DUBEN 2021
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

Jedno ze 14 stanovišť Velikonoční stezky.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech jsme prožili velikonoční svátky.
Křesťané oslavili zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ostatní
přivítali ve svých domovech jaro. Doufám, že lidové tradice a symboly, mezi něž patří beránek, malování vajíček, pletení pomlázek, pečení jidášů a mazanců, jste si
i v této nelehké době neodepřeli a potěšili se s nimi. Již
druhým rokem se na Velikonoční pondělí nerozléhaly
naší obcí hlasy koledníků, chlapci nevyrazili s pomlázkami a děvčata nebyla vyšlehána. Celý velikonoční týden se ale po dlouhé době venku ozývaly hlasy dětí,
které se svými rodiči vyrazily na Velikonoční stezku.
Skvělý nápad! V této náročné době, kdy nikam nemůžeme, připravili oudoleňští hasiči velmi pěknou a poučnou stezku, nezapomněli ani na připomenutí velikonočních tradic. Všem organizátorům děkuji. I já jsem chtěla
o velikonočním volnu nabrat nové síly a odpočinout si.
Proto jsem se také vydala vyzdobenou stezkou, chodila
na procházky a zašla i do míst v naší obci, kde jsem už
dlouho nebyla.
S probouzejícím se jarem se nám v hlavě honí myšlenky na jarní úklid domovů, zahrádek, ale i okolí, které
nás den co den obklopuje. Na toulkách Oudolení jsem
si všimla, že spousta občanů už tento úklid zvládla, na
některé ještě čeká a samotná obec má před sebou také
hodně práce. Je okouzlující dívat se na upravené a
jarně vyzdobené domy a zahrady, na rozkvetlé jarní kytičky ve skalkách, které nám připomínají, že jaro už snad
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převezme vládu nad zimou. Naopak mě netěší pohled
na nepořádek, který nelze na určitých místech v obci
přehlédnout.
Pojďme se tedy na chvilku věnovat pořádku a odpadům. Již jsme si zvykli, že máme po celém území obce
rozmístěné kontejnery na bioodpad, který do nich
ze svých zahrádek pravidelně ukládáte. Opakovaně
upozorňujeme, že do kontejneru nepatří větve. Na kopec za Kubátovými se již naváží nepotřebný materiál
ke spálení na čarodějnice, větve tedy můžete uložit
právě na toto místo. Pravidelně každým rokem na jaře
objednáváme kontejner na velkoobjemový odpad. Letos
bude kontejner přistaven za kulturním domem ve dnech
16. až 18. dubna. U montované haly je možné odkládat
do kontejneru železo. Po zimě jsme sebrali 1 900 kg železa a získali částku 6 650 Kč. Hasiči stále vybírají
u montované haly elektroodpad. Svoz nebezpečného
odpadu proběhne ve čtvrtek 29. dubna v dolní části
obce. Pochvala patří všem občanům za třídění odpadů
a za odpovědnost, kterou třídění věnujete. Od firmy
EKO-KOM jsme za 4. čtvrtletí roku 2020 získali finanční
odměnu 19 316 Kč za zajištění využití odpadů – papír,
plast, sklo. Musíme se ještě naučit odpad správně umísťovat. Není možné plnit kontejnery nesešlápnutými
plasty nebo nesloženými krabicemi. Kontejner na použité textilie je také využíván. Z výše uvedeného tedy
vyplývá, že bychom naši obec měli mít čistou a uklizenou. Vše má svoje místo. Přesto vím, že tomu tak není,
nepořádek se stále objevuje. Nejvíce mi vadí, že někteří
občané vyvážejí nepotřebný materiál k potoku nebo ho
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dokonce do potoka hází. Je to opravdu nutné? Nedá se
najít jiné řešení?
Tradičně jsme se přihlásili k akci Čistá Vysočina,
která proběhne v pátek 16. dubna. Doufám, že společně
se členy obecního zastupitelstva a mladými hasiči naši
obec a její okolí uklidíme. Příroda za znečištění nemůže

