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                                                                                                                         ČERVEN  2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

SLOVO STAROSTKY  
Vážení spoluobčané, 
      na dveře nám zaklepal měsíc červen, se kterým při-
cházejí nejdelší dny v roce, zrání a červenání jahod, 
třešní, višní, rybízu, malin, ale též blížící se období 
prázdnin a dovolených. Na sklonku pololetí letošního 
roku bych vám chtěla předat informace o dění v naší 
obci. 
     V polovině měsíce května si obecní zastupitelstvo 
naplánovalo obchůzku po obci. Kromě zastupitelů se 
k nám přidali i další občané s nápady, kde bychom mohli 
vysadit nové stromy či keře. Naopak nás cestou zasta-
vili občané s prosbami o pokácení velmi vzrostlých 
stromů či s dalšími problémy v obci. Představu o nové 
výsadbě již máme, budeme ji konzultovat s odborníky. 
     Obecní zastupitelstvo prodloužilo firmě JaTo stav 
dokončení rekonstrukce požární nádrže. Před řádným 
zasedáním se zastupitelé i veřejnost sešla na místě sa-
mém společně se zástupcem firmy a stavebním dozo-
rem. Diskutovalo se nad problémy a dokončením 
stavby. Byly upřesněny další postupy práce. 
     V sobotu 28. května proběhly oslavy 120. výročí za-
ložení Sboru dobrovolných hasičů v Oudoleni a okrs-
ková hasičská soutěž. Jako starostka obce jsem pobla-
hopřála místnímu sboru k jejich jubileu. Není žádná spo-
lečenská organizace v naší obci, která se může pyšnit 
takovou délkou trvání své činnosti. V době založení, 
v roce 1902, nebylo běžné, aby stát zabezpečoval své 
členy sboru ve všech jeho potřebách tak, jako tomu je 
dnes. O co se dříve obecní zastupitelstvo nepostaralo 
samo, to nemělo. Nebyly žádné dotace, ale používala 

se slova sbírka, práce, brigáda a pomoc bližnímu a sou-
sedovi. Naši předkové se spoléhali sami na sebe a své 
obci a okolí opravdu sloužili. Dnes je již jiná doba. Při 
požárech nám pomáhají zasahovat profesionální hasiči. 
Přesto oceňuji připravenost a rychlost zásahů místního 
sboru, jehož členové dokázali, že jsou rychlí, obětaví a 
dovedou ve vypjatých situacích nezištně podat pomoc-
nou ruku. Především oceňuji ty z nich, kteří věnují dob-
rovolně a zdarma ze svého volného času spoustu hodin 
nejen na údržbu a ošetřování potřebné hasičské tech-
niky, hasičské zbrojnice a klubovny, pracují s mládeží, 
ale také se rozhodující měrou podílejí na kulturním a 
společenském životě v Oudoleni – zajišťují masopustní 
průvod, pálení čarodějnic, taneční zábavu, lyžařský zá-
jezd, zájezd Za krásami naší vlasti, dětský karneval, díl-
ničky pro děti i dospělé, čistí požární nádrž a starají se 
o ni.  Nechť i dále jsou vaše i naše kroky řízeny tím nej-
jednodušším heslem - kdo chce, hledá způsoby, kdo ne-
chce, hledá důvody. Poděkování patřilo všem sborům 
dobrovolných hasičů, které s námi přišly oslavit výročí a 
postaraly se nejenom o pěkné sportovní výkony, ale 
také o dobrou zábavu a náladu. Hasičům děkuji za per-
fektní přípravu okrskové soutěže a občerstvení. Mrzí 
mě, že zahájení oslav, slavnostního průvodu a kladení 
věnců k pomníku a ke kapličce se zúčastnilo opravdu 
minimum místních občanů. Pevně doufám, že na 
obecní oslavy, při kterých si zajisté výročí SDH ještě při-
pomeneme, nás bude daleko více. Všichni jste srdečně 
zváni!! 
                                         Blanka Zvolánková, starostka  
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− Kontrola usnesení - Usnesení č. 3/4/2022: 
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 porost, 
v k. ú. Oudoleň za pozemek p. č. 647 o výměře 
4 974 m2, trvalý trávní porost. Zastupitelstvo bylo se-
známeno s připravenou smlouvou, smlouva bude 
zaslána k podpisu druhému směňujícímu. 

