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                                                                                                                                 ZÁŘÍ  2021  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 

SLOVO STAROSTKY  
Vážení spoluobčané,  
     čas letních prázdninových dní, dovolených, odpo-
činku, zklidnění a dobrého naladění neskutečně rychle 
utekl a všichni zajisté s chutí a elánem vstupujeme do 
přicházejícího podzimu. Pro naše děti a studenty zna-
mená 1. září nástup do školních lavic. Za nás 
za všechny bych chtěla všem školákům a jejich peda-
gogům popřát mnoho úspěchů v novém školním roce 
2021/2022 ve vzdělávacím procesu. Rodičům přeji 
hodně trpělivosti a pevných nervů, a když se objeví vý-
chovné nebo vzdělávací problémy, vzpomeňte si 
na dobu svých vlastních studií. Největší přání posílám 
našim prvňáčkům, které slavnostně přivítáme ve škole 
poprvé se školní aktovkou na zádech. Zvláštní pozor-
nost také patří studentům prvních ročníků středních a 
vysokých škol. Buďte snaživými žáky a studenty, neboť 
bez vaší osobní píle nemůžete dosáhnout dobrých vý-
sledků. 
     I během letního období probíhaly v naší obci naplá-
nované  investiční  akce.  Bohužel  ne  vždy  k  vaší ani  
 

 
k naší spokojenosti. Jistě se shodneme na tom, že kdo 
nic nedělá, nic nezkazí, kdo nic nezkazí, bývá povýšen, 
ale smyslem života je neustále se učit a růst… Důležitá 
je pro nás komunikace mezi projektantem, stavebním 
dozorem, realizační firmou, občany a především vzá-
jemná důvěra.  
      Ve vodojemu v areálu Březiny probíhaly závěrečné 
práce na úpravně vody. V tuto chvíli byly všechny pod-
klady předány na stavební úřad do Chotěboře k zahá-
jení kolaudačního řízení. Nový vrt HGO-1 je doplňujícím 
zdrojem vody, při výpadku stávajícího vrtu OU-1 nepo-
kryje spotřebu obce, nicméně jeho vydatnost 30 m3/den 
je dle projektu dostačující. V rámci akce byl stávající vrt 
vystrojen novým výtlačným potrubím od čerpadla, tech-
nologie byla vybavena řídícím systémem a objekt je za-
bezpečen. Pomocí webového prohlížeče Fiedler-Magr 
máme dálkový přístup k datům, na kterých si můžeme 
díky grafům a tabulkám ověřit hladinu vody ve vodo-
jemu, hloubku vrtu, stav vrtu a tabulku událostí. 
      V dolní části obce probíhá od července výstavba 
chodníku, kterou provádí firma Jan Matějka - autodo-
prava a zemní práce ze Ždírce nad Doubravou. Byli 

Naši hasiči se na okrskové soutěži umístili na 1. a 3. místě. 
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jsme moc rádi, že výstavba začala dle naplánovaného 
časového harmonogramu, i počasí bylo na stavební 
práce celkem ucházející. V těchto dnech proběhla 
schůzka představitelů obce, stavebního dozoru a maji-
telů sousedních pozemků, na které byly dohodnuty další 
vícepráce, především dokončení a položení dlažby 
k vjezdům. 
     Firmě Ekomonitor jsme předali staveniště pro vý-
stavbu vodojemu v Olšinách. Na konci září by měly být 
provedeny výkopové práce, položena a usazena nádrž. 
Proběhlo  jednání  se soukromými zemědělci o mož-
nostech dopravy stavebního materiálu a strojů na místo 
samé. 
     Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a 
životního prostředí, vydává povolení k nakládání s po-
vrchovými vodami a schvaluje stavební povolení k pro-
vedení stavby vodního díla „Rekonstrukce vodní nádrže 
Oudoleň“. Čekáme na nabytí právní moci rozhodnutí, 
po kterém firma JaTo stav Brno začne s rekonstrukcí. 
Rekonstrukce bude spočívat v odstranění konstrukce 
stávající stěny, která odděluje mělkou část nádrže a 