a bez naší pomoci si s odpadními látkami poradit neumí.
Přijďte nám pomoci!!
V každém z nás je naděje na lepší zítřek a všichni se
už těšíme, že jednoho dne se život vrátí do běžných kolejí. K tomu Vám přeji hodně sil a trpělivosti. Mějte
krásné a pohodové jarní dny!
Blanka Zvolánková, starostka obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 3. 2021
− Kontrola usnesení
− Usnesení - bod č. 3 – zasedání 17. 2. 2021 – žádost
o prodej pozemku - Zastupitelstvo bylo seznámeno
se žádostí o prodej části pozemku p. č. 648/195 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Oudoleň. Žádost byla projednána na místě samém, bude provedeno zaměření
pozemků.
− Usnesení č. 3/2/2021 - Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Kraje Vysočina Stavby
ve vodním hospodářství 2021 z podprogramu A Zásobování pitnou vodou na rekonstrukci rezervoáru
v Olšinách. Bylo vypsáno výběrové řízení.
− Usnesení č. 4/3/2021 - Zastupitelstvo schvaluje
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
požární nádrže za 22 tis. Kč bez DPH firmou
JaTo stav s. r. o., Moravany. Firma dokumentaci
zpracovává, bude vypsáno výběrové řízení.
− Další usnesení jsou průběžně plněna.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním s vlastníky pozemků sousedících s příjezdovou komunikací ke stavebním parcelám.
− Zastupitelstvo schvaluje směnu spoluvlastnického
podílu obce Oudoleň ve výši 15/710 k pozemku
parc. č. 21/8 o výměře 527 m2 (ostatní plocha) v k. ú.
Staré Ransko, pozemku parc. č. st. 268 o výměře
654 m2 (zastavěná 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 m 2
(vodní plocha) v k. ú. Hodíškov za pozemek včetně
trvalých lesních porostů parc. č. 442 o výměře
384 m2 (lesní 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 ve vlastnictví Lesního
družstva obcí, Ronovská 338, Přibyslav.
− Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku p. č.
753 a části pozemku p. č. 648/45 o výměře cca
126 m2 v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví obce Oudoleň
za část pozemku p. č. 648/48 o výměře cca 126 m 2
v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví společnosti Havlíčkova
Borová zemědělská a. s. Směna pozemků se uskuteční bez doplatku. Náklady na geometrické zaměření a zápis smlouvy do katastru nemovitostí budou
hrazeny účastníky smlouvy ve stejné výši.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o posouzení obálek s nabídkami. Výběrového řízení na
projekt „Obec Oudoleň – novostavba chodníku podél
silnice III/3509“ se zúčastnily 3 firmy:
− Karel Bílek, Sobíňov 235, Sobíňov, IČO:
71570195 – cena vč. DPH: 1 003 432 Kč
− Martin Štěpánek, Chrudimská 57, Ždírec n/D.,
IČO: 49978454 – cena vč. DPH: 999 188 Kč
− Jan Matějka, Hamerská 381, Ždírec n/D., IČO:
13211331 - cena vč. DPH: 982 659 Kč.
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Hodnotící komise doporučila firmu Jan Matějka,
Hamerská 381, Ždírec n/D.
Zastupitelstvo bere na vědomí cenové nabídky na
projekt „Obec Oudoleň – novostavba chodníku podél
silnice III/3509“. Zastupitelstvo schvaluje zadat
zakázku uchazeči Jan Matějka, Hamerská 381, 582
63 Ždírec nad Doubravou, IČO: 13211331, a
zároveň ukládá starostce podepsat smlouvu o dílo.
Dotační titul Ministerstva financí Podpora výstavby a
obnovy komunální infrastruktury byl vyhlášen. Žádost o dotaci je možné podat do 18. 4. 2021. Výše
dotace 90 %. Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z podprogramu Ministerstva financí Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury na projekt:
„Sociální byty Oudoleň“.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem směny
části pozemku p. č. 651/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 6 m2 v k. ú. Oudoleň
ve vlastnictví obce Oudoleň za část pozemku p. č.
518/3, zahrada, o výměře 6 m2 v k. ú. Oudoleň. Bude
vyvěšen záměr směny.
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Mgr. Blankou
Zvolánkovou, starostkou obce, dohodu o provedení
práce na přípravu a provedení zápisu do obecní
kroniky za rok 2020.
Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
1 071 379,73
ČSOB, a. s.
4 814 976,24
Česká spořitelna, a. s.
763 589,05
Česká národní banka
1 263 086,71
Celkem
7 913 031,73 Kč.
Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno:
− s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova – Živá obec v rámci MAS Havlíčkův kraj
o. p. s. na nákup stanů, stolů, židlí, dataprojektoru
a notebooku.
− s posouzením záměru společnosti Havlíčkova
Borová zemědělská a. s. na změnu ve využití
stáje chovu prasat v areálu Oudoleň na chov nosnic na podestýlce.
− s informacemi ze zasedání představenstva
Svazku obcí Podoubraví.
− s jednáním se zástupci firmy AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., Žďár n/S.
− s nabídkou projektových prací na akci: „Oudoleň
– vodovod v části Čtvrtě“.
− s informacemi z webináře s hejtmanem kraje týkající se očkování.
− s Oznámením o možnosti seznámit se s návrhem
Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy na období
2021 - 2030.
− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu
31. 3. 2021 v 18.00 hodin.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 31. 3. 2021
− Kontrola usnesení
− Usnesení jsou průběžně plněna.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na projekt „Oudoleň – rekonstrukce
a přístavba vodojemu Olšiny“. Řízení se zúčastnily
3 firmy:
− VODASERVIS, s. r. o., Žďár n/S., IČO: 26277841
– cena vč. DPH: 1 580 374,95 Kč
− Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Chrudim,
IČO: 15053695 – cena vč. DPH: 1 500 051,42 Kč
− INSTAV Hlinsko a. s., Hlinsko, IČO: 25284959 –
cena vč. DPH: 1 507 933,68 Kč.
Hodnotící komise doporučila firmu Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01
Chrudim, IČO: 15053695.
Zastupitelstvo bere na vědomí cenové nabídky na
projekt „Oudoleň – rekonstrukce a přístavba
vodojemu Olšiny“ a schvaluje, na základě
doporučení hodnotící komise, cenovou nabídku,
kterou předložila firma Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r. o., Chrudim, IČO: 15053695, ve výši
1 500 051,42 Kč vč. DPH a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na projekt „Požární nádrž Oudoleň“.
Řízení se zúčastnily 3 firmy:
− JaTo stav, s. r. o., Moravany, IČO: 29352789 cena vč. DPH: 2 494 659 Kč

