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                                                                                                                         KVĚTEN  2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

SLOVO STAROSTKY  
Vážení spoluobčané, 
      prožíváme měsíc, jehož samotný název napovídá, 
jaké potěšení nám přichystá příroda v podobě kvetou-
cích stromů, keřů a květin. Dříve se označoval slovem 
Máj, které se v českých zemích zpoetizovalo, říká se 
májový deštíček, máj, lásky čas. Květen přináší staré 
i nové tradice, které zůstávají a mají pořád co říct. K nej-
starším patří stavění májek, polibek pod rozkvetlou 
třešní, první senoseč a poutě. K novějším zajisté Den 
matek, který jsme oslavili druhou květnovou neděli. Do-
datečně přejeme všem maminkám a babičkám k jejich 
svátku všechno nejlepší a děkujeme jim za lásku, péči 
a starostlivost. 
     Děkuji všem občanům, kteří se letos zapojili do kaž-
doročního jarního úklidu naší obce. Jsem ráda, že děti 
ze základní a mateřské školy pomohly poklidit prostran-
ství ve středu obce a kolem kulturního domu.  
     V měsíci dubnu se v kulturním domě dokončila 
oprava dvou dámských toalet včetně nové dlažby, 
na poště bylo dokončeno obložení kolem umyvadla, ob-
ložení a položení nové dlažby na toaletě. Po nemoci 
pracovníků a ujasnění si dalších požadavků se začalo 
pracovat na rekonstrukci koupaliště. Firma JaTo stav 
nás požádala o prodloužení prací do 31. 5. 2022. Žádost 
bude řešit obecní zastupitelstvo na svém květnovém za-
sedání. Terénní úpravy probíhají také u rezervoáru v Ol-
šinách.       
     V měsíci květnu odchází do důchodu náš dlouholetý 
pracovník pan Zdeněk Benc. Patří mu velké poděkování 
za jeho práci vykonanou pro obec Oudoleň. Do výběro-
vého řízení se přihlásili 2 uchazeči. Od 1. června 

nastoupí pan Michal Blažek, kterému přejeme hodně 
úspěchů při práci na obci. 
      V těchto dnech připravujeme oslavy 625. výročí 
od první zmínky o naší obci a 60. výročí od slavnostního 
otevření kulturního domu, které proběhnou o pouťovém 
víkendu 11. června. Všichni jste srdečně zváni a věříme, 
že se sejdeme v hojném počtu a společně si připome-
neme, kam patříme. Prosím, pozvěte také své příbuzné, 
známé a rodáky. Děkujeme a těšíme se! 
     S přáním vlídného jarního času   
                                Blanka Zvolánková, starostka obce                                                   

 SDH Oudoleň Vás zve na  

Oslavy 120. výročí založení  

Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň 

 

 

 

 

 

V SOBOTU 28. 5. 2022 

Program: 

11.00 – 12.00  Slavnostní zahájení 

Kladení věnců  

12.00 – 13.00 Prezence družstev 

13.00  Okrsková soutěž v požárním 

útoku na louce za KD 
 

Občerstvení zajištěno. 
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY  
     Z důvodu hledání úniku vody probíhalo v obci uza-
vírání části vodovodní sítě napájené z Březiny. V úse-
cích od Blažků, čp. 55, po Půžovy, čp. 47, a od Plíhalů, 
čp. 140, po Drápalíkovy, čp. 76, byl zjištěn unik, proto 

bych vás chtěl požádat o spolupráci a kontrolu vodovod-
ního vedení na vašem pozemku od vodoměru k hlav-
nímu uzávěru na vodovodním řádu.  
       Děkuji za spolupráci.  

                  Petr Zvolánek, místostarosta obce 

− Kontrola usnesení - Usnesení – bod č. 4 – zasedání 
10. 11. 2021 - Záměr pronájmu č. 12/2021 
Proběhlo jednání se společností Havlíčkova Borová 
zemědělská a. s. Pozemky, které obec zakoupila, 
mají 5letou výpovědní lhůtu. Pro změnu výpovědní 
lhůty je nutné nejdříve vypovědět nájemní smlouvu. 
Zastupitelstvo schvaluje výpověď nájemní smlouvy 
se společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 
na pozemky p. č. 257/3, p. č. 258, p. č. 333/4, 
p. č. 338, p. č. 339, p. č. 343/4 a p. č. 690/2 v k. ú. 
Oudoleň.  

− Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků obce 
p. č. 160/27 o výměře 3 429 m2, trvalý trávní porost, 
a p. č. 160/49 o výměře 1 701 m2, trvalý trávní po-
rost, v k. ú. Oudoleň za pozemek p. č. 647 o výměře 
4 974 m2, trvalý trávní porost. Zastupitelstvo dále 
schvaluje na základě geometrického plánu č. 440 – 
2/2022, vyhotoveného firmou Lenka Mášová – Geo-
dezie, Přibyslav, věcné břemeno chůze a jízdy 
na pozemcích p. č. 160/27, p. č. 160/36, p. č. 160/49 
a p. č. 160/73 v k. ú. Oudoleň. Náklady za vyhoto-
vení geometrického plánu hradí druhý směňující, ná-
klady za sepsání smlouvy hradí obec, náklady na za-
psání smlouvy do katastru nemovitostí budou hra-
zeny napolovic, druhý směňující dále obci uhradí 
částku ve výši 4 680 Kč za rozdíl ve výměře po-
zemků (156 m2 á 30 Kč/m2).  

− Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o projednání 
zatravnění pozemku o výměře cca 1 ha nad domem 
čp. 103 se společností Havlíčkova Borová zeměděl-
ská a. s. z důvodu hrozby zaplavení domu i dalších 
nemovitostí v této oblasti. Žádost byla předána spo-
lečnosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 

− Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu 
dne 15. 5. 2022 tanečnímu kroužku SPV Krucem-
burk za účelem pořádání Taneční akademie, nájem 
činí 4 840 Kč.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje návrh 
Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o na-
kládání s odpadem podobným komunálnímu odpadu 
mezi obcí a firmou KH RELAX s. r. o. Smlouva řeší 
úhradu za odpady (plasty, papír a sklo) vyproduko-
vané občany ubytovanými v čp. 104 a čp. 151.  

− Zastupitelstvo  schvaluje  Smlouvu o  zajištění  od-
děleného   sběru   komunálního   odpadu   mezi   obcí 

a firmou HBH odpady s. r. o., Havlíčkův Brod, a po-
věřuje starostku podpisem smlouvy.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 1/2022. Tímto opatřením je 
rozpočet na straně příjmů navýšen o 339 651 Kč 
(nejvyšší příjem činí 330 500 Kč, tj. daň z příjmu 
právnických osob za obec za rok 2021) a na straně 
výdajů o částku 343 235 Kč (nejvyšší výdaj činí 
částka 330 500 Kč, tj. daň z příjmu právnických osob 
za obec za rok 2021). 

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních pro-
středků na účtech obce:  
Poštovní spořitelna 1 351 057,03 

 ČSOB, a. s.                              4 870 459,39 
     Česká spořitelna, a. s.             1 307 997,56 
     Česká národní banka 1 459 772,17 
 Celkem                                    8 989 286,15 Kč. 

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s průběhem prací na požární nádrži. 

− s průběhem ozelenění obce. Setkání zástupce 
firmy LUKA se zástupci obce a občany, spojené 
s procházkou obcí a určení míst vhodných k sá-
zení, se uskuteční 16. 5. 2022 od 17.00 hodin, 
sraz u kulturního domu. 

− s průběhem prací v Olšinách. 

− s průběhem výběrového řízení na pracovní pozici 
technický pracovník, ze dvou přihlášených zá-
jemců byl na tuto pozici vybrán pan Michal Bla-
žek. 

− s organizací oslav výročí. 

− s organizací akce Čistá Vysočina 2022. 

− s organizací Posezení se seniory. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
18. 5. 2022 v 18.00 hodin.  

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 
které se bude konat ve středu 18. 5. 2022 
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu.   
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Záměr změny smlouvy o zemědělském 

pachtu č. 3/2022 
3. Smlouva o dalším členském vkladu 
4. Záměr směny pozemků č. 4/2022 
5. Smlouva o uzavření budoucích smluv 

o připojení odběrných el. zařízení 
6. Smlouvy o zřízení věcného břemene  - 

Olšiny 
7. Požární nádrž 
8. Počet členů zastupitelstva 
9. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

 
 
 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 4. 2022 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

         Při příležitosti odchodu do důchodu patří naše 

poděkování dlouholetému zaměstnanci panu 

Zdeňku Bencovi, který nastoupil na pozici technického 

pracovníka před 25 lety.  

         Touto cestou mu děkujeme za jeho práci 

odvedenou pro obec Oudoleň. Přejeme mu do dalšího 

života pevné zdraví, radost a spokojenost v osobním 

životě. 
 

