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SLOVO STAROSTKY  
 
 

Vážení spoluobčané, 
     po dlouhé době přišla letos zima, která byla vyda-
řená. Taková, jaká má být, s dostatkem sněhu i mra-
zivá. Někteří z Vás si ji užili, jiní by ji raději oželeli. Děti 
se vyřádily při bobování a sáňkování, vytáhli jsme 
i běžky, dokonce velké mrazy dovolily bruslit na rybníku. 
Prožili jsme také krásné mrazivé slunečné dny, které lá-
kaly k procházkám po okolí. Základní službou pro ob-
čany v zimním období je udržovat sjízdné a schůdné ko-
munikace. Jsme si samozřejmě vědomi, že nebylo 
v každý okamžik pro každého vše dokonalé, ale snažili 
jsme se. Děkujeme všem, kteří nám s údržbou pomá-
hali.  
     Jaro už klepe na dveře, nastává probouzení přírody, 
práce na zahrádkách, ale také započetí investičních 
akcí v naší obci. 
     V těchto dnech jsme vypsali výběrové řízení na vý-
stavbu chodníku v dolní části obce. Zadali jsme přípravu 
projektu na rekonstrukci požární nádrže, který potřebu-
jeme pro získání povolení vodoprávního úřadu. Již od 
září jsme věnovali čas přípravě na projektovou doku-
mentaci ke kanalizaci, získali jsme potřebnou studii pro 
budoucí projekt. K podání žádosti o dotaci bylo nutné 
provést výběrové řízení, které jsme po novém roce za-
dali. Z důvodu vysokých cen bylo zrušeno. Ihned jsme 

připravovali další výběrové řízení a všechny podklady 
tak, abychom žádost do 31. března zaslali. Bohužel 
22. února jsme se dozvěděli, že vyčleněných 250 mili-
onů korun na přípravu projektové a zadávací dokumen-
tace nezbytné pro rozvoj vodohospodářské infrastruk-
tury se však pro velký zájem vyčerpalo o více jak měsíc 
dříve a že Státní fond životního prostředí ČR příjem dal-
ších žádostí zastavil. To už bylo pro nás v letošním roce 
druhé zklamání, neboť podobně dopadla i naše žádost 
o opravu střechy kapličky. Cenová nabídka byla připra-
vena, ale hned 1. den bylo přijímání žádostí zastaveno.                                                    
Dále nepřetržitě řešíme stavební parcely. Již se zdálo, 
že jsme na dobré cestě k cíli, ale dopravní inspektorát 
v Havlíčkově Brodě po nás požaduje rozšíření příjez-
dové komunikace, které se dotýká majitelů sousedních 
pozemků. V těchto dnech s nimi probíhají jednání. 
    Zima tedy byla mrazivá, ale na úřadě nám bylo horko 
z přípravy projektů, cenových nabídek, žádostí o do-
tace, zadávání výběrových řízení. Tolik telefonických 
hovorů, zařizování, vyjednávání a nakonec velká smůla. 
Ale jaru bude zajisté slušet dobrá nálada. A protože, 
když se chce, tak všechno jde, budeme se raději místo 
skepse těšit na další investiční akce a na setkávání 
s Vámi, v tuto náročnou dobu alespoň na procházkách. 
     Hezké a především zdravé jaro Vám všem! 

                                                       Blanka Zvolánková 
starostka obce 

Jiří Kryštofek ml. přebírá ocenění za třetí místo v kategorii Tradice ČESKÝ GOODWILL 2020. Foto © archiv HPCG. 
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− Kontrola usnesení  

− Bod č. 4 - zasedání 28. 1. 2020 – obnova cesty.  
V současné době nebude obec cestu obnovovat. 

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej 
části pozemku p. č. 648/195 o výměře cca 35 m2 
v k. ú. Oudoleň. Tento pozemek mají nájemci prona-
jatý do 11. 6. 2021. Pronájem je bez úplaty za pod-
mínky pronájmu části pozemku p. č. st. 49 obci.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o po-
souzení obálek s nabídkami. Výběrového řízení se 
zúčastnilo 7 firem:  
Název společnosti            cena v Kč bez DPH 
WATER DESIGN GROUP LTD, Praha 1 320 000,-  

VODASERVIS s. r. o., Žďár n/S.           1 650 000,- 

VDI Projekt s. r. o., Pardubice                 1 263 600,- 

M Projekt CZ s. r. o., Ústí nad Orlicí       1 479 000,- 

Vodárenská společnost Chrudim, a. s.   1 720 000,- 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.      1 478 000,- 

ŠINDLAR s. r. o., Hradec Králové           1 592 000,- 

Hodnotící komise doporučila zrušení výběrového 
řízení.  
Zastupitelstvo schvaluje zrušení výběrového řízení 
na veřejnou zakázku na zpracování projektové 
dokumentace "Oudoleň - dostavba vodovodní sítě, 
kanalizace a ČOV" zahájeného výzvou ze dne 22. 1. 
2021. 

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z pro-
gramu Kraje Vysočina Stavby ve vodním hospodář-
ství 2021 z podprogramu A Zásobování pitnou vo-
dou na rekonstrukci rezervoáru v Olšinách. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací, že do-
tační titul na výstavbu bytového domu nebyl v sou-
časné době ještě vyhlášen.   