− TR stav s. r. o., Brno, IČO: 28309910 – cena
vč. DPH: 3 070 890 Kč
− STAVBY HES s. r. o., Brno, IČO: 02368374 –
cena vč. DPH: 2 962 532 Kč.
Hodnotící komise doporučuje vyzvat firmu
JaTo stav, s. r. o., Moravany, IČO: 29352789, k
doplnění nabídky. Zastupitelstvo bere na vědomí
doporučení hodnotící komise a firma JaTo stav,
s. r. o., Moravany, IČO: 29352789, bude vyzvána
k doplnění nabídky.
− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno:
− s organizací akce Čistá Vysočina v pátek
16. dubna od 17.00 hodin.
− s pozvánkou na vytýčení nové komunikace
za čp. 28 dne 19. 4. 2021.
− s programem Obnova venkova Vysočiny 2021.
− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu
21. 4. 2021 v 18.00 hodin.

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se
bude konat ve středu 21. 4. 2021 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výběrové řízení – požární nádrž
4. Záměr směny majetku obce č. 4/2021
5. Program Obnovy venkova Vysočiny 2021

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ JE MOŽNÉ
,
PROVÉST ONLINE AŽ DO 11. 5. 2021
Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Senioři, kteří chtějí s vyplněním pomoci, se mohou
přihlásit na obecním úřadě.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný
formulář. Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

POMOZTE I VY UKLIDIT OKOLÍ NAŠÍ OBCE
Tradiční osvětová akce s názvem Čistá Vysočina
se bude v letošním roce konat v pátek 16. dubna od
17.00 hodin. Společně s hasiči provedeme úklid obce
i okolí. Přijďte také pomoci.

POPLATKY ZA POPELNICI, PSA A OUDOLEŇSKÉ
LISTY MŮŽETE PLATIT AŽ DO KONCE DUBNA
Vzhledem k současné situaci bude možné platit poplatek 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 můžete 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.

