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Obec Oudoleň ve spolupráci s pohostinstvím 

 pořádá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce se koná jen za příznivého počasí 

 a příznivé epidemické situace. 

Věříme v odpovědnost návštěvníků 

respektovat hygienická opatření. 

Žáci základní školy – školní rok 2020/2021. Foto: Michaela Plíhalová 
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POUTNÍ MŠE SVATÁ 
V OUDOLENI 

sobota 12. 6. 2021  

od 16.00 hodin 

v kapličce 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/MichaelaPlihalovaPhotography/?__cft__%5b0%5d=AZWcUUXUzk4nWi0x18VcfJo5wMQsLD0Cw3n-B8wireGRk7Th0wlboEbp4tAYPVIJEMOZqSXFJjZoktIEzkecGLUeqNLL1R-bDa3vZxArbNK2eNKGRl7fKcSueFy4HjzCMzXS6wkSr1PCmJqQynn2qMgr&__tn__=-UC%2CP-R
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SLOVO STAROSTKY  
Vážení spoluobčané, 
     májové dny utekly jako voda a přichází červen, sym-
bol nastupujícího léta. V letošním roce je to opravdu je-
nom symbol, neboť charakter počasí rozhodně letnímu 
období neodpovídá. Přesto věřím, že sluníčko dožene 
to, co zatím zanedbalo, a vše se navrátí tam, kde má 
být. Již více než rok žijeme v pandemii, v době, která se 
„vymkla z kloubů“ a přinesla takřka každému občanovi, 
živnostníkovi, samosprávám i našemu státu množství 
těžkostí, útrap, bohužel často i oběti nejvyšší. Pevně 
doufám, že díky společnému zodpovědnému přístupu 
se již vracíme k „běžným kolejím“ našeho obecního, 
spolkového či sousedského života. 
     První červnový den oslavily svůj svátek všechny 
naše děti. Každý z nás, který své děti vychovává, moc 
dobře ví, že výchova není vždy jednoduchá a prochází 
spoustou nelehkých chvil. Všem dětem přejeme pevné 
zdraví, štěstí, úspěchy, lepší zítřky a šťastnou budouc-
nost. Zároveň jim vštěpujme úctu k rodičům, učitelům a 
dospělým lidem. Tato náročná doba zasáhla především 
nejmladší generaci, neboť téměř rok se neúčastnila pre-
zenční výuky a ztratila zažitý režim všedních pracovních 
dní. Pomozme jim, aby jejich návrat do školní práce byl 
pro ně snazší. Nesmím také zapomenout na žáky devá-
tých ročníků základních škol, kteří složili přijímací 
zkoušky, a již v tuto chvíli je jasné, kam se budou ubírat 
jejich další kroky. Maturanti mají za sebou didaktické 
testy a přede dveřmi ústní maturitní zkoušky, případně 
přijímací zkoušky na vysoké školy. Všem, na které 
zkoušky čekají, přeji pevné nervy a hodně štěstí. Těm, 
kteří zkoušky již úspěšně složili, posílám velkou gratu-
laci. 
     Dále mi dovolte zmínit se o dění v naší obci. Krajský 
úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a země-
dělství, poskytuje obci Oudoleň dotaci z Programu 
Fondu Vysočiny Stavby ve vodním hospodářství 2021 
na realizaci projektu „Oudoleň – rekonstrukce a pří-
stavba vodojemu Olšiny“ ve výši 743 827 Kč, tedy 60 % 
z celkových nákladů. Zbylých 40 %, tedy 495 885 Kč, 