 
 
 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 5/2022 3 

ČISTÁ VYSOČINA 2022  
       V pátek 22. dubna jsme se připojili k více než 25 tisícům dob-
rovolníků a pomohli uklidit od odpadků okolí silnic u Oudoleně. 
Zastupitelé a další občané, jimž není lhostejné životní prostředí, 
ve kterém žijí, vyčistili společně silnice na oudoleňskou křižo-
vatku, na Slavětín, na státovku, státní silnici od mrchoviště 
ke Slavětínu a potok.  
       Do akce se zapojili i naši mladí hasiči, kteří prošli celou Ou-
dolení a též posbírali poházené odpadky, kterých bylo i uvnitř 
obce celkem dost. Stále si pokládáme stejnou otázku, jak je to 
možné? Copak kontejnery na tříděný odpad, na bioodpad a po-
pelnice opravdu nestačí??  
       Děkuji všem účastníkům, kteří vykonali něco prospěšného 
pro přírodu i pro sebe.                                         Blanka Zvolánková 

POSEZENÍ SE SENIORY  
     Páteční večer 29. dubna se 
přišli potěšit ze shledání naši 
senioři, kteří se po dlouhé od-
mlce sešli na obecním úřadu 
v hojném počtu. Přestože se-
tkání bylo zahájeno až v 17 
hodin, někteří účastníci dora-
zili už kolem půl páté a drželi 
svým známým místo. Po mých 
úvodních slovech nastoupil 
školní pěvecký sbor pod vede-
ním paní učitelky Dany 
Kazdové a zasedací místností 
zaplněné do posledního mís-
tečka se rozezněly nádherné 
písně, básně i mluvené slovo 
našich dětí. Velmi dojemné, 
působivé a příjemné vystou-
pení zahřálo u srdíčka nejenom seniory.  
     Po oficiální části, ve které jsem v krátkosti seznámila 
přítomné se současnými aktivitami obce, se hudebních 
nástrojů chopily naše stálice, pan Jan Frűhbauer a pan 
Zbyněk Doležel, a zábava se rozjela. 
       Během další části večera došlo k výměně vzpomí- 

nek, upevnění starých přátelství, popovídání si o sta-
rých časech a vzpomínce na ty, kteří již tu s námi být 
nemohli. A i když už je někdo sám, tak po setkání si 
uvědomil, že ještě není zcela opuštěný, má za kým jít a 
s někým si popovídat. 
       Byli jsme mile překvapeni a děkujeme za pochvalu 

 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 

na téma 

OZELENĚNÍ OBCE 

v pondělí 16. 5. 2022  

od 17.00 hodin u KD 
 

Při společné procházce obcí 
bude posouzen stav zeleně a 

navržena jeho obnova.  
 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

Vystoupení školního pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Dany Kazdové. 

KOMINÍK 
      I letos kominík pan Martin 
Vydra (č. tel: 737 130 523) 
provede v naší obci vyčištění 
komínů a předepsané revize, a 

to ve dnech 30. 5.  – 3. 6.         
     Zájemci o tuto službu se 
mohou přihlásit do 27. 5. na 
obecním úřadě. 
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od naší nejstarší generace za spokojený život v Oudo-
leni. Velice si toho vážíme. 
     Zásluhu na průběhu akce mají přítomní zastupitelé, 
kterým děkuji za přípravu pohoštění a obsluhu. Čas 

určený pro setkání rychle utekl, s veselou náladou jsme 
se rozloučili. Doufáme, že setkání posílilo pocit vzá-
jemné sounáležitosti a přineslo příjemnou změnu do 
obyčejných všedních dní.                       Blanka Zvolánková 

ČARODĚJNICKÝ SLET V MATEŘSKÉ 

ŠKOLE  
       Do naší mateřské školy se v pátek 
29. dubna slétli čarodějové a čarodějnice 
na čarodějnický slet. Nechyběly nejrůz-
nější hry, zaklínadla a čarování doprová-
zené písničkami. Pod rouškou kostýmů si 
děti páteční den patřičně užily. Za své ča-
rodějnické dovednosti, obratnost a od-
vahu jim náležela odměna. Tímto ještě 
jednou děkujeme jedné mamince za vý-
řezy z překližky s tematickým vzorem, 
kterými jsme obdarovali všechny děti, 
které se tohoto "sletu" zúčastnily. 
     O čarodějnicích jsme si povídali celý 
týden, děti se seznámily s tradicí pálení 
čarodějnic (Filipojakubská noc). Rozvíjeli 
jsme tvořivost a fantazii. Zjistili jsme však, 
že čarodějnice nebyly jen zlé. Těch, které znaly tajemství bylin a uměly zahánět nemoci, si lidé vážili. Bylinkářky se 
vyznaly v tajích přírody, věděly mnoho o působení rostlin, ale i barev a vůní. Proto jsme si naplnili vlastní pytlíček léčivými 
bylinami a s některými jsme se také seznámili. Máme štěstí, že máme blízko do přírody. Často vyrážíme na průzkumné 
výpravy do okolních polí, luk a hájů. Tento týden tomu nebylo jinak, v přírodě jsme uvařili nejrůznější lektvary a popadané 
klacky nám posloužily jako košťata.                                                                                                           Paní učitelky MŠ                                                                                                                                                                                                                    

