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SLOVO STAROSTKY  
 

Vážení spoluobčané, 
      na obzoru máme májové dny, které by nám po velmi 
studeném dubnu mohly již přinést dlouho očekávané 
oteplení, ale též zlepšení epidemické situace s postup-
ným rozvolňováním dalších aktivit.  
       Mám velkou radost, že se konečně vrátily do školy 
děti, které v naší malotřídce nemají rotační výuku, ale 
mohou se již každý týden učit prezenčně. Přestože je 
vládou nařízeno testování, zvládli ho děti, pedagogové 
i rodiče velmi trpělivě. Všem patří velké poděkování. Si-
tuace v naší společnosti je stále napjatá, ale doufám, že 
s přibývající proočkovaností bude epidemie ustupovat, 
vše se uklidní a život se bude postupně vracet do sta-
rých kolejí. Postupujme tedy v našich činech s rozva-
hou, rozumem a odpovědností každého z nás. 
     V krátkosti  mi  dovolte,  abych  se  zmínila o čin-
nostech, které nás v průběhu měsíce dubna zaměstná-
valy. Firma Ekomonitor pokračuje ve výstavbě úpravny 
vody v Březině. Na řadě jsou terénní úpravy, výstavba 
plotu a poté napojení na nový vrt. Chystáme se na re-
konstrukci požární nádrže. Obecní zastupitelstvo zatím 
nerozhodlo o stavební firmě, která bude koupaliště 

opravovat. Po 
jednání zastupi-
telstva proběhla 
schůzka se zá-
stupci SDH Ou-
doleň, kde byly 
vzneseny další 
požadavky, 
které budou za-
neseny do pro-
jektu. Čekáme 
na vyjádření vo-
doprávního 
úřadu v Chotě-
boři a na sta-
vební povolení. 
V tuto chvíli ne-
dokážeme od-
hadnout termín 
realizace, proto 
bylo domluveno 
s hasiči vyčištění koupaliště a zajištění stěny mezi ma-
lým a velkým koupalištěm z důvodu bezpečnosti. V po-
sledním dubnovém týdnu se uskutečnilo jednání se 

Účastníci literární soutěže "Vykouzlete pohádkovou knížku". 
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zástupci stavebního úřadu v Chotěboři ohledně příjez-
dové komunikace ke stavebním parcelám. Návrhy na 
možné způsoby řešení rozšíření stávající komunikace 
budou opětovně předány projektantem příslušným or-
gánům. Proběhlo geodetické zaměření nové cesty, kte-
rou vybudoval Jiří Konfršt, a po schválení směnné 
smlouvy mezi ním a obcí by se tato cesta měla stát ces-
tou obecní. Dále jsme podali žádost o dotaci na vý-
stavbu rezervoáru v Olšinách. Bohužel obec nemá pří-
stupovou komunikaci k této lokalitě, proto dala vyměřit 
obecní cestu, po které povede elektrické připojení, a po-
stupně ji bude obnovovat. Zastupitelé na dubnovém za-
sedání rozhodli o přípravě projektu výstavby vodovodu 
na Čtvrtích, na který budeme žádat o dotaci. Při pláno-
vání nových investičních akcí bych velice ráda zlepšila 

informovanost občanů o připravovaných záměrech, pro-
jektech, akcích či jiných aktivitách obce a místních 
spolků tak, aby dotčené osoby s nimi byly včas, koordi-
novaně a komplexně seznámeny. Předejdeme tak ne-
srovnalostem a spekulacím. Všichni občané by se měli 
na chodu naší obce podílet a mají právo se k dané situ-
aci vyjádřit.  
     Každoročním zvykem, který se koná na přelomu 
dubna a května, je pálení čarodějnic. Již druhým rokem 
jsou společné akce zakázané. Proto doufám, že jste si 
poslední dubnový večer užili se svými rodinami a třeba 
se již příští rok sejdeme. Děkuji oudoleňským hasičům 
za spálení nepořádku na kopci za Kubátovými. 
    Prožijte měsíc lásky ve zdraví, v pohodě a s dobrou 
náladou.                     Blanka Zvolánková, starostka obce         

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
podklady zaslané firmou JaTo stav, s. r. o., Mora-
vany, k doplnění nabídky v rámci výběrového řízení 
na projekt „Požární nádrž Oudoleň“.   