bude hradit obec. Realizace akce by měla dle připrave-
ného časového harmonogramu proběhnout v podzim-
ních měsících.  
     V rezervoáru v Březině probíhají dokončovací akce 
– napojení nového vrtu, úprava terénu, výstavba plotu. 
Děkujeme občanům za trpělivost při odstávkách vody. 
     Obec jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy 
Oudoleň připravuje projekt na přestavbu školní kuchyně 
a jídelny. Byla oslovena firma TeS, spol. s r. o. Chotě-
boř, která sestavuje návrhy řešení. 
     Předposlední pracovní den v květnu proběhlo pře-
zkoumání hospodaření obce odborem kontroly Kraje 
Vysočina s výsledkem bez závad a nedostatků. Podě-
kování patří paní Jaroslavě Ondráčkové a paní Daně 
Zelenkové za jejich svědomitou a zodpovědnou práci. 
     Zúčastnila jsem se Valné hromady Svazku obcí Při-
byslavska ve Velké Losenici, kde proběhla informativní 
schůzka o likvidaci odpadů a o novém zákoně o odpa-
dech. V letošním roce nás čeká příprava a vydání nové 
vyhlášky o odpadech týkající se jak systému, tak platby. 
     Dále mě trápí kulturní dům. Zjistila jsem, že přístup 
má kdekdo a jen obtížně lze vyřešit problémy, které tam 
nastávají - velmi často jsou hlavní i zadní dveře ote-
vřené, klíče i od bezpečnostního zámku se dají lehce 
přidělat, při namátkové kontrole byl zjištěn nepořádek 
především ve vestibulu a na toaletách v době, kdy byly 
všechny činnosti zakázané.  S chováním rozhodně  ne-
jsem spokojená a provoz kulturního domu budeme řešit. 
     Druhý červnový víkend se v Oudoleni koná tradiční 
pouť. Dlouho jsme se rozmýšleli, jak ji společně osla-
víme. Nakonec jsme usoudili, že vše bude záležet 
na epidemické situaci. Zatím to vypadá tak, že se usku-
teční poutní mše svatá a po ní podvečerní posezení 
s hudbou. Věříme v odpovědnost návštěvníků respek-
tovat hygienická opatření. 
     Na závěr doufám, že se počasí umoudří a přinese 
nám jen pěkné a radostné červnové dny, které Vaši ná-
ladu posílí a přinesou radost do nadcházejícího času.   
     S přátelským pozdravem  
                                Blanka Zvolánková, starostka obce 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY  
      Jak už jsme vás informovali v minulých vydáních 
Oudoleňských listů, probíhá finální fáze dokončení re-
zervoáru Březiny. Byla dokončena výstavba nové aku-
mulační nádrže na vodu, přistavěna část budovy, kde 
bude umístěna technologie na úpravu vody.  Následně 
bude připojen nový vrt. Březina bude také vybavena 
moderním systémem hlášení poruch. To je pro obec dů-
ležité z hlediska kontroly kvality a usnadní jí kontrolu, 
kterou doposud musel vykonávat náš pracovník pan 
Benc.    
     Obec Oudoleň je vlastníkem vodovodu a díky tomu 
má relativně levnou vodu oproti jiným vesnicím napoje-
ným na centrální zásobování vodou. V naší obci je sys-
tém zásobování vodou ze dvou míst. A protože druhý 
rezervoár nacházející se v Olšinách ještě nebyl od 

výstavby rekonstruován, připravili jsme v minulých dvou 
letech projekt na modernizaci. V letošním roce jsme za-
žádali o dotaci z Kraje Vysočina. Krajem Vysočina byla 
schválena dotace na rekonstrukci, proto se v nebližších 
měsících dočká i dolní část obce nové vodárny. I v této 
druhé vodárně by měla být zvětšena zásoba vody, 
umístěna technologie na úpravu vody a dálkové hlášení 
poruch. Součástí výstavby je i připojení na elektrickou 
energii a obnova obecní cesty, která vedla od kulturního 
domu směr Jitkovský kopec. Pro obec je tato cesta ve-
lice důležitá z hlediska přístupu k rezervoáru.  
     Protože vodovod netvoří jen rezervoáry, ale i vodo-
vodní sítě, plánujeme projekt vodovodu „Čtvrtě“. Chys-
táme schůzku, na které budeme informovat občany 
o novém projektu.                                           
                                  Petr Zvolánek, místostarosta obce

− Zastupitelstvo neschvaluje prodej nebo směnu po-
zemku p. č. 99/2, zahrada, části pozemku 
p. č. 648/94, ostatní plocha, ostatní komunikace, a 
části pozemku p. č. 95, ostatní plocha, sportoviště a 

rekreační plocha, o celkové výměře cca 675 m2 
v k. ú. Oudoleň. 

− Zastupitelstvo schvaluje provedení zpevnění a 
osvětlení cesty u hasičské klubovny.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 5. 2021 
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− Zastupitelstvo schvaluje změnu územního plánu 
z důvodu výstavby skladovací haly na pozemcích 
p. č. 648/118 a p. č. 648/6 v k. ú. Oudoleň. Změna 
územního plánu bude doplněna do již probíhající 
změny územního plánu a náklady na tuto změnu 
bude hradit žadatel.  

− Zastupitelstvo bere na vědomí návrh směnné 
smlouvy, týkající se nové místní komunikace 
u čp. 28, bude vyvěšen záměr směny. 

− Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2022079/VB/01, název stavby: Ou-
doleň, par. 152/21, KNN mezi obcí a ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín. Smlouva se týká přípojky k pozemku 
p. č. 152/21 v k. ú. Oudoleň. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1548/B1/2021 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 mezi 
obcí a Státním fondem dopravní infrastruktury, So-
kolovská 1955/278, Praha 9, týkající se poskytnutí 
finančních prostředků na akci: Obec Oudoleň - no-
vostavba chodníku podél silnice III/3509“ a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 

− Zastupitelstvo schvaluje umístění výdejního boxu 
Zásilkovny s. r. o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 
Praha 9, u kulturního domu.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 1/2021. Tímto opatřením byl rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 105 529,30 Kč (nejvyšší 
příjem činí částka 67 349 Kč – pojistná náhrada 
za herní prvek) a na straně výdajů o 67 348,60 Kč 
(nový herní prvek).  