− Zastupitelstvo schvaluje směnu spoluvlastnického 
podílu obce Oudoleň ve výši 15/710 k pozemku 
p. č. 409/19, lesní pozemek, o výměře 1 524 m2 
v k. ú. Staré Ransko, za pozemek ve vlastnictví obce 
Slavětín p. č.  49/21, lesní pozemek, o výměře 
1 524 m2 v k. ú. Slavětín u Oudoleně. 

− Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Oudoleň č. 1/2021, o místním poplatku z po-
bytu. Vyhláška nabývá účinnosti 5. 3. 2021. 

− Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu 
za rok 2020. 

− Zastupitelstvo schvaluje poskytnout Krajské kni-
hovně Vysočiny, Havlíčkův Brod, finanční dar ve výši 
2 000 Kč na nákup knih do výměnného fondu krajské 
knihovny.  

− Žadatel požádal o pokácení javoru na pozemku obce 
p. č. 648/92 v k. ú. Oudoleň z důvodu, že strom brání 
vjezdu nákladních vozidel do dvora domu čp. 122 a 
při pádu hrozí poškození střechy. Zastupitelstvo 
bere na vědomí a doporučuje pokácení.  

− Zastupitelstvo schvaluje prodej krbových kamen 
GRAND 10 kW, béžová barva, horní kouřovod, stáří 
13 let, za cenu 5 000 Kč. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era   1 066 092,69 
 ČSOB, a. s.                             4 598 198,18 
 Česká spořitelna, a. s.  786 113,35 
 Česká národní banka   1 263 096,71 
 Celkem                             7 713 500,93 Kč. 

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s návrhem na stanovení hranic nové komunikace 
ke stavebním pozemkům. 

− s návrhem Ing. Aleše Málka, předsedy společ-
nosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s., 
na směnu části pozemku akciové společnosti 
p. č. 648/48 v k. ú. Oudoleň za část pozemku 
obce p. č. 753 v k. ú. Oudoleň. 

− s metodickou příručkou pro žadatele o finanční 
příspěvky na hospodaření v lesích poskytované 
z rozpočtu Ministerstva zemědělství. 

− s dotačním titulem Zeleň ve městech a obcích. 

− s informací, že se obci nepodařilo získat dotaci 
na opravu střechy kapličky. 

− s termínem zasedání zastupitelstva v pondělí 
1. 3. 2021 v 18.00 hodin.  

− Kontrola usnesení 

− Usnesení - bod č. 3 – zasedání 1. 3. 2021 – žádost 
o prodej pozemku. Žádost bude projednána na místě 
samém.  

− Usnesení č. 2/2/2021 - Zastupitelstvo schvaluje 
zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku 
na zpracování projektové dokumentace "Oudoleň - 
dostavba vodovodní sítě, kanalizace a ČOV". 
Výběrové řízení bylo zrušeno.  

− Usnesení č. 3/2/2021 - Zastupitelstvo schvaluje po-
žádat o dotaci z programu Kraje Vysočina Stavby 
ve vodním hospodářství 2021 z podprogramu A Zá-
sobování pitnou vodou na rekonstrukci rezervoáru 
v Olšinách. Zastupitelstvo stanovuje komisi pro vý-
běrové řízení na rekonstrukci rezervoáru v Olšinách 
ve složení: Mgr. Blanka Zvolánková, Bc. Petr Zvolá-
nek, Pavel Veselý. 

− Usnesení č. 5/2/2021 - Zastupitelstvo schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 1/2021, 

o místním poplatku z pobytu. Vyhláška nabývá účin-
nosti 5. 3. 2021. Vyhláška byla vyvěšena na úřední 
desce.  

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo zrušuje vnitřní Směrnici k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu schválenou 
na zasedání zastupitelstva obce Oudoleň dne 15. 5. 
2019 usnesením č. 6/6/2019, a to k datu 1. 3. 2021. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny 
spoluvlastnického podílu obce Oudoleň ve výši 
15/710 k pozemku parc. č. 21/8 o výměře 527 m2 
(ostatní plocha) odděleného geom. plánem č.  268 - 
1267/2020 od pozemku p.  č. 21/1 v k. ú. Staré Ran-
sko, pozemku parc. č. st. 268 o výměře 654 m2 (za-
stavěná plocha a nádvoří) včetně stavby č. ev. 51 
(stavba občanského vybavení) v k. ú. Staré Ransko 
a pozemku parc. č. 743/3 o výměře 101 m2 (vodní 
plocha) v k. ú. Hodíškov za pozemek včetně trvalých 
lesních porostů parc. č. 442 o výměře 384 m2 (lesní 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 2. 2021 
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pozemek), pozemek parc. č. 458 o výměře 
32 654 m2 (lesní pozemek) a pozemek parc. č. 461 
o výměře 29 306 m2 (lesní pozemek) v k. ú. Budeč 
u Žďáru nad Sázavou. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era   1 065 982,73 
 ČSOB, a. s.                             4 598 532,48 
 Česká spořitelna, a. s.  784 584,55 
 Česká národní banka   1 263 086,71 
 Celkem                             7 712 186,47 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové do-
kumentace na rekonstrukci požární nádrže za cenu 
22 tis. Kč bez DPH firmou JaTo stav s. r. o., Mora-
vany. 

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s dotazem starosty obce Slavětín na možnost na-
pojení Slavětína na čističku odpadních vod v Ou-
doleni. 

− s informací ohledně jednání s majiteli dotčených 
pozemků při realizaci příjezdové komunikace 
ke stavebním parcelám. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
17. 3. 2021 v 18.00 hodin.  