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě 
o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi 
Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se 
sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018 a pověřuje 
starostku podpisem dodatku. Dodatkem se aktuali-
zuje seznam propachtovaných nemovitostí.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozhodnutím člen-
ské schůze Lesního družstva obcí o dalším člen-
ském vkladu do základního kapitálu Lesního druž-
stva obcí, pro naši obec se jedná o vklad ve výši 
840 000 Kč (15 podílů x 56 000 Kč). Zastupitelstvo 
schvaluje Smlouvu o dalším členském vkladu mezi 
obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

− Zastupitelstvo schvaluje na základě geometrického 
plánu č. 442-26/2022 vyhotoveného firmou Jan Be-
neš, geodetická kancelář, Jindřichův Hradec, směnu 
části pozemku obce p. č. 648/45 díl „d“ o výměře 
14 m2, trvalý trávní porost, a pozemku obce p. č. 
753/2 (odděleného od pozemku p. č. 753) o výměře 
129 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Oudoleň za část pozemku společnosti Havlíčkova 
Borová zemědělská a. s., Havlíčkova Borová p. č. 
648/48 díl „b“ o výměře 114 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, v k. ú. Oudoleň a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy. Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 
uhradí vyhotovení geometrického plánu, obec uhradí 
sepsání smlouvy. Havlíčkova Borová zemědělská 
a. s. dále obci uhradí částku ve výši 870 Kč za rozdíl 
ve výměře pozemků (29 m2 á 30 Kč/m2). Náklady na 
zápis smlouvy do katastru nemovitostí budou hra-
zeny napolovic. 

− Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o uzavření 
budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN) číslo: 22_SOBS01_4121954064, mezi 
obcí a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, týkající se no-
vých stavebních parcel, a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy.  

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě (elektrického 
vedení) na pozemku p. č. 382 v k. ú. Oudoleň ve pro-
spěch obce v rozsahu zakresleném v geometrickém 
plánu firmy GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, číslo 
436-1104/2022, a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.   

− Zastupitelstvo projednalo žádost firmy 
JaTo stav s. r. o., Moravany o prodloužení termínu 

dokončení stavby Požární nádrž Oudoleň a bylo se-
známeno s navrhovanými úpravami. Zastupitelstvo 
schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby Po-
žární nádrž Oudoleň do 17. 6. 2022. Zastupitelstvo 
schvaluje provedení víceprací a dalších stavebních 
prací dle rozpočtu VI. a VII. Zastupitelstvo pověřuje 
starostku podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.  

− Zastupitelstvo stanovuje počet členů zastupitelstva 
obce Oudoleň pro volební období 2022 – 2026 
ve výši 9 členů.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 2/2022. Tímto opatřením byl rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 87 726,77 Kč (nejvyšší 
příjem činí 64 810 Kč – dotace SZIF v rámci akce 
Kulturní život v obci) a na straně výdajů o částku 
56 000 Kč (úhrada části nákladů za zpracování 
změny č. 2 Územního plánu Oudoleň).  

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních pro-
středků na účtech obce:  
Poštovní spořitelna 1 401 450,80 

 ČSOB, a. s.                              4 320 198,21 
     Česká spořitelna, a. s.             1 277 314,52 
     Česká národní banka 1 459 759,77 
 Celkem                                    8 458 723,30 Kč. 

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno a projed-
nalo:  

− oznámení Krajského úřadu Kraje Vysočina o ne-
poskytnutí dotace v rámci programu Bavíme se 
na Vysočině 2022 na Obecní slavnosti 2022 z dů-
vodu velkého množství doručených žádostí.  