− Zastupitelstvo bere na vědomí návrh člena zastupi-
telstva na umístění školní kuchyně a jídelny do bu-
dovy školy do prostor obecního úřadu a přemístění 
obecního úřadu zpět do kulturního domu.  

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

 Era   1 138 890,73 
 ČSOB, a. s.                             4 745 683,35 
 Česká spořitelna, a. s.  726 536,90 
 Česká národní banka   1 566 530,61 
 Celkem                             8 177 641,59 Kč. 

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s preventivním projektem „Víš, co dělat, když…?“ 

− se zaregistrováním žádosti o dotaci z výzvy 
MAS Havlíčkův kraj o. p. s.  

− se žádostí o finanční sponzorský dar na klubovou 
činnost Jihlavského spolku neslyšících.  

− s organizací Pouťového posezení.  

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
16. 6. 2021 v 18.00 hodin.  

 

VÁCLAV AUGUSTIN ZÍSKAL OCENĚNÍ 

V ANKETĚ KRAJE VYSOČINA SKUTEK ROKU 

2020 V OBLASTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A ZEMĚDĚLSTVÍ 
     Na začátku letošního roku vyhlásilo Zastupitel-
stvo Kraje Vysočina už 12. ročník ankety Skutek 
roku, která se snaží ocenit dobrovolné skutky a pro-
jekty, které v roce 2020 nejvíce přispěly k rozvoji re-
gionu. V anketě se sešlo celkem 60 nominací 
a v průběhu března rozhodla veřejnost o čtyřech ví-
tězných jménech fyzických osob, odborná porota 
pak přidala dalších sedm oceněných právnických 
projektů. 
      „Cena Skutek roku je výrazem poděkování všem, 
kteří vykonali v našem kraji něco mimořádného nad rá-
mec svých povinností a bez ohledu na svůj osobní pro-
spěch. Právě občanská angažovanost, dobrovolnictví a 
ochota věnovat svůj čas ve prospěch druhých byly v loň-
ském roce často skloňovanými hodnotami, které touto 
anketou pomůžeme zviditelnit a ocenit,“ uvedla náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová s tím, že 
ceny budou vítězům předány individuálně. 
 
       Václav Augustin – Lesák, myslivec, sokolník, a pře-
devším odborník na dravé ptactvo se dělí o své 

poznatky a návody k výcviku dravců a také některé za-
jímavé příběhy týkající se lovu s dravci již ve své čtvrté 
vydané knize, kterou dokončil v loňském roce. Václav 
Augustin se myslivosti, sokolnictví a výcviku dravců vě-
nuje už zhruba čtyři desítky let a psaní o této problema-
tice od roku 2011. Publikace by mohla oslovit sokolníky 
a myslivce v celé republice, ale i veřejnost z řad milov-
níků a obdivovatelů přírody nebo jen zájemce o fotogra-
fie, kterých je zde okolo 800.            (www.kr-vysocina.cz) 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 16. 6. 2021 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.   

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Záměr směny č. 6/2021 
4. Záměr výpůjčky č. 7/2021 
5. Záměr směny č. 8/2021 
6. Program: Stavby ve vodním hospodářství 

2021 
7. Program: Obnova venkova Vysočiny 2021 
8. Zpráva kontrolního výboru 
9. Zpráva finančního výboru 
10. Závěrečný účet obce 
11. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 

 

 

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 
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Zeptali jsme se oceněného na jeho pocity a plány: 
 
Jaké jste měl pocity, když jste se dozvěděl o získa-
ném ocenění? 
Velkým překvapením bylo, když mi paní Šestáková 
z Kraje Vysočina oznámila, že jsem byl nominován, což 
jsem se dozvěděl 11. února 2021. Vrtalo mi hlavou a 
dodnes jsem se to nedozvěděl, kdo mě vlastně do této 
ankety nominoval. Chtěl bych mu za to poděkovat. 
     No, bral jsem to s rezervou a v žádném případě jsem 
neuvažoval o tom, že bych se mohl umístit. A když jsem 
zjistil, jak pracné je poslat účastníkovi do této ankety 
hlas, tak jsem to úplně pustil z hlavy. Někdo si zřejmě 
řekne, vydání nějaké knihy, co je to za skutek roku? 
     Pro mě, v mém obyčejném žití a bytí na této krásné 
planetě Zemi, vydání mé čtvrté knihy „V zajetí sokolnic-
tví II.“, to skutek roku a zkouška odvahy skutečně byly. 
Knihu jsem vydával v době, kdy začínala covidová 
aféra, a bylo jasné, že prodej bude těžký, navíc jsem 
za vydání utratil spoustu těžce vydělaných korunek, 
které jsem pochopitelně vzal z rodinného rozpočtu. Ale 
moc jsem tu knihu v té době vydat chtěl, protože jsem si 
ji chtěl dát jako dárek k narozeninám.  
     O to větší bylo mé překvapení, když mně bylo ozná-
meno, že jsem v kategorii Životní prostředí a zeměděl-
ství tuto anketu vyhrál. 
      Kovaný šnek, který je symbolem vítězství v jednotli-
vých kategorií v této anketě, mi bude předán 4. června. 
 
