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                                                                                                                         BŘEZEN  2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 

SLOVO STAROSTKY  
 

Vážení spoluobčané, 
      stojíme na začátku měsíce března, který sice ještě 
přináší mrazivá rána, ale sluníčko začíná svými prvními 
paprsky hřát a oznamuje nám, že jaro je za dveřmi. Pan-
demie se ustálila, z médií téměř vymizela, bohužel ji na-
hradila válka na Ukrajině. Naše země hledá způsoby, 
jak pomoci. Od pátku 4. března vláda vyhlásila nouzový 
stav, jeho účelem je zefektivnit pomoc pro ukrajinské 
občany, kteří hledají na území České republiky azyl. 
Starostové měst a obcí jsou o dané situaci pravidelně 
informováni prostřednictvím krizových štábů, které způ-
soby pomoci koordinují. 
      Dvouroční období, které jsme s příchodem koro-
naviru trávili většinou doma, je snad za námi a věřím, že 
kultura a společenské akce se budou vracet do nor-
málu. Byla bych moc ráda, kdybychom se opět mohli 
společně potkávat. Máme za sebou masopustní veselí. 
Opravdu jsme si ho užili a s radostí připravovali maso-
pustní dobroty pro maškary. Na tvářích přítomných ma-
sek i ostatních byla vidět radost a spokojenost. Děkuji 
všem, kteří se podíleli na organizaci průvodu a nedo-
pustili, aby se tato tradice porušila.  
     Z dalších připravovaných akcí bych ráda pozvala 
děti na dětský karneval, který chystáme na neděli 
27. března. V měsíci dubnu se těšíme na naše seniory, 

V sobotu 26. 2. prošel obcí tradiční masopustní průvod. 
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které pozveme na společné posezení do zasedací míst-
nosti obecního úřadu. V květnu se snad konečně vy-
dáme do Prahy na muzikál. Poslední květnovou sobotu 
oslaví 120. výročí vzniku oudoleňští hasiči. A červen se 
ponese nejenom ve znamení pouti, ale také oslav obce 
a kulturního domu. Nově narozené občánky bychom 
rádi přivítali již v září. Plánů je mnoho, kéž by se nám je 
podařilo společným úsilím uskutečnit! 

      S příchodem jara se rozjedou i další naplánované 
akce, o kterých Vás budu pravidelně informovat. V sou-
časné době začala rekonstrukce koupaliště, proběhla 
kolaudace vodojemu v Březině a bylo zahájeno územní 
řízení na výstavbu stavebních parcel. 
     Přeji Vám všem krásné první jarní dny, dobrou ná-
ladu, radost a pohodu.               
                                Blanka Zvolánková, starostka obce 

 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY  
 

     Po rekonstrukci vodojemů v naší obci se nám poda-
řilo instalovat systém hlídání průtoků vody. 
V současné době je vody dostatek, rezervoáry mají do-
statečnou kapacitu a nehrozí výpadky zásobování 
vodou. 

     Po pravidelné kontrole denních stavů průtoku vody 
byly zjištěny v rezervoáru Březina vyšší průtoky, což na-
značuje možnou poruchu vodovodní sítě. 
     Proto budeme zjišťovat místo možného úniku chvil-
kovým uzavíráním vody. O případných uzávěrách vody 
budete včas informováni.  
                                  Petr Zvolánek, místostarosta obce 

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

− Kontrola usnesení – bod č. 12 – zasedání 8. 12. 
2021 - 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.  

− Usnesení – bod č. 5 – zasedání 19. 1. 2022 – Směna 
pozemků 
Zastupitelstvo schvaluje v návaznosti na schválenou 
směnu pozemku p. č. 647 a pozemků p. č. 160/27 a 
p. č. 160/49 v k. ú. Oudoleň vyhotovení geometric-
kého plánu, dle návrhu žadatele, na vymezení věc-
ného břemene včetně přejezdu po mostku. Bude vy-
věšen nový záměr směny pozemků.  

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon) v platném znění a 
za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zá-
kona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně pláno-
vací dokumentaci a způsobu evidence územně plá-
novací činnosti a § 171 a následujícího zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, změnu č. 2 územního 
plánu Oudoleň. 

− Zastupitelstvo schvaluje Memorandum o partnerství 
a spolupráci při systémovém řešení odpadového 
hospodářství Obce Oudoleň mezi obcí, Elektrárnou 
Opatovice, a. s., Opatovice nad Labem, a AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o., Praha 10, a pověřuje 
starostku podpisem memoranda. Účastníci memo-
randa vyhlašují podporu a společný zájem na pří-
pravě a vytvoření vhodného zařízení na energetické 
využití zbytkových komunálních odpadů, tzn. složek 
komunálních odpadů, které nebude možné recyklo-
vat a vzhledem k jejich energetickému potenciálu ani 
skládkovat, v lokalitě opatovické elektrárny s uvažo-
vaným uvedením do provozu nejdříve v roce 2028.  
Memorandum bude nyní sloužit pouze jako podklad 
pro další jednání, projekt, stavební řízení atd. a k ni-
čemu obec nezavazuje.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a má zájem o zave-
dení systému chytré evidence na nádoby s tříděným 
odpadem papír a plast. Do budoucna by se čipování 
zcela jistě týkalo i nádob na komunální odpad.  

− Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu 
za rok 2021. 

− Zastupitelstvo schvaluje návrh Dodatku č. 1 k veřej-
noprávní smlouvě uzavřené mezi obcí a Městem 
Chotěboř na zajištění výkonu přenesené působnosti 
v oblasti přestupků a pověřuje starostku podpisem 
dodatku. Dodatek se týká navýšení příspěvku za vý-
kon přenesené působnosti v oblasti přestupků 
z 1 000 Kč na 3 000 Kč za každý projednaný přestu-
pek.  

− Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o podmín-
kách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí nájemní č. 1000016247/2022/4000243454 
mezi obcí a firmou GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Předmětem 
smlouvy je realizace a nájem plynárenského 
zařízení v rámci napojení nových stavební parcel 
k distribuční síti. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem Stavby 
ve vodním hospodářství 2022. 

− Zastupitelstvo schvaluje finanční dar Krajské 
knihovně Vysočiny, Havlíčkův Brod, ve výši cca 
2 000 Kč na nákup knih do výměnného fondu krajské 
knihovny.   

− Zastupitelstvo schvaluje na základě zákona 
č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, uzavření do-
hody o provedení práce na přípravu a zápis do kro-
niky za rok 2021. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 23. 2. 2022 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 
které se bude konat ve středu 23. 3. 2022 
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu.   
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Záměr koupě a prodeje č. 1/2022 
4. Záměr směny č. 2/2022 
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− Zastupitelstvo bylo seznámeno s možnostmi ozele-
nění obce a jejího okolí. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Poštovní spořitelna   1 277 817,34 

 ČSOB, a. s.                             4 914 769,26 
     Česká spořitelna, a. s.             1 332 027,21 
     Česká národní banka   1 328 468,00 
 Celkem                             8 853 081,81 Kč. 

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− se zahájením územního řízení na projekt nových 
stavebních parcel. 

− s rozhodnutím – stavebním povolením pro stavbu 
„I/34 Jitkov – Ždírec nad Doubravou“. V rámci 
stavby bude provedena oprava stávající silnice 
v úseku od propustku na Jitkovském potoce u Jit-
kova až po okružní křižovatku ve Ždírci n/D.   

− s odchodem pracovníka obce do důchodu a s vy-
hlášením výběrového řízení na jeho místo. 

− se žádostí Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, Jihlava, o finanční sponzorský dar. 

− s organizací oslav výročí obce. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
23. 3. 2022 v 18.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

OD DUBNA BUDE UKONČEN ZIMNÍ VÝVOZ 

POPELNIC    
     Firma AVE CZ, Žďár nad Sázavou, oznamuje, 
že od dubna přechází na vývoz popelnic 1x za 14 
dní, ve čtvrtek v sudé týdny.  
     V měsíci březnu proběhne poslední zimní 
vývoz popelnic ve čtvrtek 31. 3. Letní vývoz začne 
hned další týden ve čtvrtek 7. 4. a další vývoz bude 
až po 14 dnech.  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

POPLATEK ZA POPELNICI,  

PSA A OUDOLEŇSKÉ LISTY 
 

 

Ve dnech 14. - 18. března se bude 
na obecním úřadě vybírat: 

 

Poplatek za popelnici:      

480 Kč za jednu osobu s trvalým pobytem 

 za rekreační objekt 
 

 

Poplatek za psa:   
120 Kč za jednoho psa 

180 Kč za každého dalšího psa 
 
  

Poplatek za Oudoleňské listy 2022:      

22 Kč za Oudoleňské listy 01 – 12/2022. 
 
                                                            

     Občané také mohou zaplatit po-

platky přímo na účty obce: 
215945167/0300, 102703292/0300 

nebo 3655068309/0800.  

     Variabilní symbol: číslo popisné nebo 

evidenční. 
 

     Při zaplacení poplatku za psa majitel 

obdrží zdarma sáčky na psí exkrementy. 

Při platbě přes účet je možné si sáčky 
vyzvednout na obecním úřadě. 

 

 

 
Starostka Obce Oudoleň  

vyhlašuje  

výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

 

TECHNICKÝ PRACOVNÍK 
(Údržbář a řidič komunální techniky) 

 

Pracovní náplň: 

- správa a údržba majetku obce 

- údržba techniky, strojů a zařízení 
- obsluha obecního vodovodu 

- údržba zeleně 

- obsluha kompostárny na bioodpad 

- zimní a letní údržba místních komunikací 

a chodníků 
 

Požadujeme: 

- vzdělání střední odborné (maturita není  

podmínkou) 

- řidičský průkaz B a C nebo T podmínkou 

- svářečský průkaz výhodou 
- spolehlivost, zručnost, samostatnost, pečlivost 

- ochota pracovat přesčas, zejména při zimní údržbě 

 

Nabízíme: 

- práci na pracovní úvazek 40 hodin týdně 
- zaměstnání na dobu neurčitou se zkušební dobou 

3 měsíce 

- nástup 1. 6. 2022 

- platové podmínky v souladu s nařízením vlády 

o odměňování zaměstnanců obcí  

 
Přihláška musí obsahovat: 

- jméno a příjmení zájemce 

- datum a místo narození 

- místo trvalého pobytu 

- prostá kopie výučního listu a řidičského průkazu 
- krátký popis dosavadní praxe s uvedením všech 

oprávnění a průkazů 

 

Přihlášku doručte nejpozději do 23. 3. 2022  

do 15.00 hodin na adresu:  

Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň  
 

V případě dalších dotazů se obracejte na: 

Mgr. Blanku Zvolánkovou, starostku obce,  

č. tel.: 732 635 540.  
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VE ŠKOLCE JSME 

SOUTĚŽILI NA ZIMNÍ 

OLYMPIÁDĚ A HRÁLI 

DIVADLO  
     Únor nezačal ve školce moc 
dobře, protože obě paní učitelky 
dostaly Covid-19, a tak musela 
být mateřská škola na týden uza-
vřená. Naštěstí vše dobře dopa-
dlo a mohli jsme brzy znovu spo-
lečně zažívat školkové radosti. 
Nejprve si děti užily školkovou 
zimní olympiádu zakončenou 
slavnostním předáním medailí 
a diplomů za znění české státní 
hymny.  
       S kamarádem Čitálkem se 
seznámily s další pohádkou – 
tentokrát O Budulínkovi. Díky ní 
poznaly různé hudební nástroje, 
vyrobily si masku lišky, přemýš-
lely o chování jednotlivých postav, prožily si, jak by jim bylo, kdyby stejně jako neposlušný Budulínek otevřely někomu 
neznámému, a nakonec si celou pohádku zahrály. Moc se jim líbila verze pohádky Chytrý Budulínek, kdy chlapec nad 
liškou vyzrál.                                                                                                         
         Na závěr měsíce jsme ve školce společně prožili masopustní veselí.                                              Paní učitelky MŠ 

ŠKOLÁKY KERAMIKA 

BAVÍ  
       V rámci projektových 
dnů ve škole, které finan-
cujeme z projektu Šablony 
3, jsme zrealizovali s paní 
Lenkou Sedlákovou pro-
jektové dny na téma Kera-
mika – vyrábění, glazo-
vání. Tentokrát si děti 
měly možnost vyrobit ko-
čičku a závěsnou zvonko-
hru. Děti pracovaly ve sku-
pinách a tvoření je bavilo. 
Jak se nám dařilo, si mů-
žete prohlédnout na na-
šich webových stránkách: 
www.skola-oudolen.cz. 
     Jelikož se některé děti 
z důvodu nemoci nemohly 

projektových dnů zúčastnit, v měsíci březnu bude pro zájemce ve škole probí-
hat odpolední kurz keramiky.                                                             Paní učitelky 
     

BRUSLENÍ SI UŽILI ŽÁCI Z 1. – 3. ROČNÍKU 
      I mladší děti z 1. – 3. ročníku si v rámci tělesné výchovy vyjely na zimní 
stadion do Chotěboře, kde absolvovaly výuku bruslení.  
     Někteří začínali s "hrazdičkou", ale za hodinu intenzivního tréninku udělali 
velký pokrok a „hrazdičku“ alespoň na chvilku odložili. Odměnou byla pochvala 
a dobrý pocit ze sportovního výkonu. Ale asi úplně největší odměnou byl pro 
zúčastněné horký kakaový nápoj, který si děti mohly zakoupit v tamním nápo-

jovém automatu 😊. A tak jsme se po dvou hodinách strávených na ledě vrátili 

do školy spokojení, vysportovaní, někteří s otlučenými koleny, ale s úsměvem 
na tváři. 
       Děkujeme všem rodičům, kteří zajistili pro své děti potřebné vybavení.  
                                                                                             Paní učitelky 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Vyhodnocení školkové olympiády. 

http://www.skola-oudolen.cz/
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I VE ŠKOLE JSME PROŽÍVALI OLYMPIÁDU  
       I ve škole se nás dotkla největší sportovní událost pro 
všechny  sportovce  a  fanoušky,  kterou  bezpochyby olym-
piáda je. 
Nejprve jsme si řekli obecné věci k olympiádě, např., že: 

• Olympijské hry jsou největší akcí, jaké se sportovec může 
zúčastnit. Svou výjimečnost dokazují i tím, že se konají 
jednou za čtyři roky.  

• Mezi nejznámější symboly patří olympijské kruhy, jejichž 
propojení vyjadřuje setkání sportovců z celého světa na 
jednom místě. 

• K symbolům OH patří také olympijské heslo. To je nově 
„Citius, Altius, Fortius – Communiter“, v překladu „Rych-
leji, výše, silněji – společně“. 

• Dalšími symboly jsou vlajka, oheň, pochodeň, štafeta. 
       Seznámili jsme se také v krátkosti s disciplínami, ve kte-
rých se vrcholoví sportovci snaží získat zlatou medaili pro svou 
zemi. Některé disciplíny jsme si nakreslili. 
       Jedná se o: akrobatické a alpské lyžování, běh na lyžích, 
biatlon, boby, curling, krasobruslení a rychlobruslení, lední ho-
kej, saně, severská kombinace (skoky i běh na lyžích), short 
track (rychlobruslení na krátké dráze), skeleton, skoky na ly-
žích, snowboarding.  
      S radostí jsme vítali padající sníh, připravili jsme si na za-
hradě svou vlastní sportovní disciplínu, takovou opičí dráhu. 
Bohužel, počasí nám nepřálo a hned druhý den byla dráha 
pryč. 
      V družině si děti zahrály curling, vyrobily si krátké lyže 
z kartonu, ve kterých zkoušely slalom, z modelíny stvořily 
sportovce, zkoušely rovnováhu a představovaly si, že jedou na snowboardu.  
      Viděli jsme také ze záznamu zlatou jízdu Ester Ledecké, bronzové umístění Martiny Sáblíkové a také "bitvu" v cur-
lingu.                                                                                                                                                                   Paní učitelky 

       Dne 17. září 1912 oznámeno 
c. kr. okresní radě školní, že ve Sla-
větíně onemocnělo 10 dítek dusi-
vým kašlem.  
      Dne 2. prosince po příkladu ji-
ných konána sbírka ve prospěch ko-
mise pro ochranu opuštěné a zane-
dbané mládeže, která přispěním 
sboru uč. vynesla 8 korun, 8 korun 
dala místní rada školní; správa 
školy zaslala osm korun do Prahy a 

osm korun do Chotěboře. Pan kaplan Langner přispěl 
3 korunami; zaslala tedy správa školy doplatek od 
místní rady školní 1 koruny 50 hal. do Prahy a tolikéž do 
Chotěboře.  

      Dne 19. dubna 1913 slavena na všech školách, pod-
řízených c. kr. ministerstvu kultu a vyučování dvěstěletá 
památka vydání pragmatické sankce, jednoho z nejdů-
ležitějších zákonů rakouskouherského soustátí, která se 
právem prohlašuje za uhelný kámen stavby celého 
mocnářství. I na škole zdejší třídní učitel III. třídy, jakož 
i učitel expozitury slavětínské vyložili žactvu důležitost 
jmenovaného zákona; zapěním hymny národů rakous-
kých jakož i hymny národa českého byla vzpomínka pa-
mátného dne skončena; odpoledne na to na návsi 
za přítomnosti žactva a třídních učitelů zasázeno 
21 stromů.  
      Dne 2. května přeočkováno 20 dítek školních od 
p. dr. Jos. Šlesingra, obvodního lékaře z Čes. Bělé, 
jmenovaný pán byl dne 15. června obecním 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
proběhne  

    v úterý 12. dubna od 13.00 do 16.00 hodin.  
                                                         Přesný čas si rodiče mohou rezervovat v MŠ.  

S sebou si vezměte:  

− žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

− rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 

− dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku 

− žádost o odklad povinné školní docházky a odborné posudky (budete-li žádat o odklad povinné školní 
docházky)  

 

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

http://www.skola-oudolen.cz/
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zastupitelstvem v Chotěboři zvolen za tamního měst-
ského a školního lékaře; místo nové nastoupil dne 
1. června.  
     Dne 3. října došlo od c. kr. okresní rady školní svo-
lení, dle něhož zmocněna správa školy vydati propouš-
těcí vysvědčení před dokonaným 14. rokem věku: Fran-
tišku Sobotkovi, Růženě Kubátové, Růženě Kamará-
dové, Marii Kremlíkové, vesměs žákům 3. třídy školy 
zdejší.  
     Dne 12. října konala místní rada šk. schůzi v níž jako 
za odpověď na přípis c. kr. okresní rady školní ze dne 
4. září usnesla se na provedení stavby školy, v níž by 
se v roce šk. 1915-16 vyučovati mělo; zároveň osvobo-
dila od školného 27 dítek.  

     Dne 31. října došlo oznámení od c. kr. okresní rady 
školní, že kdykoli připadne Památka dušiček na neděli, 
světí se den ten v pondělí s celodenní prázdninou.  
     Dne 18. dubna 1914 v sobotu po první hodině odpo-
ledního vyučování zasadila správa školy za součinnosti 
žactva na návsi 28 stromů; 6 topolů balsamových, 5 ja-
sanů, 13 javorů a 4 lípy velkolisté.  
     V Okresním úř. listě oznamuje c. k. okresní rada šk. 
výnos c. k. ministeria kultu a vyučování ze dne 
20. dubna 1914, dle něhož ženské síly učitelské na ško-
lách obecných a měšťanských působící definitivně v po-
stavení řídících i když jsou stavu svobodného v úředním 
styku oslovovány byly paní.  
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

Petra Klabouchová: PRAMENY VLTAVY 
     Umrzlá dívka s židovskou 
hvězdou a křivdy, které Šumava ne-
zapomíná.  
       Hrůzný nález těla studentky 
vimperského gymnázia, které jako 
by ze svého nitra vyvrhly samy šu-
mavské kopce, otřese obyvateli 
vesniček poblíž bývalého pohranič-
ního pásma. Mrtvá dívka ustrojená 
do židovského mundúru se stává 
nejen tučným soustem pro bulvární novináře, ale přede-
vším novou příležitostí pro stárnoucího policejního vy-
šetřovatele. Zatímco u něj se rodí naděje na nápravu 
pošramocené pověsti a získání uznání od kolegů i nej-
bližších, v místních se začínají probouzet dávné křivdy. 
     S každým dalším posunem ve vyšetřování se příběh 
mrtvé dívky stále víc proplétá s pátráním po skutečném 
účelu dodnes zamlčovaného koncentračního tábora 
Prameny Vltavy. Dívčino pruhované pyžamo jako by pl-
nou silou znovu vracelo nikdy neobjasněné osudy věz-
něných sovětských zajatců a tajemství Hitlerovy 

utajované fabriky pod Stolovou horou do přítomnosti. 
Jak moc ale vražda dívky s minulostí Pramenů Vltavy 
souvisí? A jaká další tajemství vydají šumavské kopce? 
      

Marek Herman, Jiří Halda: JSI TAM, BRÁCHO? 
     Novinka od autora bestselleru „Najděte si svého 
marťana“. Knížka je sympatickou pozvánkou do světa 
Marka Hermana a Jiřího Haldy. Tihle dva chlapíci jezdí 
neúnavně po celé republice a přednášejí o výchově dětí 
a hledání sama sebe.  
       Středobodem jejich světa je rodina a malé děti do 
šesti let. Poznáte příběhy a osudy lidí, se kterými se po-
tkali. Dočtete se, co je vlastně v ži-
votě důležité a na čem opravdu 
záleží. A co udělat, abychom to 
za žádnou cenu neminuli. A taky, 
jak je někdy těžké u toho neztratit 
naději. Je to zajímavé, je to po-
učné, je tam sranda. Bude se vám 
to dobře číst!  
      ...někdy může být život těžký, 
ale nikdy to nevzdávejte

V DALŠÍM KOLE ŠACHOVÉ REGIONÁLNÍ 

SOUTĚŽE SE NÁM NEDAŘILO 
        Dne 27. 2. jsme sehráli další kolo regionální 
soutěže, tentokrát v Humpolci. Nedá se pořád 
vyhrávat, a tak to postihlo i nás. V sestavě Michal 
Sokol, Tomáš Benc, Milan Chvojka st., Tomáš 
Blažek a Bětka Zvolánková jsme nestačili na hráče 
místního oddílu a prohráli 3 : 2. Nevadí, jedeme dál 
a pokusíme se tuto soutěž vyhrát.                         MCH 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

P O Z V Á N K A 
NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 

 

TJ Sokol Oudoleň zve všechny 
na výroční členskou schůzi 

v sobotu 26. 3. 2022 od 18.00 hodin 
v kulturním domě v herně šachistů.  

Zároveň se budou vybírat  
členské příspěvky 100 Kč/osoba.  

 

Jste srdečně zváni.  
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci březnu oslaví výročí narození 

 
 

          Václav Halama, Oudoleň 57 
 

                        BLAHOPŘEJEME! 
 

LIDÉ BUDOU UKLÍZET PO LIDECH 
     Letos to bude už po třinácté, kdy si uklidíme Vyso-
činu. Spočítali jsme s kolegy, kolik odpadu se lidem po-
dařilo za poslední roky sesbírat. Došli jsme k číslu téměř 
900 tun. Jen pro srovnání: Přibližně stejné množství ko-
munálního odpadu, podle celorepublikových průměrů 
na jednoho obyvatele, vyprodukuje za celý rok obec 
s cca 1 750 obyvateli – třeba Kamenice, Dobronín, Hro-
tovice nebo Křižanov. Taky se ptáte, kde se odpad ko-
lem silnic stále bere? Odpověď všichni známe. Jde 
o alarmující důsledek lenosti, nevšímavosti, bezohled-
nosti a ignorantství lidí ke svému okolí, k přírodě, 
ke společnému prostoru. Jedni sobecky, bez studu pří-
rodu zneužívají a dělají si z ní veřejné smetiště, druzí 
po nich přírodu uklízejí – s pokorou a respektem. Taky 
máte pocit, že tady není něco v pořádku? Nechci mora-
lizovat. Ale až si příště pochutnáte na sušence a budete 
přemýšlet, kam s obalem, nebo až dopijete kávu a zů-
stane vám v ruce prázdný kelímek, zamyslete se, dejte 
si tu práci a vyhoďte jej přímo do odpadu, ještě lépe – 
do tříděného odpadu. Uklízet po sobě je přece normální.  

      Pokud máte chuť zapojit se do letošního jarního 
úklidu našeho regionu pod tradičním názvem ČISTÁ 
VYSOČINA, informujte se o možnostech krajské pod-
pory. Instrukce jsou k dispozici na webových stránkách 
Kraje Vysočina https://cista-vysocina-vyso-
cina.hub.arcgis.com/. Každý dobrovolník se počítá, na-
víc díky chytrým aplikacím celkem přesně víme, kde kdo 
uklízí a můžeme své síly v terénu lépe rozložit. Na re-
gistrovaných úsecích pomůže sebraný odpad odvézt 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny – tradiční a spo-
lehlivý partner akce. Pokud jste nestihli registraci a 
přesto máte chuť se zapojit, můžete se obrátit na měst-
ský nebo obecní úřad a domluvit se na likvidaci sesbí-
raného odpadu přímo tam. Stejně jako v minulých le-
tech budeme rádi, když nám na sociálních sítích dáte 
vědět, jak právě u Vás jarní úklid probíhal. Zapojit se 
mohou školy, spolky, neziskovky, obce, firmy i jednot-
livci. A přidáme se i my z hejtmanství. Všem, kterým 
není lhostejné, jak vypadá příroda a prostor kolem nás 
a podpoří svou aktivitou Čistou Vysočinu, upřímně dě-
kuji.                    Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

14. – 18. 3.  

Platba poplatku  

za popelnici, psa 

a OL 

Obec 

14. – 18. 3.  Dětský bazárek Obec 

23. 3. 
Zasedání  

zastupitelstva 
Obec 

26. 3.  
Výroční členská 

schůze 
TJ Sokol 

27. 3.  Dětský karneval 
Mgr. Blanka Zvolánková 

Jana Kubátová 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU PŘI TJ SOKOL OUDOLEŇ POŘÁDÁ 
 

 

 

Prezence do 8.00 hodin. 
 

Pokud budete mít zájem se po delší době setkat a odehrát pár srandamačů, 

přihlaste se nejpozději  

e-mailem: milchvo@seznam.cz, na FB „Pinčes u nás“,  

osobně u Milana Chvojky nebo na tel. 776 646 395. 

               S přáním klidných dnů Milan Chvojka 
 

 

 

 

 

 

 

https://cista-vysocina-vysocina.hub.arcgis.com/
https://cista-vysocina-vysocina.hub.arcgis.com/
mailto:milchvo@seznam.cz
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Masopustní průvod 2022.  
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

 

VÍTÁME  MIMINKO 
 
 

Vítáme mezi námi 
Annu Smejkalovou, 

která se narodila 
7. 2. 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

VÍTÁME  MIMINKO 
 
 

Vítáme mezi námi 
Kristiána Menglera 

který se narodil 
1. 3. 2022. 

 
 
 

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