dále budou vybourány rýhy ve spodní desce pro zalo-
žení nových obvodových stěn. Celý objekt bude po re-
konstrukci půdorysně zmenšen a mírně zvýšen nad te-
rén. Stávající mělká část bude zmenšena na cca polo-
vinu a ve zbylé části budou dobetonovány šikmé rampy 
pro možnost najetí na dno nádrže. Základová kon-
strukce bude tvořena ze stávající železobetonové desky 
na dně nádrže a z nových monolitických základových 
pásů. Jako svislé nosné konstrukce budou použity stěny 
z železobetonu. Nádrž bude rozdělena na dvě menší 
části, přičemž jedna část bude sloužit jako sedimen-
tační, pro zachycení sedimentu nateklého potrubím, 
které tvoří nátok do nádrže. V této sedimentační nádrži 
bude vybudován bezpečnostní trubkový přeliv. Začátek 
prací odhadujeme na druhou polovinu září. 
     Přeji vám všem hezký vstup do podzimních dní a 
doufám, že se již začneme potkávat na našich tradič-
ních akcích, které budeme společně s místními spolky 
organizovat.  

Blanka Zvolánková, starostka obce 

− Usnesení jsou průběžně plněna. Dodatečně bude 
zajištěn rozpočet na rekonstrukci školní jídelny. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. NM-
001040017558/004-ELPR/22 o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. Obsahem smlouvy je zřízení 
věcného břemene umístění distribučního zařízení a 
kabelového vedení v rámci stavby „Suky, úprava DS 
NN sm. hájenka“ na pozemcích podílnických obcí 
Lesního družstva obcí Přibyslav v k. ú. Obyčtov, 
okres Žďár nad Sázavou. 

− Zastupitelstvo projednalo návrh směnné smlouvy. 
Připomínky k výstavbě polní cesty a požadavky 
pro úpravu směnné smlouvy budou projednány 
osobně na místě samém. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí slu-
žeb na internetovém serveru www.fiedler.magr.cz 
č. A21020094 a Předávací protokol k SIM kartě – do-
hoda o provozování a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy a předávacího protokolu. Obsahem 
smlouvy je zajištění sledování hladiny vody ve vodo-
jemu Březina a následně i ve vodojemu Olšiny.   

− Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke Smlouvě o spo-
lupráci mezi obcí a firmou TextilEco a. s., Boskovice, 
na umístění a vyvážení kontejneru na oděvy 
za úplatu ve výši 1 200 Kč/rok bez DPH a pověřuje 
starostku podpisem dodatku smlouvy.  

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování 
právních služeb mezi obcí a JUDr. Lubomírem Mál-
kem, Havlíčkův Brod, na dobu určitou do 31. 12. 
2021 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

− Zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu žáků v zá-
kladní škole při Základní škole a Mateřské škole Ou-
doleň pro školní rok 2021/2022. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o koupi 
obecního pozemku p. č. 682 o výměře 255 m2

 v k. ú. 
Oudoleň  z  důvodu přičlenění k vlastním nemovi-
tostem. Zastupitelstvo bere na vědomí a v současné 
době neuvažuje o prodeji tohoto pozemku. 

− Zastupitelstvo schvaluje žádost o poskytnutí dotace 
na výstavbu rodinného domu na pozemku 

p. č. 152/21 v k. ú. Oudoleň na základě Pravidel 
Obce Oudoleň pro poskytování dotace pro výstavbu 
rodinného domu.   

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

 Era   1 139 607,95 
 ČSOB, a. s.                             5 128 391,66 
 Česká spořitelna, a. s.  682 374,36 
 Česká národní banka   2 868 145,67 
 Celkem                             9 818 519,64 Kč. 

− Zastupitelstvo volí předsedkyní výboru pro rozvoj 
obce Martinu Krištofovou Sobihardovou. Členové 
výboru pro rozvoj obce zůstávají. 

− Zastupitelstvo schvaluje zápis do Kroniky obce 
za rok 2020.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s pozvánkou 
na oslavy 20 let Svazku obcí Podoubraví, jehož 
součástí je Podoubravský víceboj. Naši obec na této 
soutěži bude reprezentovat Mgr. Blanka Zvolánková, 
Bc. Petr Zvolánek a Vladimír Zvolánek. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 4/2021, tímto opatřením byl rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 200 518,46 Kč (nejvyšší 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 8. 2021 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
     Po necelých třech letech od posledních komu-

nálních voleb oznámil rezignaci na mandát zastupi-

tele pan Jaroslav Zvolánek. Zastupitelstvo obce 

Oudoleň děkuje panu Jaroslavu Zvolánkovi 

za jeho činnost v zastupitelstvu a za řízení vý-

boru pro rozvoj obce. Velice si vážíme jeho ná-

zorů, připomínek a rad, které s námi sdílel. 