Mohl byste nám představit knihy, které jste vydal? 
Zatím jsem vydal: Tragédie u jestřábů na hnízdě, V za-
jetí sokolnictví, V zajetí lovecké vášně a V zajetí sokol-
nictví II. 

Co vás vedlo k vydání knih? 
K vydání mé první brožury, kterou jsem vydal v roce 
2011 a nazval ji „Tragédie u jestřábů na hnízdě“, mě ve-
dla skutečnost, že se mi podařilo nafotit na fotopast 
u jestřábího hnízda to, jak kuna zakousne tři mláďata 
jestřába lesního, což se v přírodě běžně děje, ale člověk 
to málokdy vidí. Tuto brožuru jsem chtěl využít jako 
upoutávku a reklamu na svou první knihu „V zajetí so-
kolnictví“, kterou jsem nosil v hlavě a dělal si poznámky 
do sešitu od 9. prosince 2009, kdy mi tragicky zahynul 
můj největší kamarád sokolník Zdeněk Sršeň a kterému 
jsem vydání jakési takovéto knihy s návodem na výcvik 
jestřába lesního slíbil, ještě když žil. Takže jsem chtěl 
dostát svému slibu. Podařilo se mi to až v roce 2013, ale 
podařilo. S jejím vydáním jsem měl značné problémy, 
velké finanční náklady, chyběla zkušenost, ale nakonec 
vyšla a byla do roka vyprodána. Přestože jsem na jejím 
vydání a prodeji prodělal, uzrál mně nato v hlavě plán 
vydat knihu i o svých mysliveckých a loveckých zážit-
cích, takže jsem na ní hned v roce 2014 začal pracovat. 
Vydal jsem ji v roce 2016. S jejím vydáním jsem měl 
opět značné problémy, ale to by bylo na dlouhou be-
sedu. No a když mi vyšla a začala se prodávat tato 
kniha, tak se mi najednou hromadily emaily s dotazy a 
zájemci o mou knihu první, která již zmizela z pultů knih-
kupectví. Dostal jsem dokonce nabídku na její nové vy-
dání a chvíli jsem o tom i uvažoval. Nakonec jsem se 
ale rozhodl pro vydání již zmíněné další knihy. To proto, 
že už jsem nějaké zkušenosti s touto problematikou zís-
kal a v hlavě se rodila myšlenka, jak ji udělat lépe. Na-
konec se to snad povedlo a díky dobrému grafikovi a 
skromnému člověku, panu Davidu Dobrovolnému 
z Rozsochatce, je kniha po grafické stránce z mého po-
hledu dokonalá. 
     A jelikož jste mi možná někteří z Vás poslali hlas, 
za což všem, kdo mi ho poslali, moc děkuji, a jelikož 
jsem díky ní získal toto čestné vítězství, kterého si moc 
vážím, tak se snad bude kniha i líbit a prodávat. Kaž-
dého, kdo by o ni měl zájem, či o něco ze sokolnictví, 
dravcích a přírodě, rád uvidím. 

 
Máte v plánu vydat další knihu? 
Plány a myšlenky na vydání další knihy či knih bych měl 
nebo vlastně mám. Mám již i začátek i název, měla by 
se jmenovat „V zajetí života“. Vše je však závislé 
na zdraví, štěstí a času, který je nám dán a vymezen na 
naši krásnou, ale krátkou návštěvu – našeho bytí zde 
na Zemi. Rovněž je k tomu bohužel opět potřeba i fi-
nančních prostředků. 
     Takže díky za pozornost, díky za hlasy v této anketě 
a hodně zdraví a štěstí přeji všem.             Vašek Augustin 