NEBEZPEČNÝ
ODPAD
MŮŽETE
ODEVZAT
NA KONCI DUBNA
Ve čtvrtek 29. 4. od 16.30 do 16.50 hodin proběhne u montované haly v dolní části obce svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
Připomínáme, co patří mezi nebezpečný odpad: baterie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů,
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy,
léky a teploměry apod.
Stále platí, že v rámci tohoto svozu není možné odevzdávat eternit a dehtovou lepenku – odběr tohoto odpadu musíte řešit samostatným odvozem po dohodě
s firmou.
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V OBCI BUDE UMÍSTĚN KONTEJNER NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 16. – 18. 4. bude za kulturním domem
umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner
je určen například na staré matrace, koberce apod.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE
VZDĚLÁVALY FORMOU OFF-LINE AKTIVIT
Mateřská škola byla kvůli vládním nařízením celý březen
zavřená. Probíhala e-mailová či telefonická komunikace s rodiči dětí. Díky tomu a díky zodpovědnému přístupu rodičů děti
nezahálely. Probíhalo distanční vzdělávání formou off-line
aktivit. To je způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá
přes internet, ale týká se především plnění praktických úkolů
využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí, což je pro děti předškolního věku přínosnější. Úkoly
byly zadávány písemnou formou, u mladších dětí jako doporučení. Děti s povinnou předškolní docházkou navíc plnily
pravidelné týdenní úkoly zaměřené na rozvoj řeči, poslech
čteného textu, společné povídání s rodiči, orientaci v prostoru, v čase, základní matematické představy, zrakové a sluchové vnímání, rozvoj jemné motoriky. Úkoly si rodiče vyzvedávali ve školce při konzultacích s paní učitelkou, kde dostávali individuální podporu. Úkoly byly hravého a tvořivého charakteru, některé si mohli předškoláci splnit i v programu
AlfBook na počítači.
Jsme rády, že rodiče využili tuto složitou dobu ke společným chvilkám se svými dětmi. V tomto věku to ještě děti
hodně ocení a hlavně potřebují.
Marta Půžová

ZÁPIS DĚTÍ do 1. třídy
ZŠ a MŠ Oudoleň
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
proběhne
v úterý 6. dubna a v pondělí 19. dubna
od 13.00 do 16.00 hodin.
Bližší informace najdete na webových stránkách
školy: www.skola-oudolen.cz.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V OUDOLENI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
proběhne ve dnech
3. a 10. května 2021
vždy od 13.00 do 16.00 hodin v budově školy
Bližší informace najdete na webových stránkách
školy: www.skola-oudolen.cz.

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY
Nina Špitálníková: SVĚDECTVÍ O ŽIVOTĚ V KLDR
Dění v Severní Koreji bedlivě sledují média a politici po celém světě, přesto se k nám
z této země dostává jen velmi omezené a
cenzurované množství informací. Kniha koreanistky Niny Špitálníkové, která přináší
sedm rozhovorů se severokorejskými uprchlíky, proto představuje mimořádně cenný a unikátní příspěvek k poznání jednoho z nejtužších autokratických
režimů na světě. Životní osudy sedmi zpovídaných severokorejských uprchlíků jsou mimořádně pestré.
V knize promlouvají jak ti, kteří proti režimu dlouhodobě
revoltovali, tak ti, kteří s ním sympatizovali. Jak ti, kteří
byli zvyklí na blahobyt, tak ti, kteří se museli celý život
ohánět, aby se alespoň občas najedli. Díky rozmanitosti
zpovídaných osob mají čtenáři jedinečnou možnost nahlédnout pod roušku severokorejského režimu, poznat
mentalitu Severokorejců i jejich každodennost, a to

z mnoha úhlů. Jak funguje severokorejská indoktrinace? Co pro tamní obyvatele znamená trojice zbožštěných vůdců? Jaký je rozdíl mezi životem na vesnici a
ve městě? Na tyto a mnohé další otázky najdete odpověď ve strhujících výpovědích sedmi silných osobností,
které se rozhodly riskovat vlastní život, utéct z KLDR –
a poznat svobodu.
Miroslav Macek: SATURNIN SE VRACÍ
Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět!
A s ním i další oblíbení hrdinové – laskavý
dědeček s novým psím kamarádem Neronem, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený Milouš i filozofující doktor
Vlach. Jaká překvapení si pro všechny připravil Saturnin
tentokrát? A co na to podnikavý strýc František, nový
manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto
u dědečka s překvapivým koncem.