Do dalšího života mu přejeme hodně zdraví. 

     Po rezignaci dalších dvou členů z kandidátní lis-

tiny za volební stranu Za Oudoleň krásnější přijala 

mandát paní Martina Krištofová Sobihardová. 

Do nadcházející práce zastupitelky jí přejeme 

hodně sil a elánu.                             Blanka Zvolánková 

 

 

 

 

http://www.fiedler.magr.cz/
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příjem činí příjem za výkup dřeva ve výši 
135 990 Kč).  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o proná-
jem části obecního pozemku p. č. 686/3 v k. ú. Ou-
doleň z důvodu údržby kolem vlastního pozemku. 
Bude řešeno na místě samém. 

− Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s informacemi ze schůzky ohledně provozu v kul-
turním domě.  

− se záznamem z jednání v rámci akce I/34 Jitkov 
– Nové Ransko, TES. 

− s mobilní aplikací pro dálkové odečty vodoměrů. 

− s dotací SZIF z Programu rozvoje venkova ČR. 

− s informacemi z probíhající výstavby chodníků. 

− s informacemi o servisu sekačky. 

− s termínem zasedání zastupitelstva v úterý 
31. 8. 2021 v 18.00 hodin a ve středu 15. 9. 2021 
v 18.00 hodin.  

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY 

ELEKTŘINY 
 

Ve čtvrtek 2. 9. nepůjde elektřina v době 
od 7.30 do 14.30 hodin na pozemku p. č. 536/1 v k. ú. 
Oudoleň. Na tomto pozemku je umístěn vysílač Vo-
dafone. Získali jsme k této situaci vyjádření této firmy:  
O plánované odstávce jsme byli informováni. Část vý-
padku vykryjí záložní zdroje, poté může dojít k výpadku 
signálu do doby, než ČEZ obnoví napájení.  

 

  
V pondělí 6. 9. nepůjde elektřina v době od 7.30 
do 14.30 hodin v domech čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 14, 15, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 75, 77, 78, 
81, 83, 86, 87, 89, 101, 102, 103, 104, 110, 112, 113, 
116, 117, 118, 121, 124, 127, 128, 130, 137, 139, 151, 
154, 155, 156 a na pozemcích p. č. 160/82, 160/86 a 
297/7 v k. ú. Oudoleň.  

 

 
V úterý 7. 9. nepůjde elektřina v době od 9.00 
do 15.00 hodin v domech čp.: 11, 16, 17, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 
70, 72, 73, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 100, 105, 106, 107, 111, 114, 115, 119, 122, 
123, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 
153, 157, 183, 184, 185, 186, 187, č. evid. 218 a na po-
zemcích p. č. st. 133, 161, 225, 235 a p. č. 599/21 v k. 
ú. Oudoleň. 

Školní rok 2021/2022 zahájíme v naší škole 

ve středu 1.září 2021 v 7.30 hodin. 
      Prvňáčci si s sebou vezmou hned 

první den školní aktovku a obuv na pře-

zutí, ostatní děti pouze obuv na přezutí 

a psací potřeby. Zahájení bude trvat 

přibližně do 8.30 hodin. Prosíme rodiče 

starších dětí, aby se tentokrát slav-

nostního zahájení neúčastnili. Z důvodu 

ochrany veřejného zdraví bude účast dovolena pouze rodičům žáků 

1. ročníku. Děkujeme za pochopení.  

      Žáci 1. – 5. ročníku se budou první den testovat antigenními testy. 

Testování proběhne tak, jak probíhalo minulý školní rok.  

      Podrobné informace k zahájení školního roku a organizační pokyny 

najdete na webových stránkách školy: www.skola-oudolen.cz. 
   

            Těšíme se na Vás ve škole! 
 