V DUBNU JSME VE ŠKOLE ZORGANIZOVALI TYTO AKCE: 
▪ V pátek 1. 4. jsme ve škole uspořádali školní kolo 

recitační soutěže. 
▪ V pondělí 4. 4. se žáci 1. - 3. ročníku zúčastnili vý-

ukového programu v Horní Krupé. 
▪ V pátek 8. 4. proběhl ve škole projektový den Bez 

práce nejsou koláče. 
▪ V úterý 12. 4. se uskutečnil zápis do 1. ročníku zá-

kladní školy. 
▪ Ve středu 13. 4. proběhla ve 4. a 5. ročníku v rámci 

přírodovědy soutěž o titul Oudoleňský entomolog. 

▪ Ve čtvrtek 21. 4. proběhla pro maminky našich ško-
láků keramická dílna.  

▪ V pátek 22. 4. jsme s žáky oslavili Den Země úkli-
dem prostranství okolo školy a kulturního domu. 

▪ V pátek 29. 4. jsme uspořádali šachový turnaj pro 
žáky 1. stupňů základních škol. 

▪ V pátek 29. 4. vystoupil školní pěvecký sbor pro naše 
seniory. 

 

ZÁPISU DO 1. TŘÍDY SE ZÚČASTNILO 8 PŘEDŠKOLÁKŮ 
     Dne 12. 4. proběhl ve škole zápis do první třídy. Přišli všichni předškoláci, kteří 
ukázali, co všechno dovedou, jak jsou šikovní, že si se vším poradí a že můžou 
opravdu do školy. Při plnění úkolů jim pomáhaly hodné kočičky, které dětem za od-
měnu a statečnost daly spoustu hezkých dárečků. Věříme, že si všichni tuto akci 
užili, a už se těšíme na šikovné školáčky, kteří nastoupí v září do školy. Příští rok jich 
bude 8.                                                                                                          Učitelky ZŠ 

 

V HORNÍ KRUPÉ ŽÁCI 

VYNÁŠELI MORENU 
     Dne 4. dubna jsme se v ekologic-
kém středisku Horní Krupá účastnili 
výukového programu s názvem 
Nesu, nesu Morenu. Během dopo-
ledne jsme se dozvěděli to nejdůle-
žitější z našich tradic a zvyků od ma-
sopustu až do Velikonoc. 
      Děti si mohly připomenout, jak 
nejkrásnější období roku vítali naši 
předkové s úctou a láskou. Paní lek-
torka nás provedla všemi postními 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Kočičky se už těší na předškoláky. 

Děvčata vyráběla panenky z kukuřičného šustí 

 a vyfouknutého vajíčka. 
Žáci vynášejí Morenu. 
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nedělemi a zvyky, které s nimi souvisely. A tak jsme se postupně od ochutnávání pučálky a pražma dostali k vyrábění 
papírových družebních koláčů, vyrábění líta a Vajeny, panenky z kukuřičného šustí a vyfouknutého vajíčka. Postupně 
jsme procházeli všemi dny pašijového týdne a také jsme hledali poklad, který se otevírá na Velký pátek. Závěr výuko-
vého programu byl spojen s vynášením Moreny a nesením líta. Průvodem jsme došli za vesnici, rozloučili jsme se se 
zimou, přivítali jaro a pobyt venku jsme spojili s oblíbenou dětskou hrou našich předků.                                  Učitelky ZŠ 
                                                                       
 

A co se nám nejvíc líbilo?  

− jak jsme hledali poklad 

− jak jsme vyráběli Vajenu 

− jak jsme hráli hru na smradlavé vejce 

− jak jsme nesli líto a Morenu a vítali jaro 

− jak jsme ochutnávali pražmo a pučálku a chut-
nala jak popcorn 

− jak jsme vyráběli papírové koláče 

− jak jsme jeli autobusem.                                        
                                              Žáci 1., 2. a 3. třídy 