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ
Dne 5. února 1905 ku žádosti sboru
dobrovolných hasičů zde byla svolána
schůze lidu, na níž jednati se mělo výhradně o založení spořitelního a záložního
spolku v Oudoleni. Řečníkem o věci té byl
pan učitel B. Koutný ze Střížova a zároveň
pokladník tamního spořitelního a záložního
spolku. Řečník zmínil se o všech okolnostech, které
existenci stavu rolnického a maloprůmyslnického ohrožují a přimlouval se za zřízení podobného spolku.
Po ukončeném pojednání dotazovali se mnozí na věci
okolnosti takového spolku a hned na to byli přítomní vyzváni, by podpisem svým za členy spolku se přihlašovali; přihlásilo se jich 28; hned na to svolána schůze důvěrná a volby provedeny; za starostu zvolen správce
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školy, za pokladníka p. Ant. Kolář; do představenstva:
K. Musil, Fr. Musil, Josef Karas, Jan Stránský, dozorčí
rada: Václ. Kavka, Fr. Zvolánek, Fr. Plíhal, Karel Martínek, Fr. Holas a Jos. Štefáček. Když zvolení prohlásili,
že volbu přijímají, byla schůze ukončena.
Dne 23. února t. r. provedena volba do místní školní
rady a zvolen Josef Karas a Karel Musil.
Přípisem c. kr. okresní rady školní ze dne 19. dubna
t. r. ustanoven místním dohlížitelem školním p. Jos. Karas, č. 81, pro exposituru ve Slavětíně p. Fr. Horák.
Dne 7. května t. r. sehráli ochotníci zdejší divadelní
kus: „Paní představená“ pod řízením p. učitele Fr. Semráda. Provedení bylo slušné, účastenství i zájem byl
velký, hrubý příjem 100 K; z toho obdržela škola 20 K na
nové II. čítanky.
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Od počátku až do konce roku školního 1905 bylo
v Oudoleni zapsáno 170 dítek, 94 chlapců a 76 dívek.
V obci slavětínské od počátku až do konce roku šk.
sepsáno 48 dítek, 28 chl. a 20 dívek.
Ku konci roku šk. žáci II. odd. III. třídy a III. odd. exp.
v Slavětíně za dozoru svých p. učitelů podnikli výlet po

dráze do Hlinska, prohlédli si železné mosty, město,
kostel, hřbitov, obě měšťanské školy, kdež p. ředitel Jindřich Rozvoda pobavil je pokusy elektrickými, ukázal jim
sbírky; největší radost měli ze své první jízdy po dráze.
(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
VELIKONOČNÍ STEZKU PŘOŠLI DĚTI, RODIČE
I PRARODIČE, A NĚKTEŘÍ I VÍCEKRÁT
Od pondělí 29. 3. bylo po celý týden možné projít Velikonoční stezku, která vedla Oudolení. Stezka měla
14 stanovišť zaměřených na nadcházející Velikonoce a
jaro. U každého stanoviště jsme se něco málo dozvěděli
o křesťanském svátku, ale také o velikonočních zvycích
a nechyběl ani úkol. Splněné úkoly děti zaznamenávaly
do hrací karty, kterou si vyzvedly v obchodě a vyplněnou ji zde opět odevzdaly a obdržely odměnu.
Prošli jsme si tak celým velikonočním týdnem (Květná
neděle, Modré pondělí, Šedé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle – Boží hod, Červené pondělí) a cestou byla vidět
i Morana (Smrtka - Zima), která se vynášela utopit –
odešla zima, přišlo jaro. Různé byly i úkoly: spočítej komíny, zarecituj koledu, přeskákej píšťalku, zažeň pavoučky do pavučiny a další.
Cesta vedla úmyslně po celé vesnici, aby nejen děti,
ale i dospělí viděli, jak obec v současné době vypadá.
Start (i cíl) byl u obchodu, odtud cesta pokračovala po
„humnech“ za Konfrštovy, na hřiště u montované haly,
kolem Slámů k Váze, okolo stadionu, kolem Paušímových po cestě k horní zastávce a pak ke koupališti a
zpět k obchodu.