                                   paní učitelky 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

 2021/2022 
 

Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2021 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 

Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 

Jarní prázdniny 14. 2. – 20. 2. 2022 

Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 

Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2022 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

Ve dnech 20. - 24. září 
pondělí, středa: 7.30-17.00 hodin 

úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 11.30 hodin 

bude probíhat v zasedací místnosti 

obecního úřadu 
 

 
 

 

PŘÍJEM VĚCÍ:   

ve dnech 13. – 15. září 
Vše označené cenou a značkou, včetně seznamu  

všech rozepsaných kusů s cenami. 

 

 

 

 

VODNÉ 

      Ve dnech 20. - 24. září 2021 se bude na 
obecním úřadě vybírat vodné za období od 1. 1. 
do 31. 7. 2021. 
      Platbu je možné provést přímo na účet obce 
102703292/0300, 215945167/0300 nebo 
3655068309/0800 po zjištění částky vodného na 
obecním úřadě, variabilní symbol – číslo popisné.  
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Steve Robinson: HLUBOKÝ HROB           

     Současnost. Do jednoho z domů 
na předměstí Washingtonu dorazí bez 
vysvětlení zastaralý dětský kufřík. O tý-
den později se americký genealog 
Jefferson Tayte ocitne v anglickém hote-
lovém pokoji tváří v tvář nabité zbrani. 
     Válkou zmítaná Británie roku 1944. 
Právě  sem zavedou Tayta stopy v pokrevní linii jeho 
klientky. Eliza Grayová by se ráda setkala se svou sku-
tečnou matkou, kterou nikdy nepoznala, neboť netušila, 
že je adoptovaná. 
     Tayte doufá, že zařídí jejich znovushledání, místo 
toho ale odhalí příběh mladé anglické dívky a americ-
kého vojáka z 82. výsadkové divize, jejichž láska skon-
čila více než tragicky… 

Marie Lacrosse: VINAŘSTVÍ: 

V BOUŘLIVÝCH ČASECH      
     Alsasko roku 1870. Sirotek Irena 
přichází jako služka do panského 
domu bohatého obchodníka s vínem 
Wilhelma Gerbana. Jeho syn Franz 
věří na ideály Francouzské revoluce, 
pro něž otec nemá pochopení. Když se 
Irena setká s Franzem, vzplanou k sobě vášnivou lás-
kou. Ale vztahu nestojí v cestě jen společenské rozdíly 
a rodinné intriky. Nad Evropou se také stahují temná 
mračna: vypukne hrozná válka. Oba mladí lidé bojují 
o své štěstí proti všem překážkám. Dokud je nezasáhne 
nemilosrdný osud…První díl ságy o rodině obchodníka 
s vínem.

        Povětrnost od 29. září do 16. října 
1908 byla velmi krásná, nebe stále jasné, 
bez mraků, 18. října se ochladilo najed-
nou, 19. října byl mrazík, 20. byl silný 
mráz, že rybník byl pokryt silným ledem, 
21. byly ráno o 8 hodinách 3 stupně zimy, 
mráz ten zkazil ještě kvetoucí květiny a 

řepy na poli se nalézající.  
       Dne 1. prosince odpoledne o půl druhé hodině v zá-
kladě vyzvání c. kr. okresní rady školní ze dne 1. čer-
vence konána slavnost školní na počet šedesátiletého 
panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Jo-
sefa I. Dítky školy zdejší a expositury slavětínské shro-
máždily se ve II. třídě, třída byla vyzdobena obrazy, na 
přední stěně byl obraz Jeho Veličenstva ozdobený čer-
veno-bílými draperiemi a květinami, z budovy školní 
vlály dva nové prápory, jeden barev zemských a jeden 
říšských. Slavnost samu zahájil řídící učitel, přivítal 
členy místní rady školní, obecního zastupitelstva a 
ostatní hosti, vyložil stručně nařízení slavností samé se 
týkající, a význam slavnostního dne pro říši rakousko-