V KULTURNÍM DOMĚ PROBĚHL JIŽ 6. ROČNÍK 

ŠACHOVÉHO TURNAJE PRO ŽÁKY I. STUPNĚ
       Naše základní škola uspořádala v pátek 
29. dubna 6. ročník šachového turnaje pro žáky I. stupňů. 
Rozeslali jsme pozvánky do okolních i vzdálenějších škol, ale 
kroužek šachů není asi tak obvyklý a rozšířený, protože po-
zvání přijali pouze naši "staří známí" z Havlíčkovy Borové, 
Lipnice nad Sázavou, Havlíčkova Brodu (který byl zastoupen 
školami ZŠ Nuselská, ZŠ Štáflova, ZŠ V Sadech, ZŠ Ko-
nečná, ZŠ Wolkerova) a Lípy.   
       Přesto se i tak turnaje zúčastnilo celkem 36 šachistů 
(z toho 12 hráčů z naší školy a školky), kteří odehráli 7 kol 
na 2 x 15 minut.  
       Nejmladší účastnicí byla naše předškolačka Anička 
Zagórová, která chodí na kroužek teprve chvíli, a přesto se jí 
podařilo uhrát krásné dva bodíky. 
       Po 7 kolech jsme mohli vyhlásit vítěze: maximální počet 
7 bodů získala jako jediná naše hráčka Lenka Zvolánková, 
tím pádem obsadila celkové 1. místo. V kategorii dívek zís-
kala 2. místo také naše šachistka Emmča Stehnová (cel-
kově v turnaji 4.) a třetí místo obsadila Nandin Ulsbold - žá-
kyně 1. ročníku (celkem v turnaji 5.). 
       V kategorii chlapců si nejlépe vedli šachisté z Lípy, kteří 
obsadili 1. - 3. místo, konkrétně Dominik Fikar, Matyáš Hladík 
a Matyáš Kučírek (celkově v turnaji 2., 3. a 7.). 
        Velmi dobře si vedla i Emča Holasová, která s pěti body 
skončila na krásném 6. místě, a Kubík Plíhal, který se čtyřmi 
body obsadil 11. příčku. 
        I ostatní šachisté a šachistky se snažili uhrát každý bo-
dík, takže musíme ocenit i Pavlíka Kubáta, Emču Markovou, 
Kristýnku Kubátovou, Adama Babáka, Anežku Holasovou, 
Dáju Ende, Toníka Rosického a Aničku Zagórovou za to, jak 
bojovali o výhru. 
       Velké poděkování patří všem maminkám, které se posta-
raly o výborné pohoštění pro hráče a jejich doprovod, paní 
kuchařce Půžové, která se postarala o pitný režim, panu 
Smejkalovi, který měl na starosti losování a vše kolem něj. 
Dík patří i všem sponzorům: panu Slámovi za limonády, VZP 
Havlíčkův Brod za ceny a Kristýně Vencové. Děkujeme také 
paní Evě Rosické za zapůjčení nádobí, žákům Ivance Koza-
rové, Natce Záhumenské a Fandovi Rosickému za obsluhu a mazání jednohubek, paní ředitelce za to, že jsme mohli 
tento turnaj zrealizovat a také Obecnímu úřadu Oudoleň za příspěvek a za zapůjčení prostor.                     K+M Chvojkovi 

       Ku vyzvání c. kr. okresní rady školní 
vysázela opět 7. 4. 1916 správa školy 
na návsi 13 rozdílných stromů, z nichž 
4 poblíž šk. tělocvičny na paměť pad-
lých vojínů z obce zdejší.  
      Od 10. – 17. června provedena na-
řízená   sbírka   odpadků  vlněných  pro 

účely vojenské; sebráno a odesláno na určené místo 
20 kg. 
      Dne 5. července o půl třetí hodině odpolední 
po úpalném vedru toho i předešlého dne schylovalo se 
k bouřce; konečně obloha zachmuřila se tou měrou, že 
pro tmu nebylo lze psáti, děti se strachem pohlížely 
k černožlutým mračnům na straně severozápadní; 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