V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ZASE VŠICHNI SPOLU  
       V květnu jsme konečně mohli přivítat ve školce 
po delší pauze zase všechny děti. Bylo to skoro jako by 
se vrátily po prázdninách, proto jsme se věnovali na kvě-
ten neobvyklému tématu – naše školka a cesta do ní. 
Užívali jsme si, že jsme zase spolu, zvykali si znovu 
na sebe a seznamovali se s novou paní učitelkou. Spo-
lečně jsme si uvědomovali, jak je každý ve školce důle-
žitý, a na všechny jsme se těšili.  
       Chodili jsme často do přírody a hledali stále více se 
probouzející jaro, děti poznávaly jarní kytičky. S pozoro-
váním přírody jsme objevovali i něco, co tam nepatří – 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 
Obec Oudoleň a ZŠ a MŠ Oudoleň Vás srdečně zvou 

ve čtvrtek 24. června 2021 
do zasedací místnosti obecního úřadu na 

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 
v 15.00 hodin 

LOUČENÍ S PÁŤÁKY 
v 15.30 hodin 
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odpadky. Tak jsme se zamýšleli nad otázkou, jestli chceme, aby byla naše Země smetiště, nebo příjemný domov. Děti 
se učily třídit odpadky a docela se jim to dařilo, nakonec si tedy mohly zazpívat: I když jsme jen malé děti, umíme už 
třídit smetí. Jaro nejsou jen probouzející se rostliny, ale i rodící se mláďátka, a proto jsme si s dětmi opakovali, jak se 
které mládě jmenuje a kteří rodičové k němu patří – připomínali jsme si zvířecí rodinky. Na zahradě jsme objevili větší 
množství mravenců, tak jsme si četli Knížku Ferdy Mravence a děti se dozvídaly, jak vlastně mravenci žijí.  
        Jsme rády, že už nám školka zase ožila 
a můžeme se radovat společně s dětmi.  
                                                  Marta Půžová 
 

DEN S HASIČI 
         Dne 28. května jsme s dětmi z mateřské 
a základní škoky navštívili místní sbor dobro-
volných hasičů pod taktovkou paní Evy Ro-
sické, která pro nás měla připravený preven-
tivní program pro předškolní a školní děti. 
Nejdříve jsme se seznámili s významem 
hasičského sboru a s různými zásahy. 
V rámci projektového dne jsme se naučili vá-
zat uzly (tesařský, zkracovačka, lodní), vy-
zkoušeli si hasičskou výstroj a při zdravovědě 
jsme se naučili, jak máme ošetřit lehká zra-
nění ruky nebo kolene. Možnost podílet se na 
hašení a přidržení stříkačky předčila všechna 
očekávání. Děkujeme paní Rosické za na-
učné dopoledne a těšíme se na další setkání!                                
                                               Helena Břízová 
 

                                                                                                                                         

PRVŇÁČCI NA LOVU BAREV 
      V pátek 21. května jsme v rámci výuky prvouky s prv-
ňáčky vyrazili na náš lov lovců barevné přírody. Ovšem byla 
nutná lehká příprava - prvním úkolem bylo, aby si každý žák 
donesl plato od vajíček. Následně jsme plata nabarvili deseti 
barvami, které lze vidět na fotkách. A potom nás už jen če-
kalo hravé objevování! Jediným pravidlem hry bylo hledat 
přírodu, nikoliv odpad, který se v přírodě mnohdy nachází. 
Barvu, kterou žák našel, umístil do správného barevného po-
líčka. Některé barvy bylo velmi snadné najít. Nejlépe se nám 
hledala žlutá barva, jelikož kolem školy máme mnoho pam-
pelišek. Nejvíce obtížná nám nakonec přišla oranžová barva. 
V okolí školy jsme nenašli žádnou květinu ani jiný přírodní 
materiál. Nakonec se někomu podařilo najít kámen nebo su-
ché listí, které na nás působilo i lehce oranžově. Tato aktivita 
byla skvělá, protože dokázala upoutat pozornost na krásné 
barvy přírody. Až jsme byli překvapeni, jaké barvy jsme 
schopni najít.  
     Pojďte se podívat, jak se nám dařilo.            Helena Břízová 
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ZKOUMÁME INTERAKTIVNÍ TABULI 
 Jde na ni malovat.  

 Hezky se na ni píše interaktivní tužkou   
   nebo i prstem.  

 Jde smazat jedním kliknutím. 

 Je to náš „tak trochu“ tablet.  

 Můžeme přes ni ovládat počítač. 

 Dobře se na ni dělají interaktivní úkoly,  
   třeba AlfBook.  

 Dají se na ni pouštět filmy a pohádky.  

 Když film zastavíme, můžeme dokreslovat  
   do obrazu.  

 Také můžeme vylepšovat fotky.  

 Baví nás se s ní učit. 
 

Alenka a Jenda (5. ročník) 
 Anička (4. ročník) 

Štěpán Kopřiva: RYCHLOPALBA            
     Co byste dělali, kdyby u vás jed-
noho večera zazvonila policie a sdě-
lila vám, že už několik let ubližujete 
vlastnímu dítěti, a nevíte o tom? 
Co byste dělali, kdyby vám psychiatři 
řekli, že trpíte poruchou osobnosti, 
a zavřeli vás do blázince? Přesně to-
hle se totiž stalo Olze Turnečkové… 
a přestože se tomu její okolí zprvu 
vzpíralo uvěřit, muselo se s tím nakonec smířit. Ano, 
Olga zřejmě opravdu týrala vlastní dceru. Jenže pak 
Olžin bratr objeví stopu, že by všechno mohlo být trochu 
jinak. Že možná existuje osoba, která využila Olžiny du-
ševní nemoci a celou dobu s ní zákeřně manipulovala. 
Nedá se přímo říct, že si Olžin bratr najme detektiva. 
Spíš si tak trochu pronajme policajta. Ten policajt jsem 
já. A na to, co jsem při odkrývání pravdy musel udělat, 
nejsem vůbec hrdý.     