Postřehy od rodičů:
Velikonoční stezka se nám líbila. Na cestě stezkou
jsme jednou málem sešli z vyznačené trasy, jednou
jsme přešli úkol, ale nakonec se nám vše podařilo splnit
a došli jsme zdárně do cíle. V obchodě jsme si koupili
nanuk a holky si vyzvedly balíčky. Byla to pěkná procházka Oudolení. Oceňujeme dobrý nápad doprovázený pěkným povídáním. L. H.
Chtěla bych moc poděkovat za skvělý nápad a vytvoření Velikonoční stezky! Děti i my dospělí jsme si
cestu moc užili. Úkoly byly zábavné, jak pro menší, tak
i pro větší děti. Největší úspěch u nás měli pavoučci
s pavučinou. Navíc nám
jako třešnička na dortu
vyšlo i krásné počasí.
Děkujeme, bylo to velmi
příjemně strávené odpoledne! M. P.
Max.
poděkování
za příjemné odpoledne,
které jsme strávili procházkou s dětmi, které
na stanovištích plnily
různé úkoly a zapisovaly si splnění. Navíc si
na každém stanovišti
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Celý týden naštěstí vyšlo pěkné počasí, které přispělo k velké návštěvnosti asi 70 dětí a jejich doprovodu
a také dospělých, kteří se vydali na procházku. Většina
stihla projít celou stezku i vícekrát, což mě velice potěšilo. Jsem velice ráda za kladné ohlasy a děkuji těm,
kteří mi pomohli. Věřím, že se opět sejdeme u nějaké
zajímavé akce.
Můj postřeh: pár papírů s úkoly a odměnou a jakou
to udělá radost.
A na závěr bych chtěla poděkovat Ireně Milichovské
a Heleně Hájkové, prodavačkám v místní prodejně,
za spolupráci a ochotu.
Eva Rosická

přečetly o velikonočních svátcích. Bylo to
zábavné a poučné
nejen pro děti, které
dostaly za splnění odměnu, ale i pro dospělé. Tímto bych
chtěl poděkovat Evě
Rosické, že to vše
zorganizovala a připravila. V. P.
Přišly krásné jarní
dny a s nimi skvěle
připravená
Velikonoční stezka. S dětmi
jsme po cestě plnili zábavné úkoly, dozvěděli se něco o
předvelikonočním týdnu, krásně se prošli a na konci si
děti vyzvedly sladkou odměnu. Druhý den jsme ji proběhli znovu a opět s velkým zájmem. Děkujeme Evě Rosické za velmi příjemné zpestření a za její čas, který tak
kreativně věnovala i ostatním. L. J.
Za rodiče i prarodiče bych chtěl moc poděkovat Evě
Rosické za skvělý nápad jak děti „vytáhnout“ ven (navíc
společně s rodiči), zabavit je, něčemu přiučit a navíc
ještě odměnit. Díky. V. P.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ
DUBEN
JE
PRVNÍM
MĚSÍCEM
NOVÉHO
MYSLIVECKÉHO ROKU
Duben je měsícem, kdy má myslivec v honitbě
hodně práce. Většina zvěře přestala navštěvovat krmná
zařízení a přechází na zelenou potravu. Kontrolujeme
tedy veškerá myslivecká zařízení, nepotřebná či
opotřebovaná zařízení rušíme, stavíme nová. Na stavbu
všech mysliveckých zařízení používáme především
dřevo, ať tyčovinu nebo prkna, jejich konstrukci
přizpůsobujeme nejen požadavkům na bezpečnost, ale
také je citlivě zasazujeme do krajiny. Dodržování
mysliveckých tradic a etiky, ale také stav, funkčnost a
estetika mysliveckých zařízení svědčí o mysliveckých
kvalitách uživatele honitby.

V dubnu se zvěř
začíná přebarvovat a
intenzivně se pase.
Srnci
si
začínají
označovat
svá
teritoria. V honitbě se
začíná
objevovat
mladá zvěř - zajíčci,
selata
a
koncem Foto: Martin Žatka
dubna i srnčata. Pro
nás myslivce to znamená postarat se o klid v honitbě,
také předložit zvěři dostatek soli. Sůl zvěř nejvíce
potřebuje právě při přechodu na zelenou potravu a při
přebarvování.
LESU A PŘÍRODĚ ZDAR!
MS Oudoleň