 

 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ SE BLÍŽÍ    
     Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začíná rozhodným oka-
mžikem o půlnoci z 26. 3. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má 
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronic-
kého formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní apli-
kaci.  
      Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. 
do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho 
distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k epidemické 
situaci nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním for-
mulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 
840 30 40 50.  
        Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný 
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.  
     Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty, odeslání je 
zdarma, nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty. Nejbližší kontaktní místo určené pro veřejnost 
k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů je pracoviště České pošty, s. p., 
ve Ždírci nad Doubravou, Chotěboři nebo Přibyslavi. Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz. 
 

POPLATKY ZA POPELNICI, PSA A OUDOLEŇSKÉ 

LISTY MŮŽETE PLATIT AŽ DO KONCE DUBNA 
     Vzhledem k současné situaci bude možné platit po-
platek za popelnici, psa a OL až do 30. 4. 2021. 
      Při platbě, prosím, upřednostňujte platbu na účet: 
215945167/0300, 102703292/0300 nebo 
3655068309/0800. Výši  poplatků  je  možné  si  zjistit 
e-mailem nebo telefonicky na obecním úřadě, ale mů-
žete si jej spočítat i sami: 

− poplatek za popelnici – občan s trvalým pobytem: 
360 Kč/osoba, chalupář: 600 Kč/objekt. 

− poplatek za psa – 120 Kč za jednoho psa, 180 Kč 
za každého dalšího psa.  

− Oudoleňské listy – 22 Kč za výtisky 01 – 12/2021. 
 

OD DUBNA BUDE UKONČEN ZIMNÍ SVOZ 

POPELNIC    
       Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., 
Žďár nad Sázavou, oznamuje, že od dubna přechází 

na svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní, ve čtvrtek 
v sudé týdny.  
       V měsíci březnu proběhne poslední svoz komunál-
ního odpadu ve čtvrtek 25. 3., další vývoz bude hned 
další týden ve čtvrtek 1. 4. a poté až po 14 dnech.  
 

BAZÁREK SE ODKLÁDÁ, TERMÍN BUDE VČAS 

OZNÁMEN 
      Bazárek se v termínu 15. - 19. 3. neuskuteční. Nový 
termín příjmu věcí a konání bazárku bude včas ozná-
men.  

POMOCI UKLIDIT OKOLÍ NAŠÍ OBCE MŮŽETE 

16. DUBNA 
     Tradiční osvětová akce s názvem Čistá Vysočina 
v letošním roce proběhne v pátek 16. dubna. Kvůli vý-
voji epidemické situace je však nutné sledovat aktuální 
nařízení státních a krajských odpovědných orgánů a ří-
dit se podle nich. 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 17. 3. 2021 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.   

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Příjezdová komunikace ke stavebním 

parcelám 
4. Výběrové řízení – chodníky 
5. Záměr směny majetku obce č. 2/2021 
6. Záměr směny majetku obce č. 3/2021 

 

 

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

http://www.scitani.cz/
http://www.scitani.cz/
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        „Je velice smutné, že i když každoročně uklízí dob-
rovolníci od silnic na Vysočině desítky tun odpadu, stále 
ho neubývá. Taky si pokládáte otázku: Kde se tam stále 
bere? Je to vizitka lidské nevšímavosti a arogance, zvyk 
vyhodit cokoli kamkoli, hlavně když nejsem vidět. Lidé 
uklízí po lidech. Dobrovolnou angažovanost považuji za 
společenskou odpovědnost a i letos se k dobrovolníkům 

osobně připojím. Vážím si každého jednotlivce, který se 
rozhodne být všímavý a pomůže přírodě od odpadků. 
Pokud to letos situace ohledně pandemie dovolí, 
pojďme společně pomoci ke zkrášlení prostředí, v němž 
společně žijeme. Děkuji všem, kteří se k nám připojí,“ 
uvedl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj Vyso-
čina a místní Agenda 21. 

 

MLÝN OUDOLEŇ BYL OCENĚN V PRESTIŽNÍM 

PROJEKTU ČESKÝ GOODWILL 2020 

       Na počátku letošního roku bylo Jiřímu Kryštof-
kovi ml. předáno ocenění Český Goodwill 2020 
za třetí místo v kategorii Tradice. Český Goodwill, 
původní český projekt s tradicí od roku 2013, oce-
ňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží pro je-
jich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality 
a poctivou práci. Ocenění Český Goodwill je zalo-
ženo na nominacích veřejnosti. 
      Mlýn Oudoleň do prestižního projektu Český Good-
will přihlásil neznámý příznivec, který prohlásil: „Proč 
jsem se rozhodl nominovat mlýn Oudoleň? Protože 
jakmile otevřete dveře budovy mlýna, dýchne na Vás 
historie starých časů. Nejsou tu žádné moderní vymo-
ženosti, žádné balící linky, žádné sklady, kde se hro-
madí tuny pytlíků s moukou. Technologie mlýna se od 
počátku 20. století nezměnila, a tak má příchozí mož-
nost vidět a slyšet běžný cvrkot mlýnice." 
     Porota měla favorita v kategorii Tradice poměrně jas-
ného. Vždyť tradice mlýna sahá do roku 1869 a od roku 
1913 jej vlastní rodina Kryštofkových. Rodinnou mlynář-
skou tradici od svého děda a otce převzal Jiří Kryštofek, 
který stejně jako oni ctí tradici, poctivost a kvalitu. 