Marek Eben: MYŠLENKY ZA VOLANTEM 
     Kniha Marka Ebena Myšlenky 
za volantem představuje soubor 
sloupků a fejetonů, které vycházely 
časopisecky v letech 2014 –2020. 
„Moje zkušenost s podobnými kníž-
kami je taková, že se mi vždycky 
něco líbí a něco zase ne. A byl bych 
vlastně rád, kdyby v té knížce zbylo 
jen to, co se mi líbí, abych nemusel 
otravně listovat a přeskakovat to, co 
se mi nelíbí.  
      Ale nikdy jsem neměl to srdce z knížky něco vytrh-
nout, připadá mi to barbarské. A proto je tato knížka 
ve formě kroužkového bloku, protože z bloku člověk vy-
trhne list jako nic a nemusí se trápit. Pokud někomu 
po přečtení zbudou jen desky, velice se omlouvám. 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 
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      V neděli dne 29. července slavena pa-
mátka 50letého úmrtí Karla Havlíčka ro-
dáka borovského. V sobotu večer dne 
28. července veškerá okna v Borové byla 
osvětlena a hudba hrála po ulicích, v ne-
děli od brzkého ráda ze všech stran sjížděli 
se rozliční spolkové i jednotlivci v hojném 
počtu ku slavnosti. O desáté hodině seřa-

dili se spolkové a ostatní účastníci a za zvuku hudby po-
chodem ubírali se ke školní budově, kdež stála tribuna 
pro slavnostního řečníka p. t. pana T. G. Masaryka, uni-
versitního profesora z Prahy. Slavnostní banket odbýval 
se ve školní budově, odpoledne hrála hudba na zahradě 
hostince p. Jana Stránského č. d. 12, večer hráli diva-
del. ochotníci v hostinci na poště divadelní představení.  
      Na počátku roku školního 1905/1906 v Oudoleni se-
psány 173 dítky, a to 90 chlapců a 83 dívky. 
     V obci slavětínské na tamní exposituře v šk. roce 
1905/1906 zapsáno 45 dítek, 24 chlapci a 21 dívka.  
     Ve šk. r. 1906/1907 roztřídil se sbor učitelský takto: 
v I. třídě učil pan Frant. Semrád, ve II. řídící učitel Hynek 
Bukovský, ve III. třídě p. Antonín Kolář; na expozituře 
pan Jos. Gabriel, katolickému náboženství na škole 
zdejší učil p. p. Josef Ježek, kaplan z Borové, na expo-
zituře ve Slavětíně důstojný p. p. Frant. Moravec, farář 
z Borové, ženským ručním pracím sl. Milada Bažantová 
a zpěvu ve II. třídě pan Frt. Semrád.  
      Zdravotní stav žactva byl uspokojivý, znamená se 
jen jedno úmrtí Marie Kremlíkové, žákyně I. třídy; spo-
lužáci zesnulou na poslední cestě se svým třídním 
p. učitelem až na rozhraní obce zdejší vyprovodili. 

     V měsíci září 1906 pořízena nová podlaha do jed-
noho pokoje řídícího učitele a do třídy třetí nákladem 
190 kor.  
     Ve školním roce 1907/1908 zdravotní stav žactva 
nebyl tak dobrý jako léta minulá, dítky k jaru trpěly velice 
kašlem, bolením krku a hlavy, ve Slavětíně panovala 
chřipka; ze žactva odebrali se na věčnost: Jaroslav Zvo-
lánek, František Černý, Bohumil Hochmann, Jan Bra-
bec a Anna Brabcová vesměs ze Slavětína, z Oudoleně 
Žofie Drápalíková a Josef Štefáček.  
     Dne 27. října 1907v neděli po 6. hodině ranní vypukl 
oheň v č. 57, patřícím Janu Dejmalovi, při němž bohužel 
též o život přišla majetnice toho čísla Anastazie Dejma-
lová roz. Drápalíková z Oudoleně č. 89. 
     Dne 20. února 1908 konala se volba poslance 
do sněmu zemského za obce venkovské; z obce Oudo-
leně a Slavětína bylo všech voličů 79, k volbě se dosta-
vilo 60 voličů, 3 hlasy obdržel pan Alois Mixa, velkostat-
kář v Nové Vsi, a 57 hlasů dostal pan Jos. Adam, rolník 
a starosta v Čachotíně; volebním komisařem byl 
správce školy.  
      Dne 17. února konány obecní volby v obci zdejší; 
z I. sboru zvoleni: František Holas, Josef Benák, Franti-
šek Musil a Jan Holas; ze II. sboru: Karel Musil, Josef 
Štefáček, František Plíhal, Karel Martínek; ze III. sboru: 
Frant. Plíhal, Josef Sláma, Josef Hájek a Jan Tonar; dne 
26. února konána volba starosty a tu opět zvolen Karel 
Martínek; za I. radního Frant. Holas, za II. Karel Musil a 
III. Frant. Plíhal č. 80. 
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.) 