uherskou, prohlásil slavnost za zahájenou a vyzval pří-
tomné by zazpívali 1. sloku rakouské hymny národní. 
Na to slavnostní řeč přednesl pan učitel Jaroslav Roz-
točil, vylíčil dobu mládí, jinošství, vladařství Jeho Veli-
čenstva a změny, jichž říše za Jeho panování se byla 
dočekala, dále pokrok v průmyslu, obchodu a školství. 
Po té následovaly deklamace žáků a žákyň. Na to po-
děkoval správce školy přítomným za účastenství, rov-
něž i těm, kteří se o pořádání slavnosti samé zajímali, 
prohlásil slavnost za ukončenou a vybídl přítomné, by 
zazpívali hymnu národní: Kde domov můj. Připomenouti 
dlužno, že látku na oba nové prápory obstarala dcera 
p. starosty Karla Martínka, Růžena a tytéž bez odměny 
ušila.  
     Dne 25. prosince v noci o 1 ½ hodině vypukl oheň 
u domkáře Františka Plíhala č. 80 „U Kopečků“. Při pa-
nujícím mrazu nebylo možno stříkačky použíti, shořelo 
téměř vše, zásoby píce, obilí, peřin; k ohni se dostavili 
hasiči cibotínští, jitkovští a střížovští.  
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ NENÍ JEN O SPORTU   
       V sobotu 7. srpna se horní hřiště opět po roce stalo 
dějištěm volejbalového turnaje, tentokrát už 19. ročníku. 
Po předchozích propršených dnech jsme s napětím 
očekávali, zda se sobota stane nejhezčím a nejteplej-
ším dnem z celého týdne - jak slibovala předpověď. 
A skutečně, počasí už od samého rána klaplo nad oče-
kávání. 
     Po osmé hodině ranní se postupně k prezenci sešlo 
8 týmů, všichni natěšeni sehrát, jako vždy, kvalitní vo-
lejbalový souboj. A že se bylo na co dívat - postupové 
i závěrečné zápasy byly plné krásných dlouhých výměn, 
a tak se o vítězi rozhodovalo až v pozdním odpoledni. 
Do finálového duelu se probojovalo družstvo Zajícův 
hněv s kapitánem Vladimírem Němcem z Chotěboře a 
Světlušky z Přibyslavi - z vítězství se nakonec radovalo 
družstvo z Chotěboře. Konečné pořadí vypadalo tedy 
takto:  
1. místo: Zajícův hněv (Chotěboř) 
2. místo: Světlušky (Přibyslav) 

3. místo: Páskaři (Luka nad Jihlavou) 
4. místo: PZ (domácí zástupci s kapitánem Vladimírem 
Zvolánkem) 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ, z. s. 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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       I tento ročník provázela velmi příjemná atmosféra, 
a to nejen díky samotným hráčům a fanouškům, ale také 
díky poskytnutému zázemí – proto bych tímto chtěla po-
děkovat (jménem TJ Sokol i jménem svým) celé rodině 
Rosických, a to za pomoc při přípravách a při samotném 
průběhu turnaje. Velký dík patří i všem dalším, kteří se 
na organizaci turnaje podíleli a přispěli tak k udržení této 
sportovní tradice! Dále děkujeme Obci Oudoleň, 
SDH Oudoleň, firmě Vilém s. r. o. a Coprosys – 
LEONET s. r.  o. 

       První srpnová sobota není jenom o sportu (i když 
primárně určitě), ale je také o osobním setkávání lidí, 
přátel, kamarádů. O možnosti potkat se s těmi, které 
díky této tradiční akci vídáme třeba jenom jednou za rok. 
A za to jsem moc ráda, obzvlášť v této vystrašené době. 
Vy všichni jste vytvořili krásnou a milou atmosféru, která 
je umocněna i místem samotným - protože tohle místo 
pod jasanem dýchá silnou až léčivou energií. A tak vě-
řím, že si na ten příští, jubilejní 20. ročník, opět najdete 
cestu.                               Za TJ SOKOL OUDOLEŇ, I.R.                               