− hodnocení zájezdu na muzikál do Prahy. 

− hodnocení akce Posezení se seniory. 

− řešení úniku vody ve vodovodním řádu. 

− výběrové řízení na kanalizaci.    

− organizaci oslav výročí. 

− s termínem zasedání zastupitelstva v úterý 28. 6. 
2022 v 18.00 hodin.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 5. 2022 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 
které se bude konat v úterý 28. 6. 2022 
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu.   
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene  - 
Olšiny 

4. Realizace školní kuchyně 
5. Zpráva kontrolního výboru 
6. Závěrečný účet obce 
7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 
8. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

 
 
 
 

TJ SOKOL OUDOLEŇ - ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
      Své členské příspěvky a příspěvky vašich dětí uhraďte prosím na bankovní účet TJ Sokol Oudoleň, z. s., 

číslo účtu: 1124799349/0800 do 30. 6. 2022, částka 100 Kč/osoba.  

     Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a rodné číslo. Můžete zaplatit i osobně Miroslavu Janáčkovi. 
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MUZIKÁL TŘI MUŠKETÝŘI SE LÍBIL 

     Dvakrát odložený zájezd na muzikál se podařilo uskutečnit v sobotu 
7. května. Téměř do posledního místečka zaplněný autobus příznivců kul-
tury se vydal do Prahy na jeden z nejznámějších románů vůbec. Slavní Tři 
mušketýři Alexandra Dumase se stali podkladem pro multivizuální předsta-
vení, které nese všechny prvky moderního divadla – netradiční používání 
projekce, přes 200 kostýmů, mobilní scéna. Romantický příběh o přátelství, 
lásce, ale také o intrikách a nenávisti se odehrává v první polovině 17. sto-
letí, kdy vládl Francii Ludvík XIII. Do vysoké politické hry náhodně vstupuje 
mladý ďArtagnan. Miluje Constance a rád by se stal mušketýrem…. 
     Na všechny účastníky dýchala v divadle Broadway slavnostní atmo-
sféra, která byla doplněna kouzelným hereckým obsazením. Hráli, zpívali 
a tančili pro nás Vojtěch Drahokoupil, Josef Vojtek, Bohouš Josef, Josef Vágner, Linda Finková, Ivan Vyskočil a další 
umělci. Zkrátka nevšední kulturní i společenský zážitek. 
     Poděkování patří všem účastníkům zájezdu, dále panu řidiči Klobasovi z dopravní společnosti ZDAR a. s., Žďár nad 
Sázavou za pohodovou a bezpečnou jízdu. Další pozornost patří těm, kteří nám poslali poděkování. Bylo velmi příjemné 
číst Vaše slova. Vždyť v dnešní době, kdy řešíme více problémů a stížností, je poděkování opravdu vzácné. Jsem ráda, 
že jste si výlet užili, a pro milé účastníky ho opět nachystám. Vždyť jeho cílem je, jak píšete, aby se nikdo nemusel o nic 
starat a věnoval se sobě a svým blízkým. 
     Na brzkou shledanou při dalším muzikálu se těší                                                                                Blanka Zvolánková 

PŘI TANEČNÍ AKADEMII VYSTOUPILO 

126 ÚČINKUJÍCÍCH  
     SPV Krucemburk pořádal v neděli 15. května 
v kulturním domě v Oudoleni taneční akademii. 
Sportovním odpolednem provázel moderátor tele-
vize PRIMA Jaroslav Brousil. Od začátku školního 
roku se děvčata z 1. stupně společně se staršími 
dívkami scházela pravidelně každou středu na ta-
nečním kroužku pod vedením paní Radky Horá-
kové. Dívky společně trénovaly různé taneční se-
stavy, cvičily i na step bedýnkách a dokonce i na 
židlích.  
     Na závěr tanečních kroužků připravili zaměst-
nanci SPV Krucemburk taneční akademii, které 
se zúčastnilo celkem 126 dětí ze základních a ma-
teřských škol z Oudoleně, Havlíčkovy Borové, Kru-
cemburku, Nížkova, Velké Losenice a Vojnova 
Městce. Akademie byla zahájena společným nástu-
pem všech dětí, poté se střídaly školy a školky s tanečními vystoupeními, dojemný závěr a poděkování akademii ukon-
čily. Všechny účinkující přišli podpořit rodiče, prarodiče, sourozenci a známí, kteří zaplnili kulturní dům.  
     Děvčata zvládla vystoupení na jedničku a patří jim velké poděkování za reprezentaci oudoleňské školy i obce. Chvá-
líme jejich přístup a zodpovědnost. Pomohla akci zorganizovat a nezalekla se ani úklidu po skončení akce. DĚKUJEME!                                                                                              
                                                                                                                                                              Blanka Zvolánková 

PODZIMNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
     Volby do zastupitelstva obce se budou konat 
ve dnech 23. – 24. září 2022. Zastupitelstvo bude mít 
opět 9 členů. Kandidátní listiny se podávají na Měst-
ském úřadě v Chotěboři nejpozději do 16.00 hodin 
dne 19. července 2022. 
      Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdru-
žení nezávislých kandidátů, připojí volební strana 
ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporují-
cími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její 
straně musí být uveden název volební strany, název za-
stupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a 
rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uve-
deno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde 
je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro pod-
poru volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se 
také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet pod-
pisů na peticích k podpoře kandidátních listin je pro naši 

obec: 19 podpisů pro nezávislé kandidáty a 26 pod-
pisů pro sdružení nezávislých kandidátů.  
         Další informace a vzory kandidátních listin nalez-
nete např. na webových stránkách obce https://www.ou-
dolen.cz/obecni-urad/volby/ nebo Města Chotěboř 
https://www.chotebor.cz/volby-2022-rozcestnik/d-
21304 
 

OBECNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2023 

S HISTORICKÝMI FOTOGRAFIEMI 

       Obec vydává pro rok 2023 obecní kalendář s histo-
rickými fotografiemi. Každá domácnost v obci bude mít 
na obecním úřadě připraven kalendář zdarma. Můžete 
si ho zde vyzvednout v době konání obecních slav-
ností a poté až do 30. 6. 2022.     
        Kalendář si také bude možné zakoupit, a to na 
obecním úřadě v době konání obecních slavností a poté 
na obecním úřadě a v prodejně COOP. Cena bude 
110 Kč. 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

       Dne 7. 5. 2022 se po tříleté odmlce 
konal zájezd na muzikál Tři mušketýři 
do divadla Broadway v Praze. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat 
obecnímu úřadu za podporu kulturního 
života občanů a paní starostce 
Mgr. Blance Zvolánkové za perfektní 
organizaci. Těšíme se na další 
podobnou akci.    

          Jana a Jana Plíhalovi 

https://www.oudolen.cz/obecni-urad/volby/
https://www.oudolen.cz/obecni-urad/volby/
https://www.chotebor.cz/volby-2022-rozcestnik/d-21304
https://www.chotebor.cz/volby-2022-rozcestnik/d-21304
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

JARNÍ ODPOLEDNE S RODIČI PROBĚHLO 

V DUCHU OSLAV JARA A RODINY  
     V pátek 27. 5. se nám konečně podařilo uskutečnit 
tradiční příjemné odpoledne s rodiči a dětmi. Původní zá-
měr, sejít se venku a setkání zakončit ohněm, nám překa-
zilo počasí, ale náladu nám to nezkazilo. Přesunuli jsme se 
do sálu KD, kde děti daly rodičům dárek v podobě vystou-
pení a potom se společně bavili při písničkách a tancích 
s pohybem, při hře Škatule, škatule, hejbejte se. Na závěr 
si rodič s dítětem procházel „opičí“ dráhu se zavázanýma 
očima. Celé zábavné odpoledne bylo postaveno na souhře 
rodiče a jeho dítěte. Moc děkujeme rodičům, že se akce 
zúčastnili ve velkém počtu a že se do her zapojili s dobrou 
náladou a nadšením.                                  Paní učitelky MŠ 
 