− Zastupitelstvo schvaluje směnu 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, a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. Náklady na vklad smlouvy 
do katastru nemovitostí budou hrazeny napolovic.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje návrh 
Dodatku č. 5 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu 
separovaného odpadu mezi obcí a firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o., týkající se navýšení 
ceny za vývoz plastů a každoroční úpravu ceny 
o míru inflace. V současné době činí vývoz 1 ks 
1100 l kontejneru 190 Kč. Za rok 2020 obec za vývoz 
plastů zaplatila 94 610 Kč. Nová cena vývozu činí 
210 Kčvývoz 1 ks kontejneru 1100 l.  Zastupitelstvo 
pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy.  

− Zastupitelstvo  projednalo  dotační  program   Kraje  

Vysočina: Obnova venkova Vysočiny.  

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z pro-
gramu Projektová příprava ve vodním hospodářství 
2021 na vypracování projektové dokumentace pro 
územní a stavební povolení a dokumentace pro rea-
lizaci výstavby nového vodovodu na Čtvrtích.   

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

 Era   1 093 537,45 
 ČSOB, a. s.                          4 926 412,35 
 Česká spořitelna, a. s.  745 577,81 
 Česká národní banka   1 323 503,01 
 Celkem                             8 089 030,62 Kč. 

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s nabídkou firmy OX BOX na umístění výdejního 
boxu pro e-shopy v obci. 

− se žádostí o zpevnění a osvětlení cesty u hasič-
ské klubovny. 

− se žádostí o prodej nebo směnu části bývalého 
zimního stadionu o výměře cca 675 m2. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
19.  5. 2021 v 18.00 hodin.  

ČISTÁ VYSOČINA LETOS PROBĚHLA, ALE 

JINAK…  
      Tradiční osvětová akce s názvem Čistá Vysočina 
proběhla v letošním roce v jiné podobě. Ovlivnila ji 
samozřejmě současná epidemická situace, která 
nedovolila upořádat hromadný sběr. Nečekali jsme ale, 
že nám původní plánovaný termín 16. dubna překazí 
počasí, neboť ve sněhu bychom naše okolí neuklidili. 
Proto jsme rozhodli uspořádat sběr individuální. Zájemci 
se nahlásili na obecním úřadě, zvolili si trasu, obdrželi 
pytle a vyrazili na pomoc přírodě. Podařilo se nám uklidit 
nejenom naši obec, ale i okolí silnic na Slavětín, 
Havlíčkovu Borovou, státovku a podél státní silnice 
k Jitkovu a k odbočce na Slavětín. 
     Je to velice smutné, když každým rokem odpadu 
přibývá. Při sběru se všichni podivujeme, co všechno se 
vyhazuje, přitom na dané odpadky máme tříděné nádoby. 
Ale proč bychom to dělali, není jednodušší vyhodit cokoli 
kamkoli, obzvlášť když mě nikdo nevidí? Nutno si 
uvědomit, že lidé vlastně uklízí po lidech. Proto si vážím všech našich občanů, kterým není tato problematika lhostejná 
a i v této nelehké době nám se sběrem pomohli a přírodu vyčistili. Jsem ráda, že mezi dobrovolníky patřily i děti. 
     Děkuji všem zúčastněným za vstřícnost a ochotu pomoci!                                                                   Blanka Zvolánková 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 4. 2021 
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ JE MOŽNÉ PROVÉST 

ONLINE AŽ DO 11. 5.  
     Do 11. 5. má každý možnost sečíst se online prostřednic-
tvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo 
v mobilní aplikaci.  
      Senioři, kteří chtějí s vyplněním pomoci, se mohou přihlá-
sit na obecním úřadě. 
      Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost do 11. 5. 
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Podrobnější infor-
mace naleznete na webu www.scitani.cz. 
 

KOMINÍK 
      Stejně jako v minulých letech bude i letos do naší obce 
přizván kominík. Vyčištění komínů a předepsané revize pro-

vede ve dnech 31. 5.  – 4. 6.  
     Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 28. 5. na 
obecním úřadě. 