HASIČI ZÍSKALI NA OKRSKOVÉ 

SOUTĚŽI 1. A 3. MÍSTO 
        V sobotu 31. 7. v odpoledních 
hodinách proběhla v rámci oslav 
140. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v České Bělé okrsková 
soutěž sborů dobrovolných hasičů 
okrsku číslo 6. V letošním roce se tato 
soutěž konala v netradiční době a bylo 
to znát na počtu soutěžních družstev. 
Za naše SDH se soutěže zúčastnila 
dvě družstva mužů, a protože jsme 
také řešili nedostatek členů, soutěžili 
někteří za obě družstva. A družstvo 
žen se bohužel vůbec nepodařilo dát 
dohromady. 
       Muži starší startovali v tomto slo-
žení: Karel Kubát, Jaromír Antl, Jakub Ondráček, Radek On-
dráček, Petr Musil, Jan Kubát a Petr Plíhal. A muži mladší 
ve složení: Radek Antl, Pavel Sláma, Jaroslav Polívka, Petr 
Plíhal, Petr Musil, Jan Kubát a Stanislav Sláma. Dále se sou-
těže účastnily týmy z SDH Česká Bělá, Kojetín, Jitkov a Ci-
botín.  
        Obě naše družstva si s požárním útokem skvěle pora-
dila a domů si vezla dva poháry - muži mladší za 3. místo a 
muži starší za 1. místo. Patří jim velké poděkování za účast 
a skvělou reprezentaci našeho SDH. 
        Součástí oslav byl také netradiční požární útok, kdy si 
družstvo připravilo základnu a poté si každý vylosoval svoji 
pozici v útoku. Družstva, která se této soutěže zúčastnila, se 
s tímto úkolem popasovala s menšími či většími potížemi, ale 
vždy s úspěšným zakončením. 
        Po slavnostním vyhlášení vítězných družstev a ukončení soutěže všem k poslechu a posezení zahrála živá hudba. 
Požárnímu sportu zdar!                                                                                                                                   Hana Zelenková 

DESET NÁMĚTŮ PRO 

ROZVOJ VYSOČINY, 

BUDOUCNOST OČKOVÁNÍ 

A KOTLÍKOVÉ DOTACE  
       Letos na jaře proběhlo 

6. Veřejné fórum Zdravého Kraje Vysočina, které se po-
prvé uskutečnilo online. Více než 160 účastníků z řad 
odborníků, zástupců neziskových organizací, měst, 
vzdělávacích i kulturních organizací, úřadů i spolků se 
formou dvoudenní online diskuze u jedenácti tematic-
kých kulatých stolů pokusilo formulovat náměty na další 
rozvoj našeho kraje. Následným hlasováním bylo vy-
bráno 11 témat, jejichž důležitost a skutečnou 

naléhavost musela ještě ověřit anketa mezi širokou ve-
řejností. Do té se během měsíce května zapojilo 1 040 
oslovených respondentů napříč celým krajem. Anketa 
byla přístupná na stránkách Kraje Vysočina a informace 
o možnosti se do ní zapojit zaplavily nejen sociální mé-
dia ale i regionální tisk. Veřejné fórum Kraje Vysočina je 
pro mě a další členy rady kraje i krajského zastupitelstva 
důležitým nástrojem, jak získat zpětnou vazbu od ob-
čanů.  
       Jak tedy nakonec hlasování veřejnosti dopadlo a 
která témata budou v hledáčku krajské samosprávy 
v následujících dvou letech: 
1. Podpora zapojení veřejnosti a obcí do praktické 

ochrany přírody a související vzdělávání (podpora 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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drobných projektů – zadržení vody v krajině, pod-
pora biodiverzity, meze, remízky, mokřady, obnova 
polních cest). 

2. Podpora infrastruktury pro aktivní mobilitu, ces-
tovní ruch a rekreaci (cyklostezky, cyklotrasy, inte-
grační opatření pro cyklisty). 

3. Výkup pozemků krajem ve zvláště chráněných 
územích a dalších přírodně cenných pozemků 
za účelem zajištění ochranářského managementu 
a zadržení vody v krajině (budování zelené in-
frastruktury). 

4. Absence akutních krizových lůžek pro náhlé ne-
příznivé situace. 

5. Pokračování v podpoře vlastníků lesa jak při ob-
nově a následné péči o les, tak při kompenzaci 
újmy, která plyne ze špatného zpeněžení dřeva, 
dále vhodné nastavení finanční podpory pro vlast-
níky lesů pro správné a udržitelné hospodaření 
v lesích s ohledem na budoucnost a na klimatickou 
změnu a řádné plnění mimoprodukčních funkcí 
lesa. 

6. Zvýšení atraktivity prostředí v regionu jako místa 
pro kvalitní život a práci s cílem akvizice nových 
kvalifikovaných lidských zdrojů. 