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA
INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Máme za sebou přibližně tři měsíce očkování proti
COVID-19. Očkování se z nemocnic přesunulo i do velkých očkovacích center v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a
Žďáře nad Sázavou, Nemocnice Havlíčkův Brod dle
svých možností posiluje kapacitu očkování v pavilonu
onkologie, do očkování se zapojily i polikliniky v Telči a
Třešti. V první polovině března byly očkovacími vakcínami zavezeny první připravené ordinace praktických
lékařů v regionu. Praktičtí lékaři jsou pro nás důležití
partneři, kteří by do budoucna měli zásadním způsobem
rozšířit síť očkování a přispět k rychlé proočkovanosti
populace. Kraj Vysočina připravil přehlednou mapu ordinací, které se k očkování přihlásily, vyznačena jsou
v ní i pracoviště, která už vakcínu očkují. Mapa je k dispozici na www.ockovanivysocina.cz.
V polovině března byli v Kraji Vysočina doočkováni
dosud zaregistrovaní občané starší 80 let. Patříte-li do
této skupiny a máte o vakcínu zájem, stále je možné se
pro očkování v očkovacím centrum registrovat na webové adrese registrace.mzcr.cz, případně volat informační linku 1221 nebo informační linku Kraje Vysočina
564 602 602. Operátoři Vám pomohou také v případě,
že jste už obdrželi na svůj mobilní telefon druhou tzv.
zvací SMS s ověřovacím kódem. Čím dříve ho uplatníte, tím dříve budete naočkováni. V systému nyní zůstávají desítky až stovky lidí, kteří na výzvu objednání
termínu nereagují, bohužel tím blokují ostatní čekající
ve frontě na termíny. Pokud půjde vše podle nastaveného harmonogramu, bude koncem března proočkována většina registrovaných osob 70+, učitelé, zdravotníci, složky IZS, sociální zařízení.
V Kraji Vysočina využíváme k očkování všechny
Evropskou unií schválené druhy vakcín – Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca.
JAK TO CHODÍ V OČKOVACÍM CENTRU
Pokud máte potvrzený/objednaný termín na očkování v očkovacím centru, byla vám do mobilního telefonu doručena potvrzující SMS se shrnutím důležitých
informací – den a čas očkování, místo očkování. Pokud
potřebujete tuto informaci ověřit, volejte informační linku
Kraje Vysočina 564 602 602. Linka funguje denně od
8 do 20 hodin, pokud se nedovoláte, hovor později opakujte. Do očkovacího centra není nutné chodit
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s doprovodem, pokud to nevyžaduje Váš zdravotní stav.
S sebou si vezměte vždy kartičku zdravotní pojišťovny
a občanský průkaz. Dostavte se ideálně 10 minut před
očkováním, ne dříve, pokud jste přijeli vozem dříve, prosím vyčkejte na svůj termín ideálně ve voze, na recepcích center nebo před vchodem bychom rádi předešli
tvoření zástupů. Před odjezdem do centra prosím vyplňte a vytiskněte si dotazník k očkování, ušetříte čas
sobě i zdravotníkům. DOTAZNÍK je viditelně umístěn
na ockovanivysocina.cz nebo na stránkách krajských
nemocnic, bude k dispozici i v centrech.
U každého centra je zajištěno parkování, není
možné jej rezervovat pro konkrétní vozidla. Pokud místo
k parkování není přímo u centra, využijte prosím vedlejší parkovací plochy, s navigací pomůže městská
nebo státní policie, případně parkovací služba. V recepcích center jsou k dispozici pojízdná křesla pro méně
pohyblivé klienty, lze si je vyžádat. V případě, že do centra doprovázíte klienta se sníženou pohyblivostí, obracejte se hned s prosbou o pomoc s registrací a usazením klienta na administrativní pracovníky u vchodu nebo
na recepci centra. Jsou připraveni řešit i nestandardní
nebo mimořádné situace.
Celý proces očkování zabere cca 40 minut – od administrace a ověření totožnosti klienta, přes krátký informační pohovor s lékařem, aplikaci vakcíny až po odpočinek pod dozorem zdravotníků v čekárně.
V očkovacím centru není k dispozici občerstvení, doporučujeme lehce posvačit před samotnou návštěvou. Ideální je přijít ve vhodném oblečení, které umožní rychlé
obnažení horní části ruky (tričko, tílko, svršek s volnějšími rukávy).
DALŠÍ PLÁNOVANÁ OČKOVACÍ CENTRA NA
VYSOČINĚ
Na základě informací Ministerstva zdravotnictví, které
informovalo, že už v měsících duben a květen mají být
do České republiky doručeny miliony očkovacích dávek,
připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s městy a jejich
partnery další očkovací centra ve Velkém Meziříčí, Přibyslavi a v Počátkách. Populačně silnější ročníky tak
budou mít dostupnější přístup k očkování ve svých spádových oblastech. O zřízení menších očkovacích center
mají zájem i další města, kraj připravuje informační
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„OBÁLKU“, která by v budoucnu mohla být návodem,
jak při zřízení centra postupovat.
Děkuji Vám za odpovědný přístup ke svému zdraví i
ke zdraví Vašich blízkých. Věřím, že očkování je naší
nadějí vrátit se co nejdříve k běžnému životu, k životu
bez obav a nepříjemných omezení.