A co tomuto úspěchu říká Jiří Kryštofek ml., syn ma-
jitele mlýna? 
O tomto projektu jsme se vlastně dozvěděli až při nomi-
naci a jsme za tu nominaci moc rádi, protože se jedná o 
ocenění od našich zákazníků, a to je ta nejvyšší možná 
cena. Získané ocenění nás velmi těší. 
 
Kdy a kde probíhalo předání ocenění? 
Předání ocenění bylo s ohledem na protiepidemická 
opatření přesunuto z tradičního říjnového termínu 
v roce 2020 na 21. ledna 2021 a neproběhlo formou ga-
lavečera, ale v neformální atmosféře venkovního auto-
kina v těsné blízkosti Strahovského stadionu. 
 
A opravdu ani netušíte, kdo vás nominoval? 
Trochu tušíme, ale nejsme si jistí, a tak bychom tuto in-
formaci neradi zveřejňovali. Každopádně si toho moc 
vážíme a děkujeme za nominaci a i za to, že se k nám 
stále lidi vracejí. 
 
Co si myslíte, že by na tento váš úspěch řekl váš 
děda Alois Kryštofek (mimochodem také první po-
revoluční starosta obce), který požádal o vrácení 
mlýna zpět do osobního vlastnictví a oudoleňský 
mlýn byl v roce 1991 první, který byl po revoluci na-
vrácen původnímu majiteli? 
Na mlýně mu hodně záleželo a určitě by byl pyšný, že 
mlýn stále pokračuje v tradici, a doufejme, že i dlouho 
ještě fungovat bude. Někde bych mohl najít záznam 
z navrácení mlýna a při nějaké příležitosti bychom ho 
mohli promítnout.(úsměv) 

 
Myslíte si, že je o mouku z vašeho mlýna takový zá-
jem právě z důvodu, že používáte při mletí původní 
zařízení a tradiční technologii?  
Ano, je to díky léty prověřeným procesům a technologii 
mletí a výběru kvalitního obilí a kombinací těchto faktorů 
dosahuje naše mouka vysoké kvality, kterou v dnešní 
době není jednoduché najít. 
 
Máte nějaký cíl nebo sen, který byste chtěl uskuteč-
nit? 
V nejbližší době bychom chtěli spustit nový web, a to 
i s e-shopem, abychom uspokojili i zákazníky z větší 
vzdálenosti. Také do budoucna jsou v plánu nějaké no-
vinky, ale to bych ještě úplně nechtěl prozrazovat. 

Cítíte se tímto úspěchem zavázání? 
Jelikož se jedná o ocenění od našich zákazníků, tak to 
ani jinak nejde. Ještě jednou bychom chtěli moc podě-
kovat. Vážíme si toho! 

 

Jiří Kryštofek ml. prezentuje mlýn při soutěži  

Vesnice roku v roce 2018. 
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DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

„DRŽELY MASOPUST“  

     Ať je nám veselo – to bylo 
hlavní téma února. Hodně jsme 
zpívali, tancovali, učili se různé 
říkačky a říkanky, hráli různé ve-
selé hry s pohybem, pokračovali 
v užívání si sněhu, prostě si po-
řádně prožívali radost z toho, že 
můžeme být spolu.  
      Děti také přemýšlely, proč 
vlastně je na světě zábava, co 
všechno by chtěly dělat, aby jim 
bylo veselo, jakou udělaly ně-
komu radost, kdo udělal radost 
jim, a jestli se také radují dospě-
láci, z čeho a jak.  
     Vyvrcholením našeho veselí 
byla oslava svátku radosti – „dr-
želi jsme masopust“, jak se zpívá 
v jedné z masopustních písní. 
Díky pohádce Jak to bylo o ma-
sopustu ze série Chaloupka 
na vršku se děti dozvěděly, co to 
masopust vlastně je, jak vypadá. Poznávaly různé masky a taky si vyzkoušely, jak se dělají jitrnice – využili jsme k tomu 
jednak strachový pytel a jednak staré ponožky. Dělali jsme masopustní kouzlení, hráli masopustní hry a učili se tance 
maškar medvěda, kominíka a kobyly. Nakonec si každý z nás vymyslel nějakou svoji maškaru a za ni se převlékl a 
čtrnáctidenní oslavu radosti jsme zakončili průvodem a rejem maškar ve třídě.  
     Poslední týden měsíce jsme se s radostí vrátili k činnostem v našich centrech aktivit, kde děti tentokrát prozkoumá-
valy magnetické věci a magnety, které máme ve třídě, zkoušely, co udělá voda s krepovými papíry a také stavěly a 
skládaly z různých tvarů a barev.                                                                                                                      Marta Půžová 
 

V MĚSÍCI LEDNU A ÚNORU ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

NEZAHÁLELI        

 
      Sice školu směli navštěvovat pouze žáci 1., 2. a 3. ročníku a čtvr-
ťáci a páťáci se vzdělávali distančně, ale i tak jsme se snažili, aby se 
všem dařilo a učení nás bavilo.  
 