 

ČERVEN JE MĚSÍCEM MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY  
 

        Tradice „Června – měsíce myslivosti“ má ve svém po-
myslném rodném listě uveden rok 1959. Nejedná se tedy 
o tradici úplně mladou. Významným počinem bylo v roce 
1973 rozhodnutí doplnit k názvu „Června – měsíce mysli-
vosti“ dovětek … „a ochrany přírody“. To proto, že příroda je 
v tomto období plná mláďat, která si zaslouží naši ochranu.  
     Při pobytu v přírodě se chovejme ohleduplně. Při objevení 
mláďat zvěře je nutno se co nejrychleji vzdálit od místa ná-
lezu. Pohlazení může přinést zajíčkům, kolouškům i srnča-
tům smrt, protože je matka již nemusí přijmout.  
      Červnová příroda štědře nabízí možnosti pro pozorování 
jejích krás. Vstupujme proto do přírody tiše a s pokorou, aby-
chom mohli odcházet s poznáním, občerstveni její rozmani-
tostí. Kdo toto dokáže, je v přírodě vítaným hostem.  
      LESU A PŘÍRODĚ ZDAR!                                MS Oudoleň 

KDYŽ JE KRAJ PARTNEREM OBCI          

       Po celou dobu existence Kraje Vysočina má jeho 
vedení snahu pomoci v rámci svých možností obcím na-
příč celým regionem s financováním rozvojových pro-
jektů i volnočasových aktivit. Vedení kraje si uvědo-
muje, že právě obce a jejich aktivní obyvatelé dělají kraj 
krajem a že především vzájemná spolupráce vede 
k rozvoji a kvalitnímu životu na Vysočině. Proto se kraj 

snaží svou dotační politiku ke všem partnerům nastavit 
pokud možno velkoryse a štědře.  
       Ze statistik vyplývá, že od roku 2011 pomohl Kraj 
Vysočina obcím a městům na svém území částkou 
vyšší než tři miliardy korun. Jen loni rozdělil v rámci své 
dotační politiky municipalitám téměř půl miliardy korun, 
kterou uvolnil ze svých vlastních účtů. Zhruba 200 mi-
liónů z této částky bylo rozděleno mezi města a obce 
prostřednictvím Fondu Vysočiny.  

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

Foto: Martin Žatka 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 6/2021 8 

      V letošním roce je vedení kraje připraveno prostřed-
nictvím Fondu Vysočiny rozdělit v rámci 29 programů 
prozatím více než 264 miliónů korun. Z toho v 16 pro-
gramech jsou oprávněnými žadateli i obce, celkem mo-
hou získat z tohoto dotačního zdroje až 215 miliónů ko-
run. Zatímco některé dotační tituly jsou obcím šity přímo 
na míru – například program Venkovské služby, kde le-
tos rozdělíme 7 miliónů korun, Obnova venkova Vyso-
činy s připravenými 70 milióny korun nebo Stavby 
ve vodním hospodářství s částkou 76 miliónů korun, v ji-
ných programech jsou obce okrajovými žadateli a vět-
šinu projektů předkládá jiný typ žadatelů, například ne-
ziskové organizace, které však své aktivity také směřují 
ke zlepšení života v konkrétních spádových oblastech 
měst a obcí. Zásadním partnerem je Kraj Vysočina his-
toricky pro sbory dobrovolných hasičů. V letošním roce 
mezi ně rozdělí 27,8 miliónu korun – na akceschopnost, 
prevenci ale i na pořízení nového vozového parku. 
       Pro úplnost je třeba ještě zmínit, že Kraj Vysočina 
je partnerem obcí nejen po finanční stránce. Kraj má 
ve svém vlastnictví 4,5 tisíce kilometrů komunikací 

II. a III. třídy. Páteřní silniční síť kraje je přirozeně sou-
částí městských okruhů i průtahů obcí. Kraj se tuto in-
frastrukturu snaží udržovat, rozšiřovat, modernizovat 
a také zvyšovat její bezpečnost. Letos v rozsahu více 
než dvě miliardy korun. Mezi dalšími službami, které 
jsou zajišťovány pro občany regionu, je provozování 
zdravotnické záchranné služby, pěti krajských nemoc-
nic, sítě většiny středních škol a středních odborných 
škol. Kraj objednává dotovanou základní dopravní ob-
služnost, na kterou jen v letošním roce přispěje částkou 
vyšší než jedna miliarda korun… a když se v obci 
i ve městě lidem dobře žije, je pravděpodobné, že 
uspěje v nějaké zajímavé soutěži, kde výhra může před-
stavovat nejen vítanou publicitu nebo zvýšený zájem tu-
ristů, ale i zvýšení příjmů v obci v podobě finanční od-
měny. Letos Kraj Vysočina vyhlásil soutěž Rok života 
v obcích Kraje Vysočina, kde si mezi sebou vítězné 
obce rozdělí celkem 200 tisíc korun. A o těchto skvělých 
místech pro život budu psát příště.        
                      Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

         

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

8. 6.  
Výstava drobného  

zvířectva 

 

ZŠ a MŠ 

12. 6. Poutní mše svatá Obec 

12. 6.  
Pouťové posezení 

Hudba k poslechu: Víkend 

obec 

pohostinství 

16. 6. Zasedání zastupitelstva Obec 

24. 6. Loučení s předškoláky Obec + MŠ 

24. 6. Loučení s páťáky Obec + ZŠ 

31. 7.  
Okrsková hasičská soutěž 

Česká Bělá 

 

SDH 

7. 8.  Volejbalový turnaj TJ Sokol 

28. 8.  

Zábavné odpoledne pro 

děti – disciplíny 

na stanovištích okolo KD 

(střelba ze vzduchovky, 

hod na cíl a další) 

SDH 

TJ Sokol 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme  
panu Karlu Kremlíkovi,  

který zemřel 21. května 2021  
ve věku nedožitých 88 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

KDO JE NA STARÉ FOTOGRAFII? 
 

      Na základě přání občanů vybíráme některé 

fotografie z kalendáře a budeme se snažit iden-

tifikovat vyfotografované osoby. 
       
      Na fotografii z 19. týdne jsou vyfotografo-

váni účastníci Okresní soutěže mladých požár-

níků ve Světlé nad Sázavou dne 24. 5. 1975. 
 

Dolní řada zleva: Marie Kubátová, čp. 30, Karel 

Kubát, čp. 30, Pavel Plíhal, čp. 124, Zdeněk Ku-

bát, čp. 30, Petr Tonar, čp. 33, nad ním stojící - 

Josef Antl, čp. 150, Josef Janáček, čp. 51, nad 

ním stojící - Karel Ondráček, čp. 101, Luděk 

Bříza, čp. 114, Zdeněk Ondráček, čp. 155, Josef 
Ondráček, čp. 101, Josef Ondráček, čp. 3.   
 

Horní řada zleva: Vlastimil Holas, čp 93, Jiří 

Půža, čp. 47, Milan Janáček, čp. 4, Jaroslav 

Antl, čp. 81, Vítězslav Holas, čp. 93, Pavel Ja-
náček, čp. 51, Jiří Holas, čp. 25, Miroslav 

Ševcech, čp. 92. 

 

Zadní řada zleva: Marie Rosická, čp. 139, Marie 

Kubátová, čp. 30, Jaromír Plíhal, čp. 80, Karel 
Kubát, čp. 30, Karel Půža, čp. 47, František Ro-

sický, čp. 139, František Janáček, čp. 4. 
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         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 červnu oslaví výročí narození: 
 
 

                          Olga Slámová, Oudoleň 157 
                            Zdeňka Antlová, Oudoleň 184 

      Radomír Tonar, Oudoleň 132 
      Ivana Slámová, Oudoleň 144 
   Jitka Ondráčková, Oudoleň 153                   

 

 

                             BLAHOPŘEJEME! 
 

INZERCE – NABÍDKA PRÁCE 
 

      Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 

        přijme na hlavní pracovní poměr 

                     TRAKTORISTU 

Více informací na telefonním čísle: 731 179 234 

 

 

 

 

 
 

  
 

PRODEJ DŘEVA 
 

Obec Oudoleň nabízí k prodeji dřevo. 
  

Cena: 400 Kč/m3 včetně DPH. 
 

 

Dopravu si každý zajistí sám.  

V případě zájmu volejte na tel.   

603 536 721 (Václav Augustin). 

 
 

 

 

 

 

  

Hasiči vyčistili koupaliště. 

Den s hasiči - žáci základní školy si vyzkoušeli zdravovědu. Den s hasiči - děti z mateřské školy se učí vázat uzly. 

mailto:zsoudolen@seznam.cz
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Děti z mateřské školy si ve dvojicích postavily z dřevěných kostek školku a cestu do ní. Při hře s dřevěnými panáčky si zpívaly písničku 

Šlapu si to do školky. 

 

Den s hasiči - žáci základní školy. Den s hasiči – zkouška hasičské výstroje. 

sluší. 

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