 

PŘI PROJEKTOVÉM DNU „ARCHITEKTURA 

PRO DĚTI“ JSME TVOŘILI POKOJÍČKY  
        Na konci května jsme zrealizovali další pro-
jektový den z projektu Šablony 3 spolufinancova-
ného Evropskou unií. Opět k nám do školky přijeli 
dětmi oblíbení mladí architekti z Brna. Tentokrát 
se s dětmi soustředili na vnitřek domu a různými 
hrami je seznamovali s tím, co to je plán, jak se 
podle něho staví, jak se tvoří místnosti v domě, jak 
se jmenují a čím se vybavují. Děti si vytvořily dům, 
který zabral téměř celou třídu, a měly z něho tako-
vou radost, že ho nechtěly „zbořit“, a ještě několik 
následujících dní si vybavené pokojíčky užívaly.                                               
                                                     Paní učitelky MŠ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA    

NA ŠKOLNÍM VÝLETĚ JSME SE STALI KELTY A ŘÍDILI 

KOŇSKÉ SPŘEŽENÍ 
      Středu 18. 5. jsme si užili opravdu netradičně a originálně. 
Navštívili jsme nejprve "Zemi Keltů" v Nasavrkách. Zde jsme se 
stali alespoň na chvíli Kelty - nejenom, že jsme vyslechli, jak 
Keltové v oppidech žili, prohlédli si jejich stavení, ale vyrobili 
jsme si i pravé cínové mince, vyzkoušeli jsme keltské kožeši-
nové postele a také jsme se oblékli do keltských tradičních 

oděvů. Bylo toho 
opravdu hodně a 
bylo to zážitkové.         
      Pak jsme se 
autobusem přesu-
nuli do Slatiňan, 
kde jsme po zdo-
lání asi 1,5 km 
kopce navštívili 
muzeum Švýcárna. 
Zde jsme měli mož-
nost dozvědět se 
mnohé o historii slavného starokladrubského koně, ale pro nás bylo určitě 
zajímavé si na koni nejen posedět, ale též zkusit, jak se řídí koňské spřežení. 
Aktivit a zajímavostí pro nás zde bylo mnohem víc, než jsme si mysleli. Více 
můžete vidět v naší fotogalerii. Na závěr jsme ještě vystoupali ke Kočičímu 
hrádku, který byl pro nás takovou třešničkou na dortu. Měli jsme štěstí, že 
se zpátky šlo z kopce. Zážitků jsme měli opravdu hodně a byli jsme rádi, že 
na nás ve Slatiňanech čekal autobus, který nás odvezl zpátky až před školu. 
Domů jsme dorazili unavení, ale plní zážitků.                                Paní učitelky 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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„ŘIDIČÁK NA KOLO“ ZÍSKALI VŠICHNI ŽÁCI 4. A 5. ROČNÍKU 
     V pondělí 23. května se vydali žáci 4. a 5. ročníku do Havlíčkova Brodu na zimní 
stadion, kde díky pracovníkům Českého červeného kříže „vyrostlo“ dopravní hřiště. 
     Zde měli zúročit své znalosti, vědomosti a dovednosti z dopravní výchovy. Pokud by 
zvládli testy a jízdy, obdrží Průkaz cyklisty ("řidičák na kolo"). 
     A pak už to vypuklo. Naši mladí cyklisté si vyzkoušeli jízdu na kole po dopravním 
hřišti, kde museli dávat bedlivý pozor na značky i na ostatní účastníky silničního pro-
vozu. Nejprve je instruktorky musely občas upozornit, že při odbočování musí dát zna-
mení  o  změně  směru jízdy, na „stopce“ že se musí zastavit a před železničním pře-
jezdem taktéž, ale pak 
už všichni jezdili jako 
„profíci“. 
     Obavy byly z písem-
ného testu, který obsa-
hoval 20 otázek. Kromě 
teorie a značek tu mu-
seli vyřešit i spletité si-
tuace na křižovatkách. 
     Kromě těchto disci-

