich dětem a ve dnech du-
šičkových navštěvujeme s dětmi jejich hroby. Měli by tak činit 
všichni rodiče a ukazovat, že i oni jsou vděčni těm, kteří dávno 
odešli. 
     Úcta k mrtvým je projevem kultury člověka. Smutně působí 
opuštěné, zapomenuté hroby, vždyť ještě žije někdo z pozůsta-
lých, který by mohl opuštěný hrob ozdobit. Neváhejte v dušičko-
vých dnech navštívit s dětmi hroby drahých. Nechť cítí, že oprav-
dová láska neumírá, nechť si ji připomenou, aby je provázela do 
let, kdy ji plně pochopí. Zapomínáte-li mrtvých, ochuzujete děti o 
krásné vzpomínky na nezištná srdce.“ 
 
 

Z ČASOPISU HVĚZDA ČESKOSLOVENSKÝCH PANÍ A 
DÍVEK, 1938 

 
 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 11/2021 7 

Kate Quinn: LOVKYNĚ 
     Touha po spravedlnosti sílí a z Lovkyně 
se stává štvaná zvěř…Ian Graham, slavný 
válečný korespondent, se po druhé svě-
tové válce rozhodne pátrat po zločincích, 
kterým se podařilo uprchnout před sprave-
dlností. Cílem jeho pátrání je především 
žena, jíž se říkalo Lovkyně. Tato chladnokrevná vražed-
kyně měla na svědomí životy mnoha polských uprch-
líků, včetně dětí.  
      Po čase se Ian setkává s Ninou Markovovou, poru-
čicí sovětského letectva, které se jako jediné podařilo 
přežít střetnutí s obávanou nacistkou. Ian brzy zjišťuje, 
že on i Nina mají dobrý důvod, aby si s Lovkyní vyrovnali 
účty… 

W. Bruce Cameron: PSÍ POSLÁNÍ    

      Všichni psi jednou přijdou do nebe… 
Ale nejprve musí splnit své poslání. 
      Autor románu Psí poslání, který si za-
milovali čtenáři po celém světě, Bruce W. 
Cameron je přesvědčený, že jeden pes se 
může narodit několikrát za sebou, aby se 
mohl zdokonalovat v rozličných dovednostech a aby 
mohl čím dál tím lépe chápat člověka. 
      I hlavní hrdina knihy se na svět vrací znovu a znovu. 
Jeho první pokus dopadá tragicky. Potom hledá smysl 
života jako neposedný retrívr malého chlapce Ethana. 
Ani tenhle pokus nemá dlouhé trvání. Když se narodí 
znovu, nosí v srdci jediné přání – znovu spatřit Ethana, 
kterého nadevše miluje…

MLADÍ HRÁČI SE ZÚČASTNILI TURNAJE 

K MEZINÁRODNÍMU DNI ŠACHU       

     O prázdninách se naši 
mladí šachisté zúčastnili tur-
naje k Mezinárodnímu dni 
šachu. V úterý 20. července 
zavítali do Havlíčkova Brodu 
a v místní herně sehráli par-
tie proti hráčům z Havlíčkova 
Brodu, Náměště nad Osla-
vou, Jihlavy a Pelhřimova. 
V sestavě Vojta Zvolánek, 
Lenička Zvolánková, Tomáš 
Benc, Jan Kubát a Štěpán 
Holas uhráli skvělé výsledky. 
Lenička skončila na krás-
ném druhém místě v mlad-
ších žácích a Vojta na třetím 
ve starších, za ním se seřa-
dili Jenda, Tomáš a Štěpa. 
Krásné vystoupení našich 
mladých hráčů. 
                                                                                                                         

ZASE HRAJEME TVÁŘÍ V TVÁŘ 

     V září jsme odehráli oddílový přebor za účasti 
12 hráčů. Byl to pro nás nezvyk po tak dlouhé době 
usednout k šachovnicím a přeorientovat se na hru s fi-
gurkami. Do této doby jsme se setkávali jen on-line přes 
šachový program.  
      Překvapivým vítězem se stal Vojta Zvolánek před  

druhým Petrem Zvolánkem a třetí místo obsadil Milan 
Chvojka. 
   

OBHÁJILI JSME DRUHÉ MÍSTO NA TURNAJI 

     V neděli 19. 9. proběhl ve Žďáře nad Sázavou desátý 
ročník šachového Turnaje mušketýrů.  
     Za účasti 20 hráčů reprezentujících pět družstev pro-
běhl sedmikolový open rapid turnaj jednotlivců. Vyhod-
nocení bylo systémem olympijského bodování součtu tří 
nejlepších hráčů z každého družstva. 
     Podařilo se nám obhájit loňské druhé místo, i když 
nás to hrozně mrzelo, protože až poslední kolo roz-
hodlo, že nás o bod předběhli hráči z Velkého Meziříčí, 
třetí skončili hráči Jám, dále Žďár nad Sázavou a páté 
Křižánky.  
      Hráli jsme v sestavě: Milan Chvojka, Michal Sokol, 
Tomáš Benc, Štěpán Zvolánek a Bětka Zvolánková. 
     Turnaj se velice vyvedl a myslím, že ani my jsme ne-
udělali ostudu. 
 