 

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY SI UŽÍVALY POSLEDNÍ SNÍH 
     Letošní duben byl další zvláštní měsíc poslední doby. Opět jsme si 
ve školce, stejně jako vloni, neužili Velikonoce, a tak se děti zapojily do 
velikonočního tvoření doma s rodiči a povedenými výrobky potom ozdo-
bily plot kolem školy.  
       Další zvláštností bylo, že se nám v dubnu po ukončení uzavření MŠ 
na základě krizového opatření vyhlášeného vládou vrátily pouze 2 děti – 
jen naši předškoláci – předškolní vzdělávání bylo umožněno pouze dě-
tem v povinném předškolním vzdělávání před nástupem do školy. Měly 
na týden celou školku jen pro sebe, tak si to naplno užívaly. Při tom plnily 
spoustu rozvíjejících úkolů potřebných pro vstup do školy. Taky k nám 
nastoupila nová paní učitelka.  
     V dalším týdnu mohly přijít do školky děti s výjimkou – ty, jejichž zá-
konní zástupci jsou zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, za-
městnanci bezpečnostních sborů apod., takže se počet dětí zvýšil na 5 
a v tomto počtu jsme hospodařili celý zbytek dubna.  
     Poslední zvláštnost byla ta, že znovu napadlo dost sněhu, a tak si 
děti zavzpomínaly na zimní radovánky, a dokonce postavily největšího 
sněhuláka, který se jim nepovedl za celou zimu. Ale protože už nás ta 
zima začala spíš otravovat, tak děti vymyslely, že budeme pomáhat jaru, 
aby vybojovalo svoji vládu (ozdobíme jarně celou školku a budeme chodit po venku a rozpouštět sníh), učily se jarní 
písničky, volaly sluníčko a taky si oslavily svátek naší Země. Zdá se, že náš zásah pomohl, protože na konci dubna už 
jsme jaro začali cítit.                                                                                                                                           Učitelky MŠ  

DUBEN VE ŠKOLE 
      V pondělí 12. dubna jsme po dlouhé době přivítali 
všechny žáky zpátky v naší škole.  
      Podle nařízení se musíme všichni povinně testovat. 
Trochu jsme se toho všichni obávali, ale nakonec to už 
zvládáme bez větších potíží. První týden nám byly ná-
pomocny dvě zdravotní sestřičky, Markéta Čapková a 
Zuzana Němcová, které citlivě s testováním pomohly a 
s velkou ochotou odpovídaly pedagogům i dětem 
na všetečné otázky. Za tuto pomoc jim patří velké podě-
kování. Je moc milé, že v této náročné době umí někdo 
nezištně pomáhat a ve svém osobním volnu udělá něco 
pro ostatní. 
      Dále bychom chtěli poděkovat Petru Plíhalovi, který 
pro děti vyrobil skvělé dřevěné stojánky na zkumavky, 
bez kterých by bylo testování velmi obtížné. Děti si sto-
jánky opracovaly a ozdobily kresbami, mimo testování 

ho používají jako stojánek na tužku      . 

     V tomto měsíci pro-
běhl i zápis do první 
třídy, byli zapsáni tři 
budoucí prvňáčci. Bo-
hužel se zápis konal 
bez osobní přítomnosti 
dětí, ale doufáme, že 
ještě bude ke konci 
školního roku příležitost, aby si děti opravdovým zápi-
sem prošly.  
      Už jsme Vás také dříve informovali, že se žáci 
1. ročníku a také žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili literární 
soutěže "Vykouzlete pohádkovou knížku". Obě knížky 
se opravdu povedly. Mladší děti obdrží za svoji práci 
upomínkové ceny, druháci a třeťáci se se svou knížkou 
Příhody medvídka Vildy vyšvihli na skvělé 3. místo. Vý-
hru jim přijede osobně předat místopředsedkyně před-
stavenstva Pojišťovny VZP, a. s., která stojí za iniciati-
vou Oživíme Česko a za celou soutěží s pohádkovými 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 19. 5. 2021 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.   

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Záměr prodeje nebo směny č. 5/2021 
4. Žádost o zpevnění a osvětlení cesty 
5. Žádost o změnu územního plánu 
6. Směnná smlouva  
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene 
8. Smlouva o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu SFDI 
9. Výdejní box pro e-shopy 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Náš největší sněhulák. 

http://www.scitani.cz/
http://www.scitani.cz/
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knížkami. Celkem porota vybírala ze 100 knih. Více in-
formací najdete na našich webových stránkách. 
        Možná jste si také všimli ozdobeného plotu kolem 

naší školní zahrady v době Velikonoc. Všem, kteří se 
do výzdoby zapojili, děkujeme.                      Učitelky ZŠ

Lucinda Riley: MOTÝLÍ POKOJ 
       Elegantní a půvabné Posy Monta-
gueové, která je posledním potomkem 
starého  anglického  rodu,  se už blíží 
sedmdesátka, ale duši má stále mla-
dou. Žije v nádherném venkovském 
sídle svých předků v Suffolku, kde pro-
žila idylické dětství s milovaným tatín-
kem, jehož vášní byli motýli. Později tam jako mladá 
vdova sama vychovala dva syny.  
       Navzdory silnému poutu, které ji s Admirálovým do-
mem spojuje, však nemá na vybranou. Historické sídlo 
chátrá a Posy už nemá ani sílu, ani prostředky na jeho 
záchranu. Bolestné rozhodnutí Admirálův dům prodat 
však uvolní lavinu událostí, která hrozí zničit nejen 
Posy, ale i její dva dospělé syny, jejich partnerky a ro-
diny. Události, jejichž kořeny sahají do víc než půl století 
dávné minulosti, z níž se náhle vynoří nejen Posyina 
první láska Freddie, ale i stíny dopadající na životy 
všech jejích blízkých. A také jedno staré temné tajem-
ství pohřbené pod nánosem lží a polopravd, jemuž 
náhle musí čelit… Strhující, barvitá a dojemná rodinná 
sága sepsaná mistrovskou vypravěčkou Lucindou Riley 
patří k autorčiným nejlepším dílům, v nichž se proplétá 

minulost s přítomností a v nichž hlavní roli nakonec se-
hrávají různé podoby lásky. 
 

Alena Mornštajnová: LISTOPÁD  
     Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by 
byl váš život, kdyby v listopadu 1989 do-
padlo všechno jinak? 
      Jaké by byly naše osudy, kdyby ko-
munismus neskončil a my zůstali za že-
leznou oponou oddělující nás od světa 
i jeden od druhého? Jedna z nejúspěšnějších českých 
spisovatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje. Její 
nový román je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, 
kterou velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí a po-
staví proti sobě. 
      Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti 
na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti le-
tům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své 
děti, a při životě ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že 
se nakonec přece jen shledají. 
       Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, 
která je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, 
v níž se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich 
osudy se jednoho dne protnou, ale zcela jinak, než si 
obě představovaly a přály.

     Vynesení c. k. zemské rady školní ze dne 
5. července 1905, jímž mládeži škol obec-
ných i měšťanských kouření tabáku se zapo-
vídá a učitelstvo se vybízí, by při každé příle-
žitosti poučovalo žactvo o škodlivosti kou-
ření; místní rada školní má učitelstvo, ve 

snaze brániti kouření, vydatně podporovati. V budovách 
školních budiž zakázáno kouření ve všech místnostech.  
     Vynesení c. kr. okresní rady školní ze dne 31. 10. 
1905, týkající se zřizování a udržování školních zahrad; 
ve výnosu tom poukazuje se na účel školní zahrady; vy-
nesením tím vybízejí se místní rady školní, by do roz-
počtu každoročně dával se obnos 50 K na zakoupení 
hnojiva, semen, rostlin; na práci nádenickou anebo 
na jiné nahodilé potřeby.  
     Vynesení c. kr. zemské rady šk. ze dne 15. listopadu 
1905, jímž se upozorňují povolaní činitelé, že při objed-
návkách školních potřeb dávati je přednost výrobkům 
domácím.  
      Zdravotní stav žactva v uplynulém roce byl uspoko-
jivý, ani jeden případ nakažlivých nemocí se neobjevil. 
Z řady žactva ubyly 3 dívky úmrtím, a to: Kateřina Brab-
cová, žákyně I. třídy, Františka Holasová a Marie Ko-
houtová, žákyně III. třídy.  
      Dne 27. srpna 1905 v neděli o 5. hodině odpolední 
vypukl oheň v čísle 49 patřícím Fr. Musilovi, a to 
ve stohu slámy na dvoře, od toho chytla stodola, kůlna, 
stáje i domovní stavení, vše lehlo popelem; oheň za-
chvátil též sroub vedlejšího stavení č. 50 patřící Janu 
Benákovi st. Hašení účastnili se hasiči místní, ze Stří-
žova, z Bělé, ze Ždírce a Borové.  

       Dne 7. srpna mělo se odbývati komissionelní řízení 
ohledně úpravy školních místností, ale pro nepřítomnost 
p. okres. ingenieura bylo odročeno na dne 28. srpna 
1905, pro odchod na dovolenou pana okresního lékaře 
sešlo z toho jednání a místní školní rada byla od c. kr. 
okresní rady školní vyzvána, by do 30. září m. r. podala 
zprávu, jak se hodlá postarati o úpravu budovy školní. 
Schůzi svolal pan starosta na den sv. Václava; jednalo 
se o domovské příslušnosti těch kterých dítek školních, 
potom o osvobození od školného, na to přikročeno 
ku vyřízení jmenované zprávy. Pan starosta přinesl se-
bou vypracovaný koncept, přítomným jej přečetl a 
ku podpisu po některé opravě předložil. Přítomní jej po-
depsali, správce školy též, ale s připojením minoritního 
vota*, a to z té příčiny, že věc opět do nekonečna se od-
kládá a stav učeben za úplně vyhovující se prohlašuje 
      Dne 28. ledna 1906 sehráli ve Slavětíně tamní 
ochotníci za řízení pana učitele Fr. Semráda divadelní 
kus „Tři blázny“; čistý výtěžek 30 K věnovali ve pro-
spěch žákovské knihovny tamní expositury; k tomu při-
pojil správce školy, Hynek  Bukovský, 4  knihy  v  ceně 
3  K 68 h; do knihovny žákovské školy mateřské věno-
vala c. kr. okresní rada školní spis Roberta Hartmanna: 
Rok na stráni, správce školy 6 knih v ceně 7 K 30 h a 
místní rada školní 10 K. Ve prospěch chudých věnovalo 
ředitelství c. kr. školního knihoskladu 10 čítanek díl II. 
část prvá  a  5  čítanek  díl II. část druhá a návdavkem 
8 biblických dějepisů.  
(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.) 
 
* Odlišné stanovisko přehlasovaného člena orgánu k při-
jatému rozhodnutí.

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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KOLOBĚH MYSLIVECKÉHO ROKU JE OPĚT 

NA POČÁTKU LOVECKÉ SEZONY 
     V květnu začíná doba lovu naší nejhojnější spár-
katé zvěře. Hned od 16. 5. se věnujeme lovu průběrných 
srnců I. věkové třídy, mezi něž patří zejména paličkáři, 
knoflíkáči a špičáci do délky paroží cca 7 cm. Rovněž 
můžeme lovit průběrné srnce vyšších věkových tříd. Zá-
sadně se však vyvarujeme lovu silných teritoriálních 
srnců, který ponecháme až na období říje, respektive po 
ní.  
     V květnu vznikají často škody na zvěři při kosení píc-
nin. Z vlastní iniciativy kontaktujeme zemědělské pod-
niky a nabízíme pomoc. Použitím plašičů a procháze-
ním krytiny se psy se pokusíme škody minimalizovat. 
     Z   hlediska   péče o  zvěř  je  důležité   postarat  se     

v tomto období přede-
vším o klid v honitbě. 
Spárkatá zvěř začíná 
klást mláďata, hnízdí 
bažanti, zajíci mají 
druhé vrhy. Při po-
chůzkách honitbou se 
věnujeme lovu predá-
torů (lišky obecné), po 
obeznání obsazené 
nory využijeme pomoci norníků.  
       Myslivecký hospodář na základě schváleného 
plánu lovu vypíše povolenky k lovu, provede rozdělení 
lovu trofejové zvěře a stanoví jasná pravidla jejího lovu.       
     LESU A PŘÍRODĚ ZDAR!                        MS Oudoleň

Vážení čtenáři, 
     stále ještě považuji za důležité sdílet s Vámi v rámci 
nabídnutého prostoru informace o očkování proti 
COVID-19. Vedle pěti očkovacích míst zřizovaných kraj-
skými nemocnicemi se koncem dubna očkování v Kraji 
Vysočina rozšířilo o další na celkově 12 míst.  
 
REGISTRACE 
     Od 14. dubna 2021 se mohou na očkování registro-
vat občané ve věku 65+. Přihlásit se mohou přes webo-
vou stránku registrace.mzcr.cz, následně je třeba vy-
čkat na zaslání tzv. zvací SMS s ověřovacím kódem 
PIN2, který je nutný pro rezervaci očkování, tedy vy-
brání konkrétního data a času. Termíny očkování jsou 
registrovaným osobám přiřazovány postupně podle 
věku.  
 
REZERVACE/OBJEDNÁNÍ 
     Po doručení tzv. zvací SMS s ověřovacím kódem 
PIN2 je dobré bez zbytečných odkladů provést výběr 
nabízeného termínu a času pro očkování. Rezervaci/ob-
jednání proveďte přes webovou stránku reserva-
tic.com/ockovani. Současně s potvrzeným termínem 
Vám systém automaticky vygeneruje i datum druhé ná-
vštěvy pro aplikaci druhé dávky vakcíny. Tento termín si 
prosím pečlivě poznamenejte a dodržte jej.  
 
OČKOVÁNÍ 
     Během měsíce dubna bude na Vysočinu dodáno 
každý týden 12 870 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, ne-
pravidelně v mnohonásobně nižším objemu přicházejí 
očkovací látky Moderna a AstraZeneca. Poslední jme-
novaná je dodávána přímo do ordinací praktických lé-
kařů. Na měsíc květen ministerstvo zdravotnictví avizuje 
mírné navýšení dodávek vakcíny Pfizer/BioNTech, 
týdně by mělo na Vysočinu dorazit zhruba 15 tisíc dávek 
očkovací látky. Vzhledem k tomu, že ministerstvo zdra-
votnictví rozhodlo o posunutí aplikace druhé dávky 
u nově očkovaných klientů, zrychlilo se očkování první 
dávkou. Očkovací centra krajských nemocnic v dubnu 
každý týden proočkovala jednotlivě 2,5 až 3 tisíce lidí, 
tedy veškerou dodanou týdenní zásobu vakcíny. Sou-
časně probíhá i očkování druhé dávky vakcíny. Dovolím 
si také dvě důležitá upozornění, která očkování 

v centrech velice usnadní a urychlí. Chroničtí pacienti 
musí mít s sebou lékařskou zprávu potvrzující jejich 
stav (nezáleží na datu vystavení a postačí i kopie). Bez 
této lékařské zprávy bohužel hrozí, že nebudou ve sta-
novený čas očkováni. Pokud je to možné, přineste si 
s sebou také už vyplněný Dotazník před očkováním, 
k dispozici je na www.ockovanivysocina.cz, a to přímo 
vyplnitelný/interaktivní nebo ve verzi pouze pro tisk. Pro 
plynulý průběh očkování je důležité dodržet objednaný 
čas, stačí přijít 10 minut před termínem.   
 
OČKOVACÍ CENTRA 
Očkování veřejnosti organizované v centrech pod hla-
vičkou krajem zřizovaných nemocnic: 
- Očkovací centrum KD Máj Pelhřimov 
- Očkovací centrum Jihlava, Hruškové Dvory 
- Očkovací centrum, KD Fórum, Třebíč 
- Očkovací centrum Nemocnice Havlíčkův Brod 
- Očkovací centrum Nemocnice Nové Město na Mo-

ravě 
- Očkovací centrum, Sportovní hala Bouchalky, Žďár 

nad Sázavou 
Další očkovací centra: 
- Očkovací centrum Poliklinika Třešť 
- Očkovací centrum Poliklinika Telč 
Nová očkovací centra (postupné zapojení do systému 
během dubna, května): 
- Očkovací centrum Chotěboř 
- Očkovací centrum Přibyslav 
- Očkovací centrum Počátky 
- Očkovací centrum Velké Meziříčí 
     Veškeré informace o očkování v Kraji Vysočina, 
o očkovacích centrech, statistiky a avíza jsou průběžně 
zveřejňovány na www.ockovanivysocina.cz. Případné 
dotazy na očkování je možné konzultovat každý den 
od 8 do 20 hodin na informační lince Kraje Vysočina 
564 602 602. Pokud nebudete s hovorem úspěšní, pro-
sím, buďte trpěliví, případně telefonát opakujte. Dotazy 
nejen k očkování lze posílat také na e-mail: koronavi-
rus@kr-vysocina.cz. 
     Očkovací centra zřizovaná na území Kraje Vysočina 
zásadně ovlivňují proočkovanost obyvatel našeho regi-
onu. Tak, jak přichází více vakcín, může být zvyšována 
jejich kapacita a nabídnuto rychlé očkování velkému 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

Foto: Martin Žatka 

http://www.ockovanivysocina.cz/
http://www.ockovanivysocina.cz/
mailto:koronavirus@kr-vysocina.cz
mailto:koronavirus@kr-vysocina.cz
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počtu osob. V polovině dubna centra nabízela volné ter-
míny občanům s ročníkem narození 1950, postupně 
jsou zváni učitelé, kteří nemohli využít dřívější termíny, 
např. z důvodu nemoci, pokračuje očkování chronic-
kých pacientů, revakcinace zdravotníků a pracovníků 
sociálních služeb. Stále platí, že zásadním kritériem pro 
stanovení pořadí očkování je VĚK. Znamená to, že sku-
pina 65+, která se k očkování mohla začít registrovat 
14. dubna, je zvána k objednávání postupně. Ti, kteří se 
věkem blíží 70 letům, byli zvací SMS s PIN2 obesláni 
v řádech dnů po registraci, nejmladší ze skupiny 65+ 
musí na svůj termín čekat trochu déle. Pokud někteří 

spoluobčané v kategorii především nad 70 čekají na 
vakcínu u svého praktického lékaře, je možné, aby zvá-
žili změnu registrace do očkovacího centra, kde je vyšší 
pravděpodobnost rychlejšího naočkování (po předcho-
zím odhlášení od praktického lékaře). Výběr místa po-
dání vakcíny – centra nebo ordinace praktického lékaře 
– však stále zůstává svobodně na každém z Vás. 
Děkuji Vám, že myslíte na své zdraví a rozhodli jste se 
nechat očkovat. Je to pravděpodobně jediná cesta, jak 
se přiblížit k běžnému životu a strávit pokud možno tro-
chu normální léto.  
                      Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROČNÍK XV. – VYDÁNO: 7. 5. 2021 - MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 5.  
Uzávěrka příštího čísla 24. 5. 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. 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

         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. 

 

 

 
 

 

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci květnu oslaví výročí narození: 
 

 

                           Jiří Kryštofek, Oudoleň 100 
                             Zdeňka Rosecká, Oudoleň 79                   

 

 
 
 

 
 
 

                             BLAHOPŘEJEME! 
 

KDO JE NA STARÉ FOTOGRAFII? 
 

      Na základě přání občanů vybíráme některé 

fotografie z kalendáře a budeme se snažit iden-

tifikovat vyfotografované osoby. 
       
      Na fotografii ze 14. týdne jsou vyfotografo-

váni žáci základní školy, narození v letech 1938 

až 1942, s učitelem Jaromírem Kučerou. 
 

     Nepodařilo se nám určit všechny vyfoto-

grafované osoby. Doufáme, že nám pomů-

žete. 
 

Dolní řada zleva: Karel Jirka, čp. 13, Jiří Med, 

čp. 22, Jan Janáček, čp. 127, Jan Zvolánek, 
čp. 62, Jan Dvořáček, čp. 23, ?, Josef Tonar, 

čp. 185, Stanislav Kubát, čp. 32, Václav Půža, 

čp. 187, ? - synovec učitele Kučery, Praha, An-

tonín Polívka, čp. 37. 
 

Horní řada zleva: Marie Sobotková, čp. 39, Ma-

rie Slámová (Musilová), čp. 49, Marie Pátková, 

čp. 118, Jitka Vacková, čp. 111, Ludmila 

Neuwirthová, čp. 53, Libuše Benáková, čp. 51, 

Jiřina Stejskalová, čp. 96, Růžena Bencová, 

čp. 103, Jan Med, čp. 22, Václav Stehlík, 
čp. 121, Antonín Drápalík, čp. 76, Jaroslav Ku-

čera (učitel), čp. 126. 

 

 PODĚKOVÁNÍ 
Kocour Kaštánek děkuje 
oudoleňským hasičům  
           za záchranu. 

BAZÁREK = RECYKLACE = ŠETŘÍME 

PŘÍRODU 

      V měsíci dubnu proběhl již tradiční dětský bazárek. 
Podařilo se prodat, tedy zrecyklovat, věci celkem 
za 7 345 Kč. Děkujeme.  
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