      Ve čtvrtek 28. ledna proběhl ve škole projekt s názvem Po sto-
pách až ke krmelci, při kterém jsme ve spolupráci s místním mysliv-
cem pozorovali stopy zvěře, poznávali parohy a kožešiny. Během sto-
pování zvěře jsme došli až ke krmelci, kde děti zvěř i nakrmily. Násle-
dovalo předávání pololetního vysvědčení, které si i žáci 4. a 5. ročníku 
mohli přijít osobně vyzvednout před budovu školy, mohli se tak alespoň 
na chvilku potkat se svými spolužáky a s paní učitelkou.  
 
     Při distanční výuce využíváme program Alfbook (www.alfbook.cz), 
ve kterém si děti hravou formou opakují své vědomosti. Automaticky 
jsme se tím zúčastnili i tzv. "Alfiády" - v této soutěži o ceny bylo zapo-
jeno 118 škol z České i Slovenské republiky, celkem 1 119 tříd. No a 
naší škole se povedl vyloženě "husarský kousek". Ze všech škol získali 
naši žáci nejvíce bodů, s výrazným náskokem obsadili 1. příčku a tím 
vyhráli pro školu interaktivní tabuli.  
      Další "majstrštyk" se povedl našim čtvrťákům, kteří taktéž obsadili 
první místo, byli ze všech tříd nejaktivnější. Obdrží značková trička a 
kšiltovky. A kromě toho ještě pochvalu třídního učitele. 
      A do třetice všeho dobrého: ještě jedno individuální ocenění získala Lenička Zvolánková, která obsadila 3. místo 
za nejvíce vyluštěných testů a vyhrála Q-Scout.  
 
       Dne 17. února se žáci první třídy zúčastnili výtvarného tvoření pro soutěž Ministerstva vnitra České republiky. Té-
matem se pro letošní rok stal Svět očima dětí - Svět v době pandemie a hrdinové v první linii. Žáci se tématu 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 3/2021 6 

věnovali během celého dopoledne, proběhl 
brainstorming a následné tvoření, při kterém 
byly zohledněny nápady dětí. Jak se práce 
povedla, můžete posoudit z fotografií na na-
šich webových stránkách.  
 
        V pátek 19. února jsme uspořádali 
školní kolo recitační soutěže. Děti se nau-
čily vybrané básničky a snažily se porotu zau-
jmout osobitým přednesem. Komu se nejvíce 
dařilo, najdete níže v uvedených výsledcích.  
I. kategorie – žáci 1. ročníku  

1. Elenka 
2. Markétka 
3. Jiřík a Barunka  

II. kategorie – žáci 2. a 3. ročníku 
1. Emma S. 
2. Ema M. 
3. Kuba S., Jenda B.  

Všem dětem děkujeme za pěkné výkony a 
ještě jednou všem zúčastněným gratulu-
jeme. Nejvíce asi všechny pobavila báseň 
Turistická příhoda s detektivní zápletkou, kte-
rou pro pobavení přikládáme. 
 
      Žáci 1. ročníku a také žáci 2. a 3. ročníku 
se zúčastnili literární soutěže s názvem Vy-
kouzlete pohádkovou knížku. Děti vymýš-
lely příběhy o medvídku Vildovi, k tomu při-
daly i své ilustrace. Obě knížky se velice po-
vedly! 

     V rámci školní družiny dále pravidelně 
probíhá badatelský klub, o který mají děti 
velký zájem. Každou středu se zájemci také 
setkávají při kroužku šachů. I když se aktivit 
účastníme v komorním počtu, nechceme děti 
o tyto činnosti připravit. Pravidelně také pro-
bíhá klub komunikace v cizím jazyce, který 
probíhá on-line a je určen žákům 3., 4. a 5. ročníku.  
Nezbývá než doufat, že mezi námi co nejdříve přivítáme i starší spolužáky a distančně vzdělávající paní učitelku. Většině 
z nich už chybí kamarádi a „obyčejný“ školní režim.                  Učitelky základní školy 
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Pavel Kosatík: 100 X VÁCLAV HAVEL  
      100 slavných i méně známých, ale 
důležitých výroků Václava Havla. Vět, 
které vstoupily do dějin a o kterých má 
smysl přemýšlet i dnes. Čítanka Havlo-
vých výroků s komentářem a výkladem, 
která Václava Havla přibližuje dnešním 
čtenářům.    
 

Delia Owensová: KDE ZPÍVAJÍ RACI 
     O Kyi Clarkové kolují v poklidném městečku 
Barkley Cove na pobřeží Severní Karolíny fámy jako 
o vlčím dítěti, „holce z bažiny“. Poté, co ji jednoho srp-
nového rána opustí matka, odejdou postupně i starší 
sourozenci a nakonec se po mnoha propitých nocích 
nevrátí ani otec, zůstává Kya úplně sama. I když ne tak 
docela… Kya je inteligentní a citlivá dívka. Žije v sou-
ladu s přírodou, odkázaná sama na sebe v bažině, které 
říká domov. Pozoruje volavky, sbírá mušle a loví ryby. 
Jejími nejlepšími kamarády jsou racci a chlapec Tate, 

který stejně jako Kya miluje přírodu a vše, co z ní vyza-
řuje. Naučí mladou dívku číst a stanou se z nich neroz-
luční přátelé. I v jejím životě přichází chvíle, kdy zatouží 
po blízkosti jiných lidí, dotecích a lásce. Jenže jednoho 
dne Tate odejde a Kya, již mladá žena, zůstane opět 
sama. Její divoká krása okouzlí mladého muže z města, 
Chase Andrewse, a před Kyou se otevírá úplně nový ži-
vot.  
      Když je třináctého října 1969 Chaseho tělo nalezeno 
v močálu bez známek života, obyvatelé města začnou 
z jeho vraždy podezírat právě holku z bažiny, Kyu Clar-
kovou. Jenže močál ví o smrti všechno, ví, že smrt ne-
musí být vždy tragédie. Román Kde zpí-
vají raci je překrásnou ódou na přírodu, 
je příběhem opuštěné dospívající dívky, 
která se učí důvěřovat lidem, a je také 
líčením záhadné vraždy s překvapivým 
koncem. Delia Owensová nám připo-
míná, že dětství nás všechny pozna-
mená na celý život a že my všichni pod-
léháme úžasným tajemstvím přírody.

     Rok 1904. S potěšením a vděčností 
zaznamenáváme v tato místa, jaké pod-
pory dostalo se obyvatelstvu zdejšímu, 
dne 19. července 1903 živelní pohro-
mou postiženému; úhrnná podpora ob-
nášela 8.938 K; jednotlivě: na osetí 600 
K, město Chotěboř ze sbírky 300 K, 
zemská podpora 7.700 K, zemědělská 
rada pro království České cestou okres. 

výboru chotěb. 313 K, vikariátní úřad 25 K.  
      Vynesení ministeria záležitostí duchovních a vyučo-
vání ze dne 23. července č. 5513, jímž se vydávají zá-
sadní předpisy o úpravě psacích a kreslicích sešitů, uží-
vaných na obecných a měšťanských školách, nařízení 
to týká se jakosti papíru, formátu, obalu, vazby, linovaní, 
ssacího papíru, podložky a objemu; lhůta k závaznému 
zavedení normálních sešitů položena na dvě léta nej-
méně po uvedení výnosu s. kr. zemskou radou školní 
pro Čechy platného.  
      Vynesení c. k. zemské rady školní ze dne 6. června 
1905 týkající se poučování mládeže školní s nebezpečí 
při překážení v jízdě cyklistům a automobilistům.  

      Dne 9. ledna 1905 počala volba nového obecního 
zastupitelstva v Oudoleni a to III., II. a I. sbor. Ze III. 
sboru zvolen Antonín Hošek, Josef Hejkal, Josef Sláma, 
Frant. Plíhal, z II. sboru Frant. Hájek, Frant. Plíhal, Josef 
Karas, Jan Stránský, z I. sboru Karel Martínek, Frant. 
Holas, Karel Musil, Jan Benák st.  
     Dne 18. ledna na to provedena volba nového před-
stavenstva a zvoleni F. Holas za I., Karas Josef za II. a 
Frant. Plíhal č. 80 za III. radního; Karel Martínek za 
obec. starostu. 
      Dne 15. ledna bylo konkurrenční jednání na opravu 
varhan v borovském kollaturním kostele, které po po-
žáru věže kostelní dne 25. ledna 1875 nákladem 250 zl. 
opraveny byly, ale během času schátraly. Oprava svě-
řena varhanářovi p. Josefu Šturmovi z Pardubic za ob-
nos 860 K. Kněžna – hraběnka jako patronka jmenova-
ného kostela darovala k tomu 300 K, ostatní uhradí 
kollaturníci dle přímých daní (Oudol. 92,96 K.). Zde při-
pomenuto budiž, že v r. 1904 byl kostel borovský pobit, 
zdi jeho ohozeny a farní budova též.  

(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.) 

JAK PROBĚHL ROK 2020 U DOBROVOLNÝCH HASIČŮ? 

        V uplynulém roce jsme se těšili na soutěže, společné akce a další aktivity, 
ale bohužel jako všude i zde nám naše plány překazil koronavirus. Ale něco 
jsme přeci jen stihli. 
       V lednu jsme společně s TJ Sokol Oudoleň pořádali oblíbený lyžařský zá-
jezd, tentokrát na Dolní Moravu. Další akcí byl únorový masopustní průvod. 
Dále se hasičům podařilo umístit se v akci Recyklujte s hasiči s firmou Elek-
trowin. SDH Oudoleň byl nejlepší z okresu Havlíčkův Brod podle množství se-
braných spotřebičů. Za toto umístění obdržel sbor peněžní odměnu. 
       Na přelomu března a dubna začínaly děti cvičit na jarní kolo hry Plamen, 
ale bohužel přišel koronavirus a s ním i značná omezení, a proto jsme nemohli 
nacvičovat, ani se účastnit soutěží. Toto platilo i pro dospělé hasiče a okrskové 
kolo bylo také zrušeno. 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

Masopustní průvod v roce 2020. 
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        Koncem května bylo trochu lépe a podařilo se nám vyčistit 
koupaliště, bohužel za měsíc přišly vydatné deště a museli jsme 
čistit znovu. 
        V červnu se nám podařilo pro děti zrealizovat alespoň malý 
výlet do hasičského muzea v Přibyslavi a do kostnice v Níž-
kově. 
       V srpnu se družstvo mužů a žen účastnilo noční soutěže ve 
Vortové. 
      Začátkem září se děti začaly připravovat na závod požární 
všestrannosti v Sobíňově, kterého jsme se zúčastnili. Koncem 
září jsme uspořádali výlet pro děti a dospělé na jižní Moravu – 
zámek Lednice, Svatý Kopeček u Mikulova, exkurze Sonnentor 
Čejkovice. Září se také neslo v přípravě družstva dorostu, žen 
a mužů na soutěž do Sobíňova – Memoriál Pavla Matalíka. 
        Poslední akcí byla listopadová svatomartinská lampionová 
stezka pro děti a rodiče. 
       V roce 2020 jsme požádali o dotaci na sport pro děti a mlá-
dež do 23 let od MŠMT – MŮJ KLUB 2020. Tuto dotaci jsme 
získali a pořídili jsme za ni přilby, překážky na požární sport, 
stan a počítač. Z OSH jsme obdrželi dotaci na volnočas, která 
nám přispěla na výlety s dětmi.   
    