plín tu byla i jedna kuriozita – děti si vyzkoušely „opi-
lecké“ brýle a měly procházet mezi kužely, aniž by do 
některého koply. To se nikomu nepodařilo.   
     Po občerstvení v šatně a vypití kakaového nápoje 
jsme netrpělivě čekali, jak testy a jízdy dopadly. Dočkali 
jsme se a slyšeli jsme jen samé dobré zprávy. Všichni 
Průkaz cyklisty získali! Měli jsme velkou radost. Při zpá-
teční cestě jsme se ještě na chvíli zastavili na hřišti a 
potom hurá zpátky na autobus a domů!        Paní učitelky 

Kateřina Tučková: BÍLÁ VODA 

     Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje 
pustá vesnice skrytá ve stínu pohranič-
ních hor, kam kdysi přicházely zástupy 
poutníků vyprosit si pomoc u zázračné 
sošky Panny Marie. Právě sem o několik 
století později přijíždí Lena Lagnerová, 
aby se tu skryla před svou minulostí, 
která ji přivedla na pokraj sebevraždy. 
     Namísto kláštera s početnou řeholní komunitou tu 
však najde pouze několik řádových sester, vedených 
svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta přišla do Bílé Vody 
o poslední zářijové noci roku 1950, kdy komunistický re-
žim zosobněný démonickým páterem Plojharem odvlekl 
v rámci Akce Ř všechny řádové sestry do sběrných kláš-
terů. Mladičká Evarista tehdy dostala na výběr: vrátit se 
do civilního života, nebo s ostatními sdílet jejich příští 
osud. 
     Nezaváhala ani na okamžik. Stejně jako všechny ře-
holnice byla nasazena na nucené práce a vystavena po-
nižování v komunistickém kriminálu i mučení, aby se 
vzdala víry v Boha. Marně. Lena však zjistí, že tím Eva-
ristin dramatický příběh pouze začíná, a brzy pochopí, 
že démoni obcházející minulost bělovodských řeholnic 
nezmizeli, a navíc jsou součástí i jejího vlastního osudu. 

     "Psala jsem ten román s přestávkami deset let. Me-
zitím jsem četla materiály, které jsem objevila v archi-
vech, mluvila s pamětníky, pobývala v klášteře a také 
prošla složitým duchovním hledáním, které mi pomohlo 
přiblížit se mým postavám i zevnitř. Myslím, že je to má 
nejprožitější kniha." řekla Kateřina Tučková o svém ro-
mánu Bílá Voda 
 

Vlastimil Vondruška: DRAČÍ NÁHRDELNÍK 

      V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém hradě 
uspořádá Jaroslav ze Šternberka, zmizí jeho krásná ne-
teř Elška, manželka veverského purkrabího Drslava. 
Mezi hosty to vyvolá posměch, protože nemá pověst 
ctnostné manželky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha 
z Chlumu a se slzami v očích ho prosí o pomoc. Do-
mnívá se, že jeho žena Elška neutekla, ale někdo ji 
unesl. Záhy poté je nalezen zavraž-
děný trubadúr, který se jí předešlého 
večera dvořil. Společnost obviňuje 
z jeho smrti Drslava. Vše by vypadalo 
jako banální příběh msty podváděného 
manžela, pokud by mezi věcmi onoho 
trubadúra nenašel Oldřich z Chlumu 
důkaz, že jde o záležitost nanejvýše 
tajemnou.