       Dne 29. dubna jsem se zúčastnila 6. ročníku 
šachového turnaje škol I. stupně. Turnaj byl u nás 
v Oudoleni v kulturním domě. Turnaje se zúčastnilo 
36 hráčů z Oudoleně, Havlíčkovy Borové, Lipnice 
nad Sázavou, Lípy a Havlíčkova Brodu. Hrálo se 
7 kol na 2 x 15 minut. Získala jsem 7 bodů ze 7 
a obsadila jsem 1. místo. Byl to můj nejlepší výkon. 
Měla jsem z toho velikou radost. Vyhrála jsem po-
hár a kouzelnickou knihu.                                         
                                                    Lenka Zvolánková 
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za blesku netrvalo to dlouho, spustil se liják, tu ojediněle 
potom hustě padaly kroupy. Způsobily dosti škody 
na měkčích rostlinách polních i zahradních; nejhůře se 
vedlo řepě, máku, ječmeni a lenu; voda hrnula se prou-
dem silně zkalená; lid po uklidnění vycházel do polí, by 
se přesvědčil o následcích krupobití.  
      S povolením c. kr. ministeria vnitra ze dne 25. 7. po-
řádány obětní dnové od 4. do 8. října na oslavu Jmenin 
Jeho Veličenstva. Dne 4. října ve středu obětová slav-
nostní mše svatá v kostele borovském. Toho dne při 
jasné noci byl mráz, že kachny chodily po ledě, listí ja-
sanové padalo šmahem, ve čtvrtek na to následovala 
obleva, silný déšť, v pátek bylo ještě tepleji; toho dne 
rozneseny od dítek školních programy obětních dnů. 
Sbírka ve Slavětíně vynesla 4 K 30 h, v Oudoleni 
6 K 76 h, za odznaky, které zaplatil správce školy utržilo 

se 6 K; úhrnem 17 K 6 h. Dne 24. října přinesly Pražské 
Noviny zprávu o výnosu obětních dnů v království Čes-
kém; na Prahu a předměstí připadá 435.734 K 77 h a 
na ostatní 995.440 K 3 h. 
      Dne 20. října došlo vyzvání o V. válečné půjčce a 
byla svolána schůze důvěrníků na den 16. 11. do Cho-
těboře, schůze té účastnila se jako důvěrnice sl. učit. 
Julie Slaninová; upisování na V. válečnou půjčku počíná 
20. listopadu a končilo dne 16. prosince o 12 hodině po-
lední. Veškeru korespondenci obstarávala Učitelská 
sběrna v Praze, v každém okrese soudním důvěrník 
okresní, v místě důvěrník místní, tiskopisy k tomu po-
třebné zařídila živnostenská banka v Praze; v Oudoleni 
upsáno 2.850 kor., ve Slavětíně 400 kor. 
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

Alena Ježková: RUCE HOUSLISTY 

     Strhující příběh česko - německo - 
židovské rodiny na pozadí událostí na-
šich dějin 20. století. Citlivé zachycení 
20. století v podání Aleny Ježkové se 
úspěšně může řadit do současného 
trendu ženských autorek Mornštajnové 
a Lednické, které pečlivě a bez přehna-
ného sentimentu prozkoumávají českou identitu a minu-
lost. V sedmi volně navazujících povídkách, jejichž 

protagonisty jsou příslušníci pěti generací fiktivní rodiny 
Schillerů, autorka mistrovsky vyobrazuje, jak se dějinné 
události promítají do osobních životů. Tuto linii sledu-
jeme od zákopů 1. světové války přes rozvíjející se prů-
mysl Československé republiky, nacistickou okupaci a 
s ní spojený holocaust, sčítání ztrát po válce a nástup 
komunismu, až po invazi „bratrských“ vojsk v srpnu 
1968. Příběh rodiny Schillerů se uzavírá v Londýně 
v roce 2005 pátráním proslulého houslového virtuosa 
po vlastních kořenech. 

ŠACHOVÁ OMLADINA SE ZÚČASTNILA 

TURNAJE O POHÁR MĚSTA SVĚTLÁ 

NAD SÁZAVOU 
       Dne 16. 4. se konal turnaj O pohár města Světlá 
nad Sázavou. Zde nemohla chybět naše omladina a 

vedla si opět výborně. Hrálo se v tanečním sále spole-
čenského domu města. V kategorii do 10 let skončila 
Ema Marková na 2. místě a Lenka Zvolánková vy-
hrála kategorii 12letých. Holkám patří velká gratulace 
za jejich skvělá umístění.                                                      MCH 

 

TURNAJE VE STOLNÍM TENISU SE ZÚČASTNILO 35 NADŠENCŮ  
        V sobotu 16. 4. 
se konal v místním 
kulturním domě turnaj 
ve stolním tenisu. Ka-
tegorii mužů, ve které 
bojovalo 17 účastníků, 
opanoval Jarda Po-
lívka. Na paty mu šla-
pal druhý Štěpán 
Zvolánek, naše 
mladá naděje, a 
3. místo obsadil Jarda 
Poul. Hráči byli rozdě-
leni do 2 skupin, první 
dva potom postoupili 
do finále. Nepopu-
lární, přesto velice pěkné 4. místo připadlo Michalu Slá-
movi. 
          V kategorii žen nastoupilo 9 hráček a zahrála si 
"každá s každou". Zpestřením této skupiny bylo nasa-
zení mladých děvčat Emmči Stehnové a Míši Záhumen-
ské. Tyto dvě slečny nezklamaly, ba naopak překvapily 
svými výkony. Nejvyšší počet bodů a zaslouženou zla-
tou příčku vybojovala Gábina R. se 14 body. Jen o dva 
body méně nasbírala žákyně 4. ročníku Emmča 