A CO ROK 2021? 

   V současné době má sbor 108 členů, z toho 59 mužů, 16 žen 
a 33 dětí do 18 let. 
   Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme nemohli 
uspořádat výroční členskou schůzi, ani začít rok akcemi jako lyžařský zájezd a masopust. Pokud to časem situace 
dovolí, chtěli bychom opět trénovat na soutěže jak dětské, tak pro dospělé, jít nebo jet společně na výlet a pořádat další 
akce, na které jsme zvyklí. Pevně věřím, že se situace zlepší a budeme se moci zase věnovat „hasičině“ a setkávat se 
spolu při tréninku a akcích.                                                                                                      Za SDH Oudoleň Eva Rosická 

V HONITBĚ ZAČÍNÁ JARO  
       Příroda se probouzí ze zimního spánku. Začínají kvést jarní květiny, keře a stromy. Při procházce 
honitbou můžeme spatřit první mláďata zajíců polních, selata prasete divokého a také přilétají poslové 
jara – husy, holubi a také skřivani, špačci a další zpěvné ptactvo. Začíná hnízdit kachna březňačka, 
probíhá tok bažanta obecného, hnízdí krkavcovití. LESU A PŘÍRODĚ ZDAR.                 MS Oudoleň 

INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 

NA VYSOČINĚ 
        
     Na Vysočině bylo spuštěno očkování proti nemoci 
COVID-19 přesně 2. ledna 2021. Očkování se na pokyn 
Ministerstva zdravotnictví ČR ujalo všech pět krajem 
zřizovaných nemocnic, v nichž se postupně očkují 
obyvatelé tzv. první prioritní skupiny. Do té patří lékaři, 
zdravotníci nemocnic jak krajských, tak státních 
i soukromých, záchranáři, praktičtí lékaři a ambulantní 
specialisté z terénu, klienti pobytových sociálních 
služeb, personál, který se o seniory a osoby se 
zdravotním postižením v těchto zařízeních stará, 
a samozřejmě všichni senioři starší 80 let. U nás na 
Vysočině jde o více než 40 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví 
přislíbil, že tato skupina bude navíc rozšířena i o 
obyvatele domovů s pečovatelskou službou. Očkování 
této velké skupiny se odehrává v podmínkách 
stanovených metodickým pokynem vydaným a již 
několikrát aktualizovaným ministerstvem zdravotnictví. 
Pro urychlení proočkovanosti vyčlenily nemocnice 
speciální mobilní týmy, které několikrát týdně vyjíždí do 
domovů pro seniory. Naším cílem je v souladu se státní 

strategií ochránit přednostně před novou nemocí dvě 
nejohroženější skupiny naší populace – zdravotníky a 
seniory. Do 12. února dodal stát pro Kraj Vysočina 
celkem 27 460 dávek očkovacích látek od společností 
Pfizer/BioNTech, Moderna a vakcíny AstraZeneca.  
      Ve spolupráci s krajskými nemocnicemi a 
samosprávami (zatím) okresních měst se Kraj Vysočina 
intenzivně připravuje na otevření velkých očkovacích 
center. Chceme být připraveni na situaci, kdy začne 
Ministerstvo zdravotnictví ČR dodávat do krajů opravdu 
velké množství vakcíny. První očkovací centrum se 
otevřelo už 17. února 2021 v Pelhřimově v Kulturním 
domě Máj, který pro účely očkovacího centra 
přizpůsobilo město Pelhřimov. Toto očkovací místo 
nahradilo původní, umístěné v hlavní budově zdejší 
nemocnice, jejíž kapacity jsou výrazně limitovány 
probíhající stavbou nového nemocničního pavilonu. 
Jakmile bude Vysočina disponovat dostatečným 
množstvím očkovací látky, bude pelhřimovské očkovací 
centrum fungovat minimálně osm hodin denně pět dní 
v týdnu. Jeho maximální denní kapacita je nastavena na 
500 až 800 osob. V obdobném kapacitním formátu je 
připravováno očkovací centrum v Třebíči. Město pro 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

Návštěva hasičského muzea v Přibyslavi v roce 2020. 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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očkování vybralo, přebudovalo a nabídlo objekt 
Kulturního domu Fórum. S provozem tohoto centra 
počítá Kraj Vysočina a Nemocnice Třebíč od poloviny 
března. Spolupráce měst je pro zdar budování 
očkovacích center klíčová, bez jejich rychlého jednání a 
odpovědného přístupu by příprava center neproběhla 
tak hladce. Další očkovací centra budou postupně 
otevírána v Jihlavě (ATX centrum v průmyslové zóně 
Hruškové Dvory), ve Žďáře nad Sázavou (sportovní 
hala Bouchalky) a v Havlíčkově Brodě, kde Kraj 
Vysočina využije volné kapacity pavilonu onkologie 
Nemocnice Havlíčkův Brod. Otevření těchto očkovacích 
center je naplánováno předběžně na druhou polovinu 
března 2021. Podmínkou jejich spuštění je ale 
dostatečné množství dodávek vakcíny s jistotou tzv. 
revakcinace druhou dávkou. Dodávky vakcín jsou 
podmínkou i pro otevření případně dalších center na 
Vysočině v dalších městech, která chtějí být na takovou 
situaci minimálně připravena.  