Další informace o aktivitách Kraje Vysočina týkající
se očkování jsou pravidelně zveřejňovány na webové
stránce ockovanivysocina.cz.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO

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: 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.

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.
INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
Nabízím k prodeji palivové dřevo, nutný vlastní odvoz.
Cena 2 000 Kč. Lokalita Oudoleň
Zájemci volejte na tel. číslo: 733 682 038.

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

Ve dnech 19. - 23. dubna
pondělí, středa: 7.30-17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 11.30 hodin

bude probíhat v zasedací místnosti
obecního úřadu

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci dubnu oslaví výročí narození:
PŘÍJEM VĚCÍ:
ve dnech 12. – 14. dubna

Vladimír Benák, Oudoleň 135

Vše označené cenou a značkou, včetně seznamu
všech rozepsaných kusů s cenami.

TIŠE VZPOMÍNÁME
Tichou vzpomínku věnujeme
panu Josefu Kohoutovi,
který zemřel 15. března 2021
ve věku 88 let.
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BLAHOPŘEJEME!

VÍTÁME MIMINKO
Vítáme mezi námi

Dominika Štolce,
který se narodil
2. 3. 2021.
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KDO JE NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH?

KDO JE NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH?

Na základě přání občanů vybíráme některé fotografie z kalendáře a budeme se snažit identifikovat vyfotografované osoby.

Na fotografii z 11. týdne jsou vyfotografováni
účastníci Turnaje ve stolním tenise v roce 1989.

Na fotografii z 10. týdne jsou vyfotografováni
účastníci výroční schůze jednotného zemědělského družstva.
Nepodařilo se nám určit všechny vyfotografované osoby. Doufáme, že nám pomůžete.
Dolní řada zleva: Marie Kubíčková, Slavětín 19,
Marie Neuvirthová, Slavětín 23, Ing. Váňa (zootetechnik), Anna Rosická, čp. 89, Marie Musilová,
čp. 49, Miroslav Ondráček, čp. 136, ?.
Druhá řada zleva: Zdenka Benáková, čp. 50, Josef
Kubát, Jitkov (zootechnik), Marie Műllerová,
čp. 108, Marie Ondráčková, čp. 69.

Horní řada zleva: Karel Kubát, čp. 30, Miroslav
Janáček, čp. 36, Milan Chvojka, Cibotín, Jaroslav Polívka, čp. 37, Zdeněk Ondráček, čp. 155,
Petr Tonar, čp. 33.
Spodní řada zleva: stojící - Vladimíra Benáková
(Stehnová), čp. 97, sedící – Iva Holasová (Běhounková), čp. 126, Jaroslav Poul, čp. 136, Pavel Ondráček, Slavětín, Zdeněk Kolouch, Slavětín, Ivo Mergl, čp. 123, Jiří Poul, čp. 136, Pavel
Rosický, čp. 136.
Ležící zleva: Jana Benáková (Bačkovská),
čp. 135, Zdenka Poulová, čp. 136.

Třetí řada zleva: Josef Smejkal, Slavětín, František
Imramovský, čp. 74, Růžena Smejkalová, Slavětín, Božena Prostřední, Slavětín 34, Zvolánková,
Slavětín, Božena Halamová, čp. 57, Marie Půžová,
čp. 47, Josef Janáček, čp. 45.
Horní řada zleva: Marie Plíhalová, čp. 21, ?, Antonín Ondráček, čp. 3, Antonín Zdražil, čp. 19, Ludmila Janáčková, čp. 113, ?, Josef Ondráček,
čp. 101.
Fotografie byla pořízena asi v roce 1971.

KDO JE NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH?
OPRAVA
Na fotografii ze 4. týdne byl mylně uveden
ve spodní řadě zleva jako druhý Luboš Kafka,
čp. 102, tento žák je Josef Šmahel, čp. 97.
ROČNÍK XV. – VYDÁNO: 9. 4. 2021 - MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 4.
Uzávěrka příštího čísla 24. 4. 2021.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123
IČO: 00267996. DIČ: CZ00267996. Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815,
obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 17544.
Právo na tiskové chyby vyhrazeno.
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Děti velikonočně ozdobily plot okolo školy.

8