SEZÓNU REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE JSME 

ZAHÁJILI REMÍZOU  
     Dne 24. 10. jsme zahájili sezónu Regionální sou-
těže. Jeli jsme na zápas do Světlé nad Sázavou. Utkání 
jsme zremizovali 2,5 - 2,5. Naše sestava pro tento zá-
pas byla Michal Sokol, Milan Chvojka st., Tomáš Benc, 
Petr Zvolánek a výborně hrající Bětka Zvolánková. 
      Letos hrajeme skupinu Západ, kde jsou našimi sou-
peři hráči Světlé, Havlíčkova Brodu, Humpolce, Jihlavy 
a Cejle. Držte pěstě v novém ročníku, který se snad po-
daří dohrát v pohodě a klidu.                        Milan Chvojka 

KRAJ PŘÍŠTÍ ROK PŘIDÁ PENÍZE DO FONDU 

VYSOČINY. DO REGIONU POŠLE AŽ 

O 64 MILIÓNŮ KORUN VÍCE NEŽ LETOS 
      Vysočina podporuje dlouhodobě projekty a aktivity 
měst, městysů a obcí, spolků, firem i jednotlivců pro-
střednictvím svého Fondu Vysočiny. V letošním roce je 
k rozdělení připraveno více než 264 miliónů korun 
v rámci 29 programů. Krajské peníze pomáhají obcím 
při udržení provozu místních prodejen a dalších 

venkovských služeb, jsou klíčové pro zajištění sociál-
ních služeb, mateřských i dobrovolnických center i hos-
picové péče. Bez přispění kraje by se zásadně zpoma-
lila výstavba a modernizace vodohospodářské in-
frastruktury. Kraj velkoryse podporuje také majitele kul-
turních památek, každoročně přispěje desítkám jejich 
majitelů na realizaci oprav nebo na přípravu předprojek-
tové dokumentace. Další finance pravidelně směřují 
mezi organizátory sportovních, volnočasových i kultur-
ních akcí. Na rozvoj obcí je speciálně vyhlášen program 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 
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Obnova venkova Vysočiny. V rámci něj jsme letos při-
praveni rozdělit 70 miliónů korun. Každá obec i město si 
mohou jednotlivě sáhnout až na 100 tisíc korun – za ně 
si opraví místní komunikace, chodníky, veřejné osvět-
lení, fasády, pořídí komunální techniku, vybaví místní 
hasiče, obnoví veřejnou zeleň, obmění dopravní zna-
čení. Tento program je jednoduchým, jednoznačně ne-
joblíbenějším a nejžádanějším krajským dotačním titu-
lem. Rada kraje vnímá příznivý vývoj příjmů a na zá-
kladě toho má zájem do území významně investovat, a 
to i prostřednictvím našich partnerů. V rámci sestavo-
vání krajského rozpočtu na rok 2022 proto krajská rada 
navrhne, aby došlo k navýšení celkového objemu dotací 

rozdělovaných přes Fond Vysočiny až na 6 % daňových 
příjmů kraje  (oproti současným 5,5 %). Prakticky to zna-
mená, že chceme v programu Obnova venkova Vyso-
činy mezi obce, městyse a města rozdělit až 89 miliónů 
korun (127 tisíc korun pro žadatele). Další dotační pe-
níze příští rok Kraj Vysočina přidá do ochrany pitné 
vody, na sport a kulturu.  
       Fond Vysočiny příští rok nabídne v rámci svých do-
tačních programů až 330 miliónů korun. A to je dobrá 
zpráva. O další dobré zprávy z hejtmanství se s vámi 
podělím opět za měsíc. 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

10. 11. Zasedání zastupitelstva Obec 

12. 11.  Svatomartinská lampionová stezka SDH 

19. 11. Posezení se seniory Obec 

20. 11. Předvánoční aranžování SDH 

28. 11.  Rozsvěcení vánočního stromu 
Obec 

ZŠ a MŠ 

4. 12.  Vítání občánků Obec 

 

KDO JE NA STARÉ FOTOGRAFII? 
 

      Na základě přání občanů vybíráme některé  

fotografie z kalendáře a budeme se snažit identi-

fikovat vyfotografované osoby. 
       
Na fotografii z 44. týdne jsou vítězové myslivecké 

střelecké soutěže u rybníka Kašparák. 
 

Zleva: Karel Halama, čp. 115, Václav Halama, 
čp. 57, Jaroslav Nejedlý, Chotěboř, Jan Ondrá-

ček, Jitkov, Oldřich Kubát, Jitkov, Jiří Poul, 

čp. 136, Josef Hospodka, Jitkov, František Ha-

merník, Sobíňov, Václav Halama st., čp. 57. 

 

 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 
 

   V měsíci listopadu oslaví 
          výročí narození 

 
 

            Miloslav Benc,  
            Oudoleň 103 

 

                 BLAHOPŘEJEME! 
 

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