Stehnová. Na bednu se probojovala ještě Ivana Ben-
cová. 
       Kategorii dětí, která čítala 9 žáků, opanoval vý-
borně hrající Miky Janáček. Druhá skončila Beátka Plí-
halová. O třetí místo se podělilo 5 hráčů, kteří měli 
shodný počet bodů. 
      Nejmladším  účastníkem byla předškolačka Kamča 
    

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

Kategorie mužů. 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 
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Janáčková, která byla rovnocenným soupeřem pro 
ostatní o dost starší a zkušenější hráče. 
      Turnaj se všem líbil, každý soutěžící obdržel drob-
nou cenu, a to i díky sponzorům Jiřímu Kryštofkovi 
a Vláďovi Zvolánkovi. Velký dík patří i paní Stránské, 
která  se  starala  v  místním  pohostinství o pitný režim 

a důležité doplňování kalorií. 
         A závěrem bych chtěl podotknout, že to s pinče-
sem v Oudoleni není vůbec špatné a snad v dohledné 
době dáme dohromady partu, která bude bojovat 
v okresní soutěži. 
         Za TJ Sokol Oudoleň                           Milan Chvojka 

OUDOLEŇ NA PRVNÍM MÍSTĚ V ŠACHOVÉ 

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽI VYSOČINA  
     Neuvěřitelné se stalo skutečností a po desetikolo-
vém boji jsme se stali vítězi Regionální soutěže Vyso-
činy Západ. Nestačily na nás oddíly z Havlíčkova 
Brodu, Světlé nad Sázavou, Cejle, Jihlavy a Humpolce. 
     Do poslední chvíle nebylo o vítězi rozhodnuto a až 
poslední dvojzápas s Jihlavou určil vítěze skupiny. 
PO NERVYDRÁSAJÍCÍ nedělní pětihodinové bitvě 
jsme oba zápasy vyhráli. První 4 : 1 a druhý 3 : 2. Po 
poslední partii, kterou výtečně zvládl Tom Benc, ovládla 
hrací místnost euforie. Náš sen se splnil a máme mož-
nost se „podívat" do krajské soutěže. Vše si musíme 

nechat projít hlavou, protože zde je to už opravdu „jiná 
liga" a musím za sebe přiznat, že osmičlenný kádr by-
chom dávali s problémy dohromady. 
     V této sezoně jsme si splnili sen a uvidíme, jestli 
příští rok raději nedáme větší prostor mládeži, aby si 
opět zahrála RS a nakoukla do dospělého šachu. 
     Na tomto úspěchu se podíleli Michal Sokol, To-
máš Blažek, Milan Chvojka, Petr Zvolánek, Tomáš 
Benc, Matyáš Sláma, Jan Kubát, Bětka Zvolánková, 
Vojta Zvolánek a Štěpán Zvolánek. 
        Děkujeme všem, kteří nám celou sezonu fandili, a 
doufám, že příští rok bude opět úspěšný. 
       Za Šachový oddíl Oudoleň                    Milan Chvojka 

MLADÍ HASIČI 

VYRÁBĚLI PŘI 

VELIKONOČNÍ 

DÍLNIČCE  
        V neděli 3. 4. 
jsme zahájili veliko-
noční čas. Odpo-
ledne jsme se sešli 
v hasičské klubovně, 
kde probíhala veliko-
noční tvořivá díl-
nička. Sešlo se 12 
dětí.  Výrobkem byla 
dekorace v květi-
náčku z proutků, mašliček, zajíčka a vajíčka. Dřevěné vajíčko a zajíčka si děti dozdobily a dokreslily dle vlastní fantazie. 
Velikonoční květináčky se všem velice povedly.                                                                                                        Eva R. 

NOVÍ SOUSEDÉ 
         Z oficiálních statistik vedených Krajským asistenč-
ním centrem pomoci Ukrajině (tzv. KACPU) lze vyčíst, 
že od konce února, kdy byla Ukrajina napadena Rus-
kem, požádalo na Vysočině o udělení tzv. víza za úče-
lem strpění pobytu téměř devět tisíc osob – válečných 
uprchlíků.  
KACPU pro Kraj Vysočina, Jihlava, Tolstého 15 

• Centrum je otevřeno 24 hodin denně, agendy jsou 
vyřizovány v době od 7 do 19 hodin vč. sobot a ne-
dělí 

• V rámci KACPU je možné vyřídit veškeré agendy 
související se získáním víza i další. K dispozici je 
Policie ČR, zdravotní pojišťovna, Hasičský zá-
chranný sbor, který zprostředkovává ubytování, 
krajský úřad, úřad práce (všední dny 7–17 hodin), 
v místě lze poptat i bankovní služby. 