     Očkování proti nemoci COVID-19 snad lze 
v současné situaci považovat za jednu z možností, jak 
se ubránit dalšímu šíření nákazy. Nemyslím si však, že 
by to v průběhu nejbližších měsíců mělo být důvodem k 
obcházení nebo dokonce porušování doporučených 
hygienických i epidemiologických opatření. Dokud se 
nemoc nepřestane nekontrolovaně šířit, neseme 
odpovědnost společně a bez výjimek. Je třeba mít na 
paměti, že ignorování nebo dokonce vědomé 
porušování pravidel představuje pro celou naši 
společnost stále velkou zdravotní hrozbu. Věřím, že 
všichni chápeme, že tato nemoc zdaleka neohrožuje jen 
seniory a nemocné, ale že ohrožuje nás všechny, náš 
normální život, po kterém všichni voláme a toužíme. 
Děkuji proto Vám všem, kteří se chováte odpovědně a 
chráníte sebe i své okolí. 
      Informace o očkovacích centrech Kraje Vysočina 
jsou postupně zveřejňovány na www.ockovani-
vysocina.cz.    

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 
KDO JE NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH? 

 

      Na základě přání občanů vybíráme některé fo-

tografie z kalendáře a budeme se snažit identifiko-

vat vyfotografované osoby. 
      Na fotografii ze 4. týdne jsou vyfotografováni 

školáci s učitelem Adolfem Merglem. 
 

Horní řada zleva: Jiří Holas, čp. 68, Jiří Kryštofek, 
čp. 100, Luboš Holas, čp. 112, Karel Zvolánek, 

čp. 9, Jan Milfait, čp. 98, František Sláma, 

čp. 129, nad ním stojící: Zdeněk Sláma, čp. 144. 
 

Prostřední řada zleva: Jiřina Bencová, čp. 94, Ja-

roslava Ambrožová, čp. 107, Jana Műllerová, 
čp. 108, Jaroslava Vomelová, čp. 65, Dagmar Zvo-

lánková, čp. 9, Jana Holasová, čp. 25, Zdeňka 

Kryštofková (Rosecká), čp. 79. 
 

Spodní řada zleva: Eduard Kafka, čp. 102, Luboš 
Kafka, čp. 102, Hana Vomelová (Rázlová), čp. 65, 

Marie Zvolánková, čp. 9, Ludmila Zvolánková, 

čp. 116, Marie Hájková, čp. 104, Jiřina Jonášová, 

čp. 55.  
 

Úplně vpravo stojící: učitel Adolf Mergl 
 

 

 

 

 
 

  

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci březnu oslaví výročí narození: 
 
 

                 Pavel Ondráček, Oudoleň 69 
                 Jaroslava Slámová, Oudoleň 34 
                Romana Kotrbová, Oudoleň 46 

 
 

 
 
 

 
 
 

                      BLAHOPŘEJEME! 
 

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme  
paní Zdence Štefáčkové,  

rodačce z Oudoleně čp. 56, 
která zemřela 15. února 2021  

ve věku 73 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

         INZERCE 
 

    PRODEJ KOTLE  
 

Obec Oudoleň  

nabízí k prodeji  

krbová KAMNA GRAND 

10 kW, béžová dlažba,  

horní kouřovod,  

stáří 13 let,  

v provozu 2 roky.  

Cena 5 000 Kč.  

Zájemci volejte na  

tel. číslo: 773 744 815. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ockovani-vysocina.cz/
http://www.ockovani-vysocina.cz/
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I N Z E R C E 
 

Do prostor penzionu v Oudoleni hledáme:  
Hospodyni – kuchařku 

 

Náplň práce: příprava snídaní a večeří 
                        jednou za 14 dní práce o víkendu  
                        ubytování hostů. 

 

Nástup: 5/2021 
 

Dále hledáme: Uklizečku 

Náplň práce: - úklid pokojů a společných prostor   
             okolo penzionu. 
           - úklid denně, nebo dle dohody, práce      

                           také o víkendu, dle domluvy. 
Nástup: 5/2021 
 

Vhodné pro osoby na MD, RD, vhodné pro aktivní  
důchodce, možná dohoda standardního  
pracovního poměru po zapracování. 

Tel. kontakt: p. Hájek 739 274 167 nebo 
email: chalupakh@seznam.cz 

 
 
 

 

 

 
 

 

PRODEJ  
KULATINY A PALIVOVÉHO DŘEVA 

 

Obec Oudoleň nabízí k prodeji palivové dřevo. 
  

Cena: 300 Kč/m3 včetně DPH. 
 

 

Dopravu si každý zajistí sám.  

V případě zájmu volejte na tel.   

603 536 721 (Václav Augustin). 

 
 

Od 1. 3. platí omezení pohybu na území obce. Kam až se můžete jít projít nebo proběhnout? 

Výtvarné dílo odeslané do soutěže 

Svět očima dětí - Svět v době pandemie 

a hrdinové v první linii. 

Autoři představují pohádkovou knížku o medvídku Vildovi. 

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