7. Zkvalitňování vysokorychlostního připojení k inter-
netu (budování optického vedení min. 100 MB/s, 
bílá a šedá místa, legislativní problémy s pokládá-
ním optiky do výkopů společně s dalším vedením, 
právní pomoc ze strany kraje). 

8. Podpora projektů, které budou zaměřené na meto-
dickou podporu učitelů, na síťování škol a sdílení 
dobré praxe (např. návštěvy „ukázkových škol“), 
na zkvalitňování výuky (alternativy k současnému 
vyučovacímu procesu, mentoring, formativní hod-
nocení...), včetně zvýšení podpory učitelů ze strany 
zřizovatelů. 

9. Propojování a rozšiřování spolupráce firem a ostat-
ních subjektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a 
zlepšení informovanosti o možnostech podpory 
v této oblasti. 

10. Podpora prevence obezity v populaci jako riziko-
vého faktoru řady onemocnění. 

 

      V rámci veřejné ankety bylo nabídnuto k posouzení 
i téma osvěty očkování v populaci a proočkovanosti 
obyvatel nejen proti COVID-19, ale také proti dalším 
onemocněním. Z výsledků vyplývá, že informací má ve-
řejnost pravděpodobně dostatek. Vedení kraje bude 
i přesto v komunikaci tématu očkování pokračovat a 
bude i nadále hledat další cesty, jak očkování 

k veřejnosti přiblížit. Během srpna (tedy v době před vy-
dáním tohoto periodika) by mělo mít vedení Kraje Vyso-
čina k dispozici dostatek údajů k zásadnímu rozhodnutí 
týkajícímu se spuštění mobilního očkování ve vybra-
ných částech regionu. Za tímto účelem byla navázána 
spolupráce s neziskovou organizací Podané ruce, která 
má s očkováním formou výjezdů do konkrétních obcí 
zkušenosti už v jiných krajích. Informace o případném 
spuštění mobilního očkování (bez nutnosti registrace) 
zveřejní Kraj Vysočina do konce srpna. Konkrétní za-
stávky a harmonogram návštěvy očkovacího týmu 
ve vybraných obcích bude znám s dostatečným předsti-
hem, informace o termínech a časech budou domluveny 
se starosty a starostkami. Osobně mobilním očkovacím 
týmům velice fandím a věřím, že se nám touto cestou 
podaří přiblížit očkování další skupině našich spoluob-
čanů. 
       A ještě telegraficky několik informací ke KOTLÍ-
KOVÝM DOTACÍM. Už v září plánuje Kraj Vysočina vy-
hlásit dodatečnou výzvu kotlíkových dotací, v rámci níž 
rozdělí ještě 24 miliónů korun, které by měly vystačit 
na výměnu minimálně 220 starých nevyhovujících kotlů. 
Další zájemci si tak budou moci vyměnit starý kotel na 
tuhá paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ruč-
ním či automatickým přikládáním nebo za plynový kon-
denzační kotel. Peníze na další výměny kotlů získal Kraj 
Vysočina od Ministerstva životního prostředí nad rámec 
původně přidělených peněz. Oproti předchozím kolům 
kotlíkových dotací půjde opravdu o rozdělení relativně 
nízké částky. Podmínky pro poskytování dotací, které 
budou známé v září, by se neměly v zásadních rysech 
lišit od současných podmínek v rámci 3. kola kotlíko-
vých dotací. O čem však ještě nyní v polovině srpna 
není rozhodnuto, je způsob podání žádosti. S ohledem 
na nízkou alokaci je pravděpodobné, že příjem žádostí 
bude probíhat pouze elektronicky. Na přípravu žádosti 
budou mít žadatelé dostatek času, protože příjem žá-
dostí bude pravděpodobně zahájen až v průběhu letoš-
ního října. Pro více informací prosím sledujte krajské tis-
koviny nebo internetové stránky www.kr-vysocina.cz. 
      Pokračování kotlíkových dotací se plánuje i v násle-
dujících letech, výrazně se však změní podmínky. Kraje 
by podle pokynů Ministerstva životního prostředí měly 
v budoucnu rozdělovat peníze na výměnu nevyhovují-
cích kotlů na pevná paliva pouze nízkopříjmovým do-
mácnostem. Ostatní žadatelé budou moci získat dotaci 
prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, který 
administruje Státní fond životního prostředí. 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina                        

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 
 

             V měsíci září oslaví 
                        výročí narození: 

 
 

                            Anna Stránská, Oudoleň 83 
                           Zdeněk Sláma, Oudoleň 144 

 

                            BLAHOPŘEJEME! 
 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 
CVIČENÍ JÓGY 

 

Cvičit začínáme v pondělí 13. 9. 2021 

od 17.30 hodin v sále kulturního domu. 
 

Zaměříme se na zpružňování páteře, protažení          

             celého těla a uvolnění své mysli. 
 

                 Je nutné si vzít s sebou podložku             

                 na cvičení a před cvičením nejíst. 
 

                                             Těší se Líba 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

28. 8.  
Zábavné odpoledne pro děti, 

disciplíny na stanovištích okolo KD 

SDH 

TJ Sokol 

31. 8. Zasedání zastupitelstva Obec 

4. 9.  
20 let Svazku obcí Podoubraví 

Podoubravský víceboj 

Libice nad 

Doubravou 

13. 9.  Jóga Líba 

15. 9. Zasedání zastupitelstva Obec 

20. - 24. 9. Bazárek Obec 

25. 9.  Zájezd Za krásami naší vlasti SDH 

8. – 9. 10.  Volby do Poslanecké sněmovny PČR 

 
Obec 

COOP OUDOLEŇ 
ZMĚNA PRODEJNÍ DOBY 

Úterý 7. 9. 7.00 – 9.00 16.00 - 17.30 Nepůjde elektřina 

Čtvrtek 9. 9.  Zavřeno Inventura 

KDO JE NA STARÉ 

FOTOGRAFII? 
 

      Na základě přání občanů vybí-

ráme některé fotografie z kalendáře 

a budeme se snažit identifikovat 
vyfotografované osoby. 
       
      Na fotografii z 38. týdne jsou na 

školní fotografii  žáci narození v le-

tech 1949 – 1951: 
 

Dolní řada zleva: Zdenka Hejka-

lová, čp. 87, Božena Dvořáková, 

čp. 130, Ludmila Holasová, čp. 41, 

Zdislava Vlčková, čp. 120, Marie 

Bencová, čp. 103, Božena Imra-
movská, čp. 95, Zdeňka Brabcová, 

čp. 15.  
 

Druhá řada zleva – dívky: Marie Po-

lívková, čp. 37, Stanislava Zvolán-
ková, čp. 56, Marta Műllerová, 

čp. 108, za nimi Dagmar Kubátová, 

čp. ?. 

 

Další řada zleva: Ladislav Blažek, 
čp. 184, Stanislav Janáček, 

čp. 124, Jiří Hájek, čp. 128, Jiří 

Mergl, čp. 123, Jaroslav Hejkal, 

čp. 27, Jiří Brabec, čp. 15, ?. 

 

Zadní řada zleva: ?, učitelka, Jiří 

Štefáček, čp. 54, ?, ?, ?, ? 

            Oznámení Ředitelství  
     Základní školy a Mateřské školy   
              Havlíčkova Borová 
      Ředitelství Základní školy a Ma-
teřské školy v Havlíčkově Borové 
oznamuje svým žákům, že zahájení 
nového školního roku 2021/2022 
proběhne ve středu 1. září 2021 od 
7.15 hodin. Všichni žáci si přinesou  
přezůvky, blok a psací 
potřeby. Vyučování  
první školní den  
potrvá do 9.00 hodin. 
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Vítězné družstvo volejbalového turnaje. 
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VÍTÁME  MIMINKO 
 
 

Vítáme mezi námi 
Moniku Ondráčkovou, 

která se narodila 
6. 8. 2021. 

 
 
 
 
 

O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb  

do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 

  

 Starostka Obce Oudoleň  
podle § 15 zákona  

č. 247/1995 Sb., o volbách  
do Parlamentu České republiky 
a o změně některých zákonů, 

oznamuje: 
 

1. Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se 
uskuteční: 

      v pátek 8. října 2021 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a  
v sobotu 9. října 2021 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb je volební 
místnost v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Oudoleň, 
Oudoleň čp. 123.  
 

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České 
republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky. 
 

4. Každému voliči budou dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 
 

 
 

Příprava na požární útok. 

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