• Pro pohodlnější vyřízení agendy je možné využít 
on-line rezervační systém, vybrat si konkrétní den 
i hodinu: rezervace.kr-vysocina.cz 

 

         Naprostá většina ukrajinských uprchlíků u nás 
na Vysočině našla střechu nad hlavou u svých nových 
přátel a známých v privátním ubytování, což je ideální 
pro rychlou a přirozenou integraci v rámci tuzemské ko-
munity. Další dočasné nouzové ubytování nabízí provo-
zovatelé rekreačních zařízení, ubytoven, penzionů i ho-
telů, a to z řad osob, firem, neziskových organizací nebo 
farností, ale i měst a obcí. A jsou to zejména obce, se 
kterými kraj ohledně kapacit volného ubytování spolu-
pracuje. Tzv. obce s rozšířenou působností se se zna-
lostí místních poměrů vyslovují k většině zesmluvně-
ných ubytovacích kapacit. Naším společným zájmem je 
nabídnout ubytování s dostupnými možnostmi vzdělá-
vání, ideálně i dostatkem práce. Děláme společně vše 
proto, aby nedocházelo k vyčleňování ukrajinské komu-
nity. Záložní ubytovací kapacity má připraveny v rámci 
svých objektů i Kraj Vysočina. 
 
Informace pro ubytovatele na území Kraje Vysočina 

• Komerční objekty s živnostenským oprávněním – 
kompenzace za nouzové ubytování (dávku vyplácí 
stát prostřednictvím krajů): kapacity.kr-vysocina.cz 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci květnu oslaví výročí narození 
 
 

 

Václav Plíhal, Oudoleň 110 
                    Helena Vencová, Oudoleň 
133 

 

BLAHOPŘEJEME! 
 

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme  
panu Jiřímu Pátkovi,  

který zemřel 8. dubna 2022  
ve věku 68 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

Posezení se seniory. 

Posezení se seniory. 

• Veřejné subjekty, obce a jejich organizace – kom-
penzace za nouzové přístřeší (dávku vyplácí stát 
prostřednictvím krajů): kapacity.kr-vysocina.cz 

• Byty právnických osob – kompenzace za nouzové 
ubytování (dávku vyplácí stát prostřednictvím 
krajů): kapacity.kr-vysocina.cz 

• Ubytování v soukromí a v domácnostech – žádosti 
o příspěvek pro solidární domácnost (dávku vy-
plácí stát prostřednictvím úřadů práce): dav-
kyuk.mpsv.cz/domacnost 

 
          Ukrajinci jsou nám blízcí nejen geograficky, ale 
i kulturně, máme společné slovanské kořeny, snadněji 

se s nimi domluvíme díky příbuznosti jazyků a při-
znejme si, že jsme na jejich přítomnost dávno zvyklí. 
Máme před sebou nejspíš měsíce života bok po boku. 
V nejlepším případě získáme nové sousedy – Ukrajin-
ské Čechy. 
         Děkuji i touto cestou všem, kteří solidárně nabídli 
ubytování lidem prchajícím z východu před ruskou vá-
lečnou agresí. Díky i vám, kteří přispíváte materiálně i fi-
nančně, máte pochopení pro situaci, ve které se ukra-
jinští uprchlíci nachází. 
           Je smutné zjištění, že v 21. století je ve vyspělé 
Evropě možná válka.  

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

13. 5.  Svoz nebezpečného odpadu Obec 

16. 5.  Setkání – ozelenění obce Obec 

18. 5.   Zasedání zastupitelstva Obec 

28. 5. Oslavy 120 let od založení SDH SDH 

30. 5. – 3. 6.  Kominík Obec 

10. – 11.6.  OBECNÍ SLAVNOSTI 2022 
Obec, 

spolky 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

 

VÍTÁME  MIMINKO 
 
 

Vítáme mezi námi 

                             Tomáše Janáčka, 

   který se narodil 
       22. 4. 2022. 

 
 
 

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme  
paní Blaženě Kafkové, 

která zemřela 22. dubna 2022 
ve věku 88 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

https://davkyuk.mpsv.cz/domacnost
https://davkyuk.mpsv.cz/domacnost
mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/