JARNÍ SOUTĚŽ HRY PLAMEN SE KONALA 

V DLOUHÉ VSI 
      V neděli 8. 5. jsme po dvouleté pauze vyrazili na tolik 
očekávanou jarní soutěž hry Plamen. Zavítali jsme na 
fotbalové hřiště v Dlouhé Vsi, kde bylo pro všechny 
účastníky připraveno zázemí i soutěžní plocha. Naši 

oblast č. 3 zastupovaly sbory mladých hasičů 
z Oudoleně, Havlíčkovy Borové, Dlouhé Vsi, Dobré, 
Krucemburku, Kohoutova, Ždírce nad Doubravou, 
Sobíňova a Jitkova.  
     Začínalo se tradičně štafetami 4 x 60 m a štafetou 
požárních dvojic. Štafeta požárních dvojic u mladších 
nedopadla sice úplně dle představ, ale pro většinu z nich 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

 
 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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to byla úplně první soutěž. Protože bylo pěkné slunečné 
počasí, tak se požární útoky běžely ve dvou pokusech, 
které se vydařily. 
 

Umístění: mladší 6. místo ze 7 zúčastněných sborů 
    starší 5. místo z 9 zúčastněných sborů. 
 

      Výsledky nás potěšily, protože dva roky, po které 

jsme nemohli mít jarní přípravu, byly znát a pro většinu 
mladších dětí byla tato příprava novinkou. 
      Příjemně nás překvapilo, kolik cen jsme dostali 
za umístění – fixy, sešity, bonbony, Pribináčky, pitíčka.      
      Samozřejmě zážitkem pro nás opět byla jízda 
našimi hasičskými auty na soutěž, především 
„Kačenkou“.                                                  Vedoucí MH 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ KE 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

      Již přesně 120 let uplynulo od doby, kdy naši 
předkové sepsali první stanovy dobrovolného 
hasičského sboru v Oudoleni - 120 let obětavé, 
záslužné a dobrovolné práce členů sboru pro svoje 
spoluobčany a bližní. Proto náš sbor uspořádal soutěž 
v požárním sportu pro okrsek č. 6, kam patří Oudoleň, 
Havlíčkova Borová, Jitkov, Slavětín, Kojetín, Cibotín, 
Krátká Ves a Česká Bělá. 
     Přípravy na tuto akci započaly již ve čtvrtek a v pátek 
před soutěží, kdy bylo potřeba vyměřit tratě pro štafety, 
požární útok a připravit zázemí pro závodníky. 
     V sobotu 28. 5. se část louky u kulturního domu 
změnila na hasičské cvičiště. Akci jsme zahájili 
slavnostním nástupem soutěžních družstev před 
kulturním domem, kde nás přivítali zástupci obce 
a místního SDH. Poté jsme se za hudebního 
doprovodu přesunuli před kapličku a školu, kde 
hasiči položili věnce k pomníkům. Bohužel tento 
celý slavnostní akt propršel, ale naštěstí to byl 
poslední déšť tohoto dne. 
     Ve 13 hodin začala soutěž, do které Oudoleň 
nasadila 1 družstvo žen mladších, 1 družstvo žen 
starších, 1 družstvo mužů mladších a 2 družstva 
mužů starších. Rozběhem štafet mladších mužů 
a žen začalo soutěžní klání. Pak následovaly 
požární útoky. Kategorie mladších žen (postupuje 
1. družstvo) i mladších mužů (postupuje 1. a 
2. družstvo) jsou postupové na okresní kolo. Jako 
vždy byly útoky velice zajímavé. Následovalo 
slavnostní vyhlášení jednotlivců a družstev.     

     Umístění oudoleňských dopadlo následovně: 
ženy mladší - 4. místo 
muži mladší - 4. místo 
ženy starší - 2. místo 

muži starší I. - 8. místo  
muži starší II.  - 5. místo. 

     V rámci oslav obdržel každý sbor dobrovolných 
hasičů pamětní plaketu.  
     Poděkování patří všem členům sboru, i všem 
ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
přípravě a organizaci celé akce. Děkujeme také 
za zapůjčení louky, kde se celá akce konala, firmě 
Sláma nápoje s. r. o., šikovnému panu elektrikáři a obci 
Oudoleň. Dále děkujeme delegátům z OSH a všem 
zúčastněným spolkům SDH.                                          ER 

Foto: T. Holub 
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci červnu oslaví výročí narození 
 

 

Jaroslav Strašil, Oