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                                                                                                                            ÚNOR  2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 

SLOVO STAROSTKY  
 

Vážení spoluobčané, 
     v únorovém čísle oudoleňských listů přichází čas 
na pravidelnou bilanci uplynulého roku a malý náhled do 
roku nového. Pojďme se společně ohlédnout a zhodno-
tit život v naší obci v roce 2021. Každý z nás bude mít 
hodnocení jiné, ale všichni se v této době shodneme za-
jisté na tom, že nejdůležitější je zdraví nás i našich blíz-
kých. Pokud pravidelně čtete náš zpravodaj, snažím se 
v každém vydání informovat občany o všem, co se 
v naší obci událo nebo co chystáme. Samozřejmě ne 
vždy se dá vše vykonat a vyřešit k plné spokojenosti. 
Setkávám se stále častěji s nespokojeností a výtkami, 
ale občas se objeví i vstřícná slova poděkování. 

Co se podařilo splnit v roce minulém? 
 

     Jelikož jsem vás pravidelně po celý rok informovala, 
uvedu pouze základní a nejpodstatnější informace 
z dění v obci. 
 
Zrealizované akce z dotací: 

• Státní zemědělský intervenční fond 

Název: „Kulturní život v obci“  
Nákup stanů, souprav k venkovnímu sezení, data-
projektoru a notebooku byl podpořen prostřednic-
tvím Místní akční skupiny Havlíčkův kraj o. p. s. 
Náklady: 141 394 Kč 
Dotace: 106 656 Kč 
 

Žáci základní školy vybojovali druhé místo na šachové soutěži Přebor škol v šachu. 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 2/2022 2 

• Státní fond dopravní infrastruktury 

Název: „Obec Oudoleň – novostavba chodníků 
podél silnice III/3509“  
Náklady: 1 025 046,50 Kč 
Dotace: 780 559 Kč.  
 

• Státní fond životního prostředí ČR 

Název: „Obec Oudoleň – posílení vodárenské 
soustavy – Březina“ 
Náklady: 1 818 729 Kč 
Dotace: 1 454 983 Kč 
 

• Kraj Vysočina 

Program: Stavby ve vodním hospodářství 2021 
Název: „Oudoleň – rekonstrukce a přístavba vo-
dojemu Olšiny“  
Náklady: 1 239 712 Kč 
Dotace: 743 827 Kč 
 

• Kraj Vysočina 

Program: Obnova venkova Vysočiny 2021 
Název: „Elektroinstalace 
v kulturním domě“ 
Náklady: 288 844 Kč 
Dotace: 100 000 Kč 
 

• Kraj Vysočina 

Program: Projektová příprava ve vodním hospodář-
ství 2021 
Název: „Vodovod Čtvrtě“  
Náklady: 172 000 Kč 
Dotace: 111 000 Kč 
 

• Kraj Vysočina 

Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kala-
mity 
Výše příspěvku: 85 245 Kč 
 

• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Výše dotace: 26 524,90 Kč 

 

Co se nepodařilo splnit v roce 2021? 
 

     Přestože jsme se snažili, nepodařil se nám zajistit 
projekt na výstavbu kanalizace, nezískali jsme dotaci na 
opravu kapličky ani na opravu střechy a zázemí kultur-
ního domu. Velmi pomalými krůčky jsme pokračovali 
v získání kladných stanovisek k projektu na výstavbu 
3 stavebních parcel. 

Co čeká naši obec v roce 2022? 
 

     Do nadcházejícího roku vstupujeme s nejistým vý-
hledem na vývoj příjmů a růst cen snad všeho včetně 
stavebních prací. Obec v předcházejících letech hospo-
dařila úsporně a zapojení přebytku hospodaření nám 
umožňuje plánovat další investiční akce. Protože nás 
čekají v tomto roce komunální volby, kdy si budou ob-
čané opět volit vedení obce, budeme se snažit dokončit 
naše dílo. Z nejdůležitějších uvádím: 

- Oprava koupaliště 
- Kolaudace vodojemu v Březině – zatím zkušební 

provoz 
- Kolaudace vodojemu v Olšinách – právě proběhla 
- Kolaudace chodníků v dolní části obce 
- Získání stavebního povolení k výstavbě stavebních 

parcel 
- Získání stavebního povolení pro výstavbu nového 

vodovodu Čtvrtě 
- Získání dotace na rekonstrukci střechy kapličky – 

žádost byla podána 1. 2. 2022 
- Příprava projektu na kanalizaci 
- Příprava projektu na přestavbu školní kuchyně a 

podkroví v ZŠ 
- Rekonstrukce hygienického zázemí v kulturním 

domě 
- Nákup či směna pozemků na stavební parcely. 

 
     V letošním roce oslaví naše obec 625 let od první pí-
semné zmínky a 60 let od slavnostního otevření kultur-
ního domu. Rádi bychom si uvedená výročí připomněli 
u příležitosti oudoleňské pouti o víkendu 
10. – 12. června 2022. 
     Věřím, že se již postupně vrátíme k realizaci tradič-
ních akcí, při kterých se budeme potkávat bez omezení. 
Některé z akcí se budeme snažit přesunout na jarní či 
podzimní měsíce. 

Poděkování 
     V závěru hodnocení roku 2021 bych ráda poděko-
vala všem, kteří přispívají k chodu a rozvoji obce. Bez 
vaší pomoci by to nebylo možné. Doufám, že rok 2022 
přinese více dobrého a společným úsilím zastupitelů a 
občanů se nám podaří uvedené cíle naplnit. Chceme 
spolupracovat se všemi, kteří skutečně chtějí pracovat 
na dalším rozvoji naší obce, rádi využijeme vašich zku-
šeností a nápadů.           
                                Blanka Zvolánková, starostka obce

− Kontrola usnesení - bod č. 4 – zasedání 10. 11. 2021 
- Záměr pronájmu č. 12/2021 
Obec bude žádat o sepsání smlouvy nové 
s výpovědní lhůtou 3 roky. 

− Kontrola usnesení – bod č. 12 – zasedání 19. 1. 
2022 - Místní poplatek z pobytu 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání 
se zástupcem firmy, která v naší obci pronajímá 

nemovitosti čp. 104 a čp. 151 a advokátem 
JUDr. Lubomírem Málkem. Do současné doby se 
nepodařilo sjednat termín schůzky.  

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR o povolení pokácení 19 ks 
stromů na pozemku p. č. 701 v k. ú. Oudoleň v rámci 
realizace opravy silnice I/34 v úseku Jitkov – 

REKAPITULACE FINANCÍ 

Celkové příjmy za rok 2021 13 494 473,31 

  
Celkové výdaje za rok 2021 12 071 848,03 

  
Celkové náklady na provoz školy 350 000,- 

  
Splátky úvěru 266 676,- 

  
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2021 9 148 819,84 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 1. 2022 
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Ždírec nad Doubravou, které se nacházejí z bezpeč-
nostního hlediska příliš blízko koruny silnice a tvoří 
tak nebezpečnou překážku silničního provozu. Za-
stupitelstvo bere na vědomí a doporučuje pokácení.  

− Zastupitelstvo schvaluje při příznivé epidemiologické 
situaci pronájem kulturního domu SDH Ždírec n/D. 
dne 5. 3. 2022 za účelem pořádání soutěže pro 
mladé hasiče, výše pronájmu činí 4 840 Kč. 
(Z důvodu malé účasti sborů byla akce zrušena.) 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí ná-
vrh v návaznosti na schválenou směnu pozemků 
p. č. 647 a p. č. 160/27, p. č. 160/49 v k. ú. Oudoleň. 
Vzhledem k chybě operátu žadatel navrhuje vyhoto-
vení geometrického plánu na vymezení rozsahu věc-
ného břemene včetně přejezdu po mostku pro obec.  

− Zastupitelstvo schvaluje opravu hasičské klubovny. 
O dotaci na tuto akci bude žádat Sbor dobrovolných 
hasičů Oudoleň z programu Kraje Vysočina 
Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022.  

− Zastupitelstvo schvaluje pořízení sportovního 
vybavení pro činnost TJ Sokol Oudoleň z programu 
Kraje Vysočina Sportoviště, klubovny a táborové 
základny 2022. O dotaci bude žádat TJ Sokol 
Oudoleň. (O dotaci bude TJ Sokol Oudoleň žádat 
z jiného dotačního programu.) 

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci 
z programu Obnova venkova Vysočiny 2022 na 
opravu sociálního zařízení v kulturním domě.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se Změnou č. 2 
Územního plánu Oudoleň.  

− Zastupitelstvo projednalo údržbu a obnovu zeleně 
v obci.  

− Zastupitelstvo projednalo organizaci oslav 625. vý-
ročí obce a 60. výročí otevření kulturního domu. Za-
stupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na tyto oslavy 
z programu Kraje Vysočina „Bavíme se na Vysočině 
2022“. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Poštovní spořitelna   1 227 732,62 

 ČSOB, a. s.                             5 366 989,02 
     Česká spořitelna, a. s.  704 669,80 
     Česká národní banka   1 675 782,22 
 Celkem                             8 975 173,66 Kč. 

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s odpovědí Kraje Vysočina na žádost obce o 
úpravu autobusového spoje – z ekonomických a 
provozních důvodů kraj o úpravě neuvažuje.  

− s informacemi k akci Čistá Vysočina – termín 
akce: pátek 22. 4. 2022. 

− se zapůjčením předsálí kulturního domu SDH 
Oudoleň pro zázemí účastníků Masopustního 
průvodu dne 26. 2. 2022. 

− s informacemi ohledně kolaudace projektu v Olši-
nách, kolaudace v Březině, projektu Vodovod 
Čtvrtě, přípravy projektu kanalizace a nových sta-
vebních parcel. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
23. 2. 2022 v 18.00 hodin

 

ON-LINE HLASOVÁNÍ O NEJHEZČÍ 

VÁNOČNÍ STROMEK HAVLÍČKOVA 

KRAJE VYHRÁL STROMEK ZE ŽDÍRCE 

NAD DOUBRAVOU  
      Od středy 15. prosince do pátku 6. ledna 2022 probíhala on-line formou 
výstava s názvem „Bez stromečku nejsou Vánoce“. Jednalo se již o dvanáctý 
ročník této oblíbené výstavy, kterou vždy pořádá vítěz uplynulého ročníku 
společně s místní akční skupinou Havlíčkův kraj o. p. s. Minulý rok se výstava, 
která se měla konat v Sobíňově, kvůli pandemii Covid 19 neuskutečnila. Jeli-
kož ani tento rok by nebylo možné výstavu uspořádat, rozhodli jsme se zvolit 
její uskutečnění alespoň on-line formou. Starostové všech obcí na území 
MAS Havlíčkův kraj byli osloveni k nafocení ozdobeného a osvětleného 
stromku v obci. Na tuto výzvu se nám vrátilo 7 fotografií krásných stromků, 
které jsme vyvěsili na naše webové stránky a odkaz umístili i na náš facebo-
okový profil. Jednalo se o stromky z Malé Losenice, Ždírce nad Doubravou, 
Sobíňova, Cikháje, Sazomína, Slavětína a Oudoleně.  
     Celkem bylo odevzdáno 2 707 hlasů. Vítězem se stal stromek ze Ždírce 
nad Doubravou s počtem 1 398 hlasů, na druhém místě se umístil stro-
mek z obce Sobíňov s počtem 1 011 hlasů a na třetím místě stromek 
z obce Sazomín s počtem 102 hlasů.  
      Gratulujeme vítězům, kteří obdrží malou pozornost, děkujeme za účast 
všem ostatním a budeme se těšit, snad už osobně, na 13. ročník, který pro-
běhne v roce 2022 v Sobíňově.   

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které 
se bude konat ve středu 23. 2. 2022 od 18.00 
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.   
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Změna č. 2 Územního plánu Oudoleň 
4. Memorandum o partnerství a spolupráci 

při systémovém řešení odpadového 
hospodářství  

5. Inventarizační zpráva za rok 2021 
 

 
 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

Vítězný stromek. 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 2/2022 4 

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2022 – VÝBĚROVÉ 

ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH 
      Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v sou-
ladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výbě-
rové šetření o životních podmínkách domácností 
v České republice pod názvem „Životní podmínky 2022“ 
(EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlou-
hodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situ-
aci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cí-
lem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a ma-
teriální chudoby.  
      Šetření se uskuteční na území celé České republiky 
v 11 473 domácnostech, z nichž se 6 723 zúčastnilo 
šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti 
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru 
provedeného počítačem.  
     Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 
12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškole-
ných tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny 
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.        

     Aktivní účast občanů na tomto významném statistic-
kém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je ne-
smírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu 
důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, 
které nelze zjistit žádným jiným způsobem.  
     Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou pro-
kazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem za-
městnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český 
statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec 
ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu 
s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčen-
livostí o veškerých šetřených skutečnostech.  
      Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří bu-
dou osloveni našimi zaměstnanci, zodpověděli 
ve smyslu tohoto dopisu, nebo je odkázali na pracov-
níka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření 
Životní podmínky 2022, kterým je: Bc. Jana Daněčková, 
mobil 731 622 004, e-mail jana.daneckova@czso.cz 
  Jana Číhalová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě 

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY POSTUPUJÍ DO 

KRAJSKÉHO KOLA V SOUTĚŽI PŘEBOR ŠKOL 

V ŠACHU  
       Po celé naší republice se konají okresní kola s ná-
zvem Přebor škol v šachu. Nejlepší potom postoupí a 
mají tu čest reprezentovat svou školu a obec v krajském 
kole. I my jsme se tohoto okresního klání zúčastnili a 
25. ledna jsme vyrazili do Havlíčkova Brodu, kde se 
v AZ Centru odehrával boj nad šachovnicemi.  
     V 1. kategorii (1. - 5. ročník) se letos sešly čtyřčlenné 
týmy z 5 škol z okresu Havlíčkův Brod. Poměřili jsme 
síly se ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod, ZŠ Lípa, ZŠ Sme-
tanova Chotěboř a ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová. 
     Své šachové umění mohly předvést Lenka Zvolán-
ková, Ema Marková, Emma Stehnová, Kristýna 

Kubátová a Ema Holasová. Každá škola odehrála 
8 partií a pak bylo jasno.  
     Na prvním místě se s 32,5 body umístila ZŠ Nusel-
ská. A za ní na stříbrné (a postupové!) pozici 
s 20 body skončila ZŠ A MŠ OUDOLEŇ! 
     Z rukou organizátora paní Renáty Brožové přijaly 
naše šachistky diplom a pohár a naše bývalá žačka i ša-
chistka Markétka Belatková jim předala medaile. 
      Blahopřejeme děvčatům k postupu do krajského 
kola a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy 
i obce. 
     Z postupu máme velkou radost a také nás velice těší, 
že se okresního kola zúčastnili i naši další "odchovanci" 
Štěpán Holas a Štěpán Zvolánek. 
                                              Kateřina a Milan Chvojkovi 

 

BRUSLENÍ NÁS BAVÍ 
       Dne 27. 1. 2022 jsme 4. a 5. ročník jeli do Chotěboře na stadion. Bruslili jsme popředu, pozadu, slalom, po pravé a 
levé noze. Dali jsme i takový závod a pak 
jsme měli volno. Zahráli jsme si rybičky. 
A pak jsme si dali kakaový nápoj. Moc 
jsme si to užili. Trochu jsem se unavila.       
                                                  Lenka Z. 
 
        Vyrazili jsme do Chotěboře na 
bruslení. Jeli jsme ráno autobusem, bylo 
úplně plno. Bruslili jsme 2 hodiny, hodina 
volná a hodina tréninku, bylo to fajn, mu-
seli jsme zvládnout: jízdu vpřed, vzad, 
přešlapování a zastavení. Zakončili jsme 
to hrou Rybičky, rybáři jedou. 
       Pak jsme si dali horkou čokoládu a 
jeli jsme domů, většina se tou čokoládou 
polila. Cesta domů byla super, povídali 
jsme si o tom, že když jsme byli malí, jak 
jsme mačkali křečky. 
     Jela s námi paní ředitelka a paní 
Kazdová. Chtěli jsme se ještě podívat 
po Chotěboři, ale to jsme nestihli.   
                                                 Emma S.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

mailto:jana.daneckova@czso.cz
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     Dne 30. března 1912 za účasti 
třídních učitelů žáci II. a III. třídy za-
sadili na návsi 14 divokých stromů.  
     Dne 6. dubna zaslala c. kr. 
okresní rada školní vyřízené žádosti 
za úlevu v docházce školní; 
za úlevu žádalo v Oudoleni 17 dítek 
a  ze  Slavětína  5  dítek; výnosem 
c. kr. okresní rady školní ze dne 
30. 3. udělena byla úleva 12 dítkám 
z Oudoleně a 3 ze Slavětína; 

5 z Oudoleně a ze Slavětína 2 byly odmrštěny; úleva 
náleží ve 14 půldnech jarní práce, 14 půldnech v seno-
seči a 20 půldnech práce podzimní.   
     Dne 17. dubna na sv. Rudolfa chystalo se obyvatel-
stvo obdivovati se pravidelným cestám a objevení se tě-
les nebeských na vyměřené jim dráze. Bylo oznámeno 
veřejnými listy, že toho dne o 12. hod. a 7. minutách po-
ledních má býti zatmění slunce a trvati má přes dvě ho-
diny. Ranní jasná obloha slibovala hvězdářům a divá-
kům požitek neobyčejný. V danou dobu skutečně začí-
nalo zatmění světla i tepla slunečního ubývalo. Lidé 
i děti školní ozbrojeni začazeným sklem dívali se 
k oboze a obdivovali nevídané přítmí v době polední; 
když dostoupilo zatmění stupně nevyššího klesla i tep-
lota tak citelně, že dítky, lehko oblečené a bosé, utíkaly 
do třídy. Zvířata dívala se také s podivem, pes některý 
se díval k obloze, jiný vyl, slepice na kohoutovo volání 
utíkaly se k němu do ochrany. Rázem dané hodiny za-
tmění minulo a sluneční teplo i světlo opět se vrátilo.  

      Dne 1. května navštívil školu zdejší pan c. kr. 
okresní inspektor školní; byl přítomen počtům, čtení a 
přednášení básniček v I. třídě; ve III. třídě mluvnici, ze-
měpisu, výkladu přísloví, zpěvu, prohlédl výkresy, 
úložné sešity, písanky, denníky; ve II. třídě výkresy, po-
depsal úřední knihy, v krátké poradě udělil jednotlivým 
pánům method.-didaktické pokynutí, projevil náhled 
o postupu diktátu a kreslení, přimlouval se za opatření 
kružítek a větší dotaci pro chudé žactvo od místní rady 
školní, připomenul, že v diktátech nemusí se úprava 
klassifikovati, kreslení ve třídě třetí střídejž se s kresle-
ním geometr. 
      Dne 9. července provedl přeočkování 26 dítek škol-
ních pan obvodní lékař M. U. Dr. Jos. Šlesinger z České 
Bělé; ve Slavětíně pan obvodní lékař z Krucemburku 
M. U. Dr. Jaroslav Raymann u 31 dítek tamní expozi-
tury. Zdravotní stav žactva byl uspokojivý, epidemie ne-
bylo; dvě dítky Karel Sláma a Julie Vavroušková k dob-
rozdání lékařovu delší dobu školy nenavštěvovaly, 
K. Sláma dne 16. srpna chorobě své podlehl. 
     Dne 14. července v neděli dle unesení sboru učitel-
ského dne 1. července uspořádána výstavka z kreslení 
dítek III. třídy zdejší, o ženských ručních prací žákyň 
školy zdejší a expositury. Návštěva dívajících se byla 
slušná, výstavu navštívil také starosta okresu a zemský 
poslanec Jos. Adam, práce dítek se mu líbily, jakož 
i úprava šk. zahrady.  
      Ve školním roce zapsáno úhrnem v Oudoleni 161 
dítko, a to 77 chlapců a 84 dívky, ve Slavětíně zapsáno 
58 dítek, 31 chlapců a 27 dívek. 
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

Hana Marie Kőrnerová: CO NEODVÁL ANI ČAS 
     Životní příběhy tří žen se odehrávají 
na konci minulého století. Od nezralého 
tápání na přelomu šedesátých a sedm-
desátých let až po věk, který přináší – 
když ne moudrost – tak alespoň nad-
hled. Laděna, Kamila a Ilona. Jsou 
každá jiná, jinak vnímají a prožívají 
lásku, manželství, mateřství, ale i těž-
kou nemoc, sociální a politické změny 
nebo problémy v zaměstnání. Všechny 
pocházejí z malé, odlehlé vesničky v Polabí, odkud se 
v mládí snažily co nejdříve uniknout, aby se tam pak 
po zbytek života s pokorou vracely. Právě tam se sejdou 
po dlouhé pauze při povodních v roce 2002. Život ještě 
zdaleka nemají za sebou, dokážou si vychutnat jeho ra-
dosti, ale trapasům a průšvihům z mládí se teď už mo-
hou smát. 
     „Jsou lidé, kteří shromažďují důvody, proč to nejde. 
A jsou lidé, kteří – i když to nejde – hledají způsob, jak 
by to přece jen šlo,“ říká Kamila. „Já patřím k těm dru-
hým.“ 
     „Nevyslovujte tu stupidní větu: Proč se to stalo právě 
mně? Proč zrovna já? Rozhlédněte se! Každý má ně-
jaké trápení a polovina z nich je větší než to vaše,“ říká 
Laděna. 
     „Život není vytyčený cíl v dálce, k němuž se plaho-
číme a cestou přitom odstrkujeme drobné radosti všed-
ních dní. A říkáme si, že na ně bude čas, až dosáhneme 
cíle. Nebude, užijme si je hned!“ říká Ilona. 

Michaela Klevisová: PROKLETÝ KRAJ 
      Michaela Klevisová tentokrát 
opustila kriminalistu Josefa Berg-
mana a v románu z Pošumaví na-
hlíží na zločin pohledem dvou 
mladých žen, jejichž životy jsou 
provázány s místy, kudy se opa-
kovaně prohnaly dramatické dě-
jiny.  
      Zapadlá vesnička Jelení 
Hora má temnou minulost a dod-
nes to není ideální místo k životu. 
Není divu, že odsud Gerda 
vždycky chtěla odejít a uniknout 
minulosti. Teď se ale rozvedla, je bez peněz a nezbylo 
jí nic jiného, než se s dcerou vrátit do nuzného domku 
po rodičích.  
     Linda na stejné místo přijíždí na dovolenou, aby pát-
rala po minulosti své rodiny, která se před čtyřiceti lety 
odstěhovala. Vzápětí ve vesnici dojde k úmrtí a obě 
ženy odhalí přísně střežené tajemství související s kra-
jem, kde nikomu nebylo souzeno být šťastný.  
     Autorka úspěšné detektivní série se v této knize 
místo krimi zápletky soustředí na mezilidské vztahy 
v prostředí sousedícím s národním parkem a vojenským 
prostorem. Přes minulost zdejších obyvatel odhaluje 
historii plnou zvratů, která někomu zabránila v těchto 
místech naplno zakořenit a jiné k Pošumaví nepláno-
vaně připoutala. 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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ÚSPĚŠNÉ TAŽENÍ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽÍ 

POKRAČUJE 
     V lednu opět pokračujeme v Regionální soutěži a na-
ším první soupeřem bylo mužstvo Cejle. Náš tým hrál 
ve složení Michal Sokol, Tomáš Blažek, Milan 
Chvojka, Tomáš Benc a Petr Zvolánek. Po 3 hodi-
nách, které jsme strávili nad šachovnicemi, jsme se ro-
zešli se soupeřem smírně 2,5 : 2,5. Po zápase nás tento 
výsledek mrzel, protože jsme měli velice blízko k vítěz-
ství.  
      Další domácí zápas jsme sehráli s velice silným 
mužstvem ze Světlé nad Sázavou. V obměněné 

sestavě (bez Michala Sokola a Tomáše Bence) jsme 
překvapivě soupeře porazili a tím si upevnili 2. pozici 
za vedoucím Havlíčkovým Brodem, ale jelikož máme 
zápas k dobru s poslední Jihlavou, máme vše ve svých 
rukou, takže … uvidíme.  
      Strůjci tohoto vítězství byli Tomáš Blažek, Milan 
Chvojka, Štěpán Zvolánek, Petr Zvolánek a Matyáš 
Sláma.  
      Obdiv u mě mají Štěpán a Matyáš, kteří ze špatně 
vypadajících pozic urvali cenné půlbodíky a tím pomohli 
mužstvu k cenným bodům.  
                                                                               MCH 

CO SE DĚJE V SOKOLE? 
      Za poslední 2 roky nám všem zkomplikoval životní 
situaci Covid 19. I TJ Sokol měla jistá omezení, a to 
hlavně ve finančním příjmu, který jsme z největší části 
získávali z pořádání taneční zábavy konané jednou 
ročně. Ale díky dotacím Obce Oudoleň a našetřeným 
prostředkům z minulých let můžeme nadále modernizo-
vat sportovní vybavení nářaďovny v kulturním domě a 
financovat těch několik málo akcí, které nám situace do-
volila zrealizovat. Bylo to oblíbené bruslení na chotěboř-
ském zimáku, dětský den společně s hasiči, dále pak 
volejbalový turnaj a prosincová pekelná návštěva. 
     Tyto a další akce fungují také díky sponzorům a 
hlavně také díky AKTIVNÍM ČLENŮM, kteří dobrovolně 
podporují již zmiňované akce a aktivní život našich dětí. 
     Nesmíme zapomenout také na šachový oddíl, který 
spadá pod TJ Sokol Oudoleň, na naše velmi šikovné 
členy, kteří se pravidelně zúčastňují šachových turnajů. 
     Tímto vyzýváme vás všechny, kdo byste se chtěli ja-
koukoli kapkou podílet na chodu tohoto spolku a pomá-
hat s organizací akcí, přidejte se k nám. TJ Sokol v Ou-
doleni funguje od roku 1923 a byla by velká škoda, 
kdyby tu nebyl. Zároveň naším novým přáním je, aby 
každý dětský člen do dvanácti let měl ve spolku alespoň 
jednoho zákonného zástupce z důvodu podpory a roz-
šíření členské základny.  
     Přijďte prosím na výroční členskou schůzi, která 
se bude konat v sobotu 26. 3. 2022 v kulturním domě 
a zároveň se zde budou vybírat roční členské příspěvky 
100 Kč/osoba. Pokud máte nějaké nápady nebo připo-
mínky, zde bude prostor k debatě. Společně tak podpo-
říme něco, co má smysl. 
 

CVIČENÍ S DĚTMI 
       Pravidelně každé úterý se scházíme na sále kultur-
ního domu a dvě hodiny se věnujeme nejrůznějším ak-
tivitám. První hodina je určena pro děti do 7 let a druhá 
od 7 let a starším. Mezi oblíbené činnosti patří zejména 
gymnastika, atletika, míčové hry, soutěže, fotbal, florbal, 
trampolína apod. Děti si mohou vyzkoušet např. šplh o 
tyči, skok přes kozu a švédskou bednu a nejen že si užijí 
spoustu zábavy, ale také se učí překonávat samy sebe. 
Můžete posoudit sami, níže je několik postřehů od dětí. 
V jarních a podzimních měsících jsme využívali i ven-
kovní hřiště a podařilo se nám uskutečnit několik spo-
lečných výšlapů po okolí. Průměrně cvičení navštěvuje 
cca 25 dětí. 

 
✓ „Moc ráda cvičím. Na začátku se rozcvičíme. Potom 

následují hry. Nejraději mám vybíjenou, skákání 
přes kozu, běhání, rybičky a mrazíka. Na cvičení mě 
nejvíc baví to, že se můžu sejít s kamarády a hezky 
si zacvičit.“                                          Lenka Zvolánková 

✓ „Ahoj, jmenuju se Kuba a na Sokol chodím každé 
úterý a moc mě to tam baví, protože tam hrajeme 
různé hry a chodí tam spoustu dětí a moc se poba-
víme.“                                                        Kuba Slejška 

✓ „Ahoj, já se jmenuji Natálka. Na Sokol chodím každé 
úterý. Moc mě baví vybika, mrazík, opičí dráha a 
další supr hry. Ale máme tam taky super děti a 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 
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kámoše, ale taky skvělé trenéry, kteří nás toho 
hodně naučí. Určitě taky přijďte, je to v kulturním 
domě.“                                             Natálka Záhumenská 

✓ „Na cvičení je zábava. Někdy se mi tam nechce, pro-
tože jsem naštvaný. Chtěl bych, aby se tam hrálo 
více her. Chtěl bych, aby bylo cvičení delší.“    
                                                                 David Rázl 

✓ „Ahoj, já se jmenuju Beátka a na Sokole mě baví 
mrazík, vybíjená a další super hry. A máme tam 

dobrý trenéry a super kamarády. Určitě přijďte do 
kulturního domu.“                                 Beata Plíhalová 

✓ „Chtěla bych, aby cvičení bylo delší. Baví mě vybika, 
mrazík, běhání, rozcvička, skákání přes kozu a 
ocásky.“                                           Dominika Rázlová 

 
      Chtěli bychom poděkovat zejména Obci Oudoleň 
za finanční podporu a všem aktivním lidem, kteří obo-
hacují život v obci.                                                                      
     Za TJ Sokol Oudoleň                         M. a L. Janáčkovi 

SOBOTNÍ DEN NA DOLNÍ MORAVĚ  
       V sobotu 22. 1. 2022 jsme se společně vydali na lyžařský 
zájezd na Dolní Moravu. Byl to v pořadí již sedmý jednodenní 
lyžařský zájezd, který pro Vás připravuje Sokol Oudoleň a SDH 
Oudoleň.  
      Mezi lyžaři byl i jeden běžkař a pět pěších turistů, takže si 

každý ze zimní přírody vybral to, co mu vy-
hovuje. Počasí bylo nádherné. Dopoledne 
se po obloze honily mráčky, ale odpoledne 
již byla azurová obloha. Vítr byl sice místy 
nárazový, ale překrásná zimní atmosféra to 
vynahradila. Vleky a sjezdovky byly polo-
prázdné – žádná tlačenice. K dobré náladě 
také přispěla dobrá káva, horká hruška, pro 
dospělé horké mango nebo bombardino. Po 
odpočinku by se určitě lyžovalo ještě ve ve-
černích hodinách, ale my jsme se po šest-
nácté hodině vydali na cestu zpátky.  
     Kdo si chce užit zimní radovánky, odpo-
činek či zábavu, tak ať se s námi za rok opět 
vypraví na Dolní Moravu!  
                                             Jana Kubátová 

                                                                  

ROK 2021 U DOBROVOLNÝCH HASIČŮ       

     V uplynulém roce jsme se těšili na soutěže, společné akce a další aktivity, ale bohužel jako všude i zde nám naše 
plány opět překazil koronavirus. Ale nějaké akce se nám přeci podařilo realizovat. 
     V lednu a únoru jsme nemohli uspořádat oblíbený lyžařský zájezd, ani masopustní průvod z důvodu epidemiologické 
situace. 
     První větší akcí, která se nám podařila, byla Velikonoční stezka pro děti, rodiče a obyvatele obce. Probíhala celý 
týden a dle ohlasů byla velice úspěšná. 
     Na přelomu března a dubna začaly děti cvičit na jarní kolo hry Plamen, ale bohužel přišla opět značná omezení, a 
proto jsme nemohli nacvičovat, 
ani se účastnit soutěží. To platilo i 
pro dospělé hasiče a okrskové 
kolo bylo nejdříve také zrušeno a 
konalo se až v červenci. 
     Koncem května bylo trochu 
lépe a podařilo se nám vyčistit 
koupaliště. 
     V červnu jsme připravili 
projektový den pro děti z místní 
mateřské a základní školy.      
     V červenci se konala okrsková 
soutěž v České Bělé, které jsme 
se úspěšně zúčastnili. Obě naše 
družstva si s požárním útokem 
skvěle poradila a domů si vezla 
dva poháry - muži mladší 
za 3. místo a muži starší 
za 1.  místo 
     V srpnu jsme spolu s TJ Sokol 
Oudoleň pořádali dětský den. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

Naši hasiči uctili dne 20. 9. 2021 památku zesnulých kolegů z JSDH Koryčany. 
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Konal se venku okolo kulturního domu, kde byly připraveny soutěže, a na 
závěr nám hasiči z Přibyslavi přijeli ukázat vyproštění osoby. Účast asi 
40 dětí. 
     Začátkem září se děti začaly připravovat na závod požární 
všestrannosti ve Ždírci nad Doubravou, kterého jsme se zúčastnili.     
Koncem září jsme uspořádali výlet pro děti a dospělé do Příbrami a na 
Orlík nad Vltavou. Září se také neslo v přípravě družstva dorostu, žen a 
mužů na soutěž do Sobíňova na Memoriál Pavla Matalíka. 
     Listopadovou akcí byla tradiční svatomartinská lampionová stezka pro 
děti a rodiče. V listopadu se nám také podařilo zrealizovat vánoční 
aranžování pro rodiče a děti. 
     V roce 2021 jsme také žádali o dotaci na sport pro děti a mládež do 
23 let od MŠMT – MŮJ KLUB 2021, kterou jsme dostali, a za ní jsme 
pořídili 3 ks sklopných terčů, 2 ks vzduchovek, mikiny pro děti a dorost, 
novou džberovku, sportovní hadice a sportovní trika. 
     Jako každý rok jsme odevzdávali elektroodpad a 7x se stavěl stan. 

 

VÝHLED NA ROK 2022 
     V současné době má sbor 113 členů, z toho 60 mužů, 15 žen a 38 
dětí do 18 let. 
     Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme nemohli 
uspořádat výroční členskou schůzi, ale mohli jsme uspořádat lyžařský 
zájezd na Dolní Moravu. Dále je plánovaný masopustní průvod na sobotu  
26. února. 
   Na tento rok je plánovaná okrsková soutěž dospělých zde u nás 
v Oudoleni v sobotu 28. května. V rámci 120 let založení SDH bychom 
chtěli připravit pro děti také dětský den, nějaký výlet zde po okolí, 
případně soustředění, a další tradiční akce (lampionový průvod, dílničky, účast na soutěžích). Pevně věřím, že se situace 
zlepší a že se budeme se moci zase věnovat „hasičině“ a setkávat se spolu při tréninku a akcích.        
     Za SDH Oudoleň                                                                                                                                             Eva Rosická

PŘÍBĚHY VÝJIMEČNÝCH LIDÍ 
       Mezi nové tradice, které budou jistě spojovány 
s novodobou historií Kraje Vysočina, patří i objevování 
a představování příběhů výjimečných a mimořádných 
lidí. V případě Kraje Vysočina jde o slavnostní ceremo-
niál udělování Nejvyšších ocenění Kraje Vysočina v po-
době dřevěné, skleněné nebo kamenné medaile. V ka-
lendáři nedůležitějších společenských akcí regionu figu-
ruje od roku 2008. Od té doby Kraj Vysočina představil, 
resp. ocenil zhruba dvě stovky osobností – žen i mužů. 
Každoročně se seznam rozrůstá o novou desítku laure-
átů.  
       Dřevěná medaile je určena pro mladé talenty, lidi, 
kteří se neostýchají najít si své místo ve společnosti, 
mají dobře našlápnuto v umění, vědě, věnují se moder-
ním technologiím nebo se zapojili do mimořádných pro-
jektů, které obohatili vlastními nápady, tedy mají po-
třebu měnit svět v dobrém slova smyslu. 
       Skleněné medaile jsou určeny těm, kdo jednorázo-
vým činem nebo svojí dlouholetou prací přispěli vý-
znamně k rozvoji kraje a prospěchu jeho obyvatel. Tito 
zkušení, moudří a tvůrčí lidé už v rámci společnosti za-
nechali znatelnou stopu a jejich práce společnosti zá-
sadně prospěla nebo ji ovlivnila. 
       Kamenná medaile je nejvyšším oceněním Kraje 
Vysočina. Je určena tomu, kdo se svojí dlouhodobou 
prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. 
Je udělována za celoživotní práci, nepřehlédnutelné 
úspěchy, ale i za výjimečné počiny.  
       Říkáte si, že znáte osobu, která by si zasloužila 
ocenění kraje v některé z jeho podob? Žije ve vaší 

blízkosti mimořádný člověk, který je pro své okolí vzo-
rem, jeho práce, aktivity, činy, koníčky jsou natolik vý-
razné, že bychom o nich měli v kraji vědět? Často může 
jít o velice nenápadné a skromné lidi, kteří své úspěchy 
sdílejí jen se svým okolím, a my bychom jim, pokud nám 
pomůžete, rádi věnovali zaslouženou pozornost. Dejte 
nám o nich, prosím, vědět. Jak to udělat? Kontaktujte 
kteréhokoli krajského zastupitele a požádejte ho o před-
ložení nominace. Seznam krajských zastupitelů je k dis-
pozici na www.kr-vysocina.cz. Doporučení pro udělení 
krajského nejvyššího ocenění je možné realizovat pro-
střednictvím členů krajského zastupitelstva i z úrovně 
starostů a starostek měst a obcí. Jménem vedení kraje 
i krajských zastupitelů děkuji za veškeré návrhy, které 
nám poskytnete, a to ideálně do poloviny března. 
Všechny doručené nominace ještě musí posoudit výbor 
pro udělování medailí. Jeho členové z návrhů vyberou 
a doporučí konkrétní osoby krajskému zastupitelstvu ke 
schválení. Jen pro úplnost ještě doplňuji, že Nejvyšší 
ocenění Kraje Vysočina je čestné ocenění, které není 
spojováno s žádnou finanční ani jinou výhodou.  
        Podobu letošního ročníku udílení Nejvyšších oce-
nění Kraje Vysočina máte ve svých rukou. Jména, která 
budou předložena výboru pro udělování medailí, budou 
hlavně od vás, protože kraj jste i vy. Díky za pomoc. 
         Závěrem bych vám, vážení čtenáři, velice rád po-
přál úspěšný nový rok 2022, rodinnou pohodu, optimis-
tickou mysl, pevné zdraví, dostatek tolerance a ochotu 
k hledání kompromisů. 
 
                      Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

Družstvo mladých hasičů při plnění úkolu 

ze zdravovědy na závodě požární všestrannosti. 

http://www.kr-vysocina.cz/
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci únoru oslaví 
výročí narození 

 
 

Miroslava Janáčková, 
Oudoleň 113 

 

  BLAHOPŘEJEME! 
 

 

GRATULACE 
                   

 

     Touto cestou přejeme paní 
TATIANCE ZVOLÁNKOVÉ 
ke kulatým narozeninám hodně 
štěstí, zdraví, lásky a 
spokojenosti.               
                                 Přátelé 
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

PLÁNOVANÉ AKCE 

23. 2. Zasedání zastupitelstva Obec 

26. 2.  Masopustní průvod SDH 

7. 3.  Příjem věcí do bazárku Obec 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

CVIČENÍ JÓGY 
 

Cvičení jógy bude v případě příznivé 

epidemiologické situace pokračovat 

v pondělí 14. 2. 2022 

od 17.30 hodin 

v sále kulturního domu. 
 

 

JAK KRMIT 
 

P T Á Č K Y  V  Z I M Ě 
 
      Zima tvoří na okna a do kaluží ledové malovánky, někde sněží i v nížinách a 
nám se nechce jen tak, bez důvodu, z teplého domova. S krmítkem za oknem si ale 
jistojistě zaručíme pořádnou podívanou a navíc nasytíme kdejaký hladový zobáček 
ptáků, kteří nám pomáhali na zahradě a dělali radost celý rok. 
     Na jejich pírka a neposednost je radost pohledět, navíc pro nás mají vždycky 
veselou písničku. Ptáčci jsou symbolem volnosti, kterou jim všichni závidíme. A pro-
tože často chceme jejich zobáčkům dopřát něco na posilněnou, poněvadž přirozené 
potravy je pro ně v zimní krajině pomálu, je dobré vědět, jak jim připravit to nejlepší 
menu i co jejich bříškům neprospívá. Čím pestřejší hostinu ptáčkům nabídneme, tím 
více druhů zobáčků můžeme očekávat.  
      Rozhodně do krmítka nepatří nic, co je solené, smažené či pražené. A už vůbec 
ne plesnivé, žluklé nebo jinak zkažené. Nenabízejme ptákům ani čerstvé pečivo a 
těstoviny, které jim můžou způsobit zažívací problémy a nemají pro ně téměř žádnou 
výživovou hodnotu. Stejně tak nic sladkého. Cukry jim prospívají jen obsažené 
v ovoci a bobulích. Z kuchyně jim můžeme dopřát různé typy vloček, sušené nesí-
řené ovoce, strouhanou mrkev a  jablka. Jsou to zkrátka gurmáni! 
       Směs semínek a zrní přiláká ale nejvíce opeřenců. Rozhodně by v ní neměla 
chybět slunečnice, ta hraje v krmítkách prim. Je velmi tučná a ptákům dodá mnoho 
energie. Také jim chutná nejvíce. Ocení ale i pšenici, žito, pohanku, proso, čirok, 
oves dokonce i čočku nebo semínka hořčice. Někteří rádi kukuřici a jádra ořechů, 
jiní si zobnou mák, ječmen, ovesné vločky, semena řepky, lnu či konopí. Stává se, 
že ptačí rošťáci ze směsi vyzobají pouze slunečnici a ostatní semena nechají. To 
nevadí, mají mlsné jazýčky. Zbytek krmení můžeme klidně nasypat do jiného koutu 
zahrady, třeba jej objeví jiný ptáček, který nemá jiný zdroj potravy po cestě.  
       U nás budou naše krmítka jistě nejčastěji okupována sýkorkami koňadrami a modřinkami. Ty mají rády tučná semena, 
kterými nepohrdnou ani například pěnkavy, čížci a zvonci. Pokud chceme přilákat trochu větší druhy, jako jsou třeba kosáci 
nebo drozdi kvíčaly, přidejme do krmítka rozříznutá jablíčka a různé bobule. Můžou to být plody jeřabin, ty přímo zbožňují, hlohu, 
šípku, rakytníku nebo i trnek a černého bezu. Zkrátka to, co ještě potkáme po cestě přírodou. A jestli nám v kapsách po pro-
cházce zbyde volné místo, schovejme si do nich i semínka různých bodláků, na těch si smlsnou zase stehlíci.  
     Kdejaký zobáček si rád pochutná i na hovězím loji. Můžeme ho pověsit syrový na větev, jako to dělávaly naše babičky. Anebo 
ho lze pomalu rozpustit a přimíchat do něj všechny ty ptačí dobroty. Z vychladlé hmoty můžeme vytvarovat třeba lojové koule. Ty 
samozřejmě můžeme i koupit, ale u takových často nevíme, jak s nimi bylo při výrobě zacházeno a jak byly skladovány.  
      Jen jeden háček může mít to naše snažení. Ptáci si tvoří tukové zásoby většinou až v druhé části dne, pokud si tedy na naše 
krmítko zvyknou a počítají s ním, musí být vždy plné, protože by pak k večeru už nemuseli nikde jinde nic jiného najít. Tahle 
zodpovědnost je tedy na nás, ale myslím, že od listopadu do března, kdy je dobré ptáčky přikrmovat, to za tu tichou účast 
u krmítka a společnou radost ze života (a dobrého jídla) určitě stojí.                                                                       

 
 

mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
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MASOPUST, MASOPUST, KOBLIŽKY A MASA KUS…  
 

VÍTE, ŽE… 

V SOBOTU 26. 2. 2022 

BUDE NAŠÍ OBCÍ 

PROCHÁZET TRADIČNÍ 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

S KAPELOU? 
 

VÍTE, ŽE... 

Nevázané veselí končilo na ma-

sopustní úterý přesně 

o půlnoci, kdy začínala Popeleční 

středa a s ní předvelikonoční 

období půstu? 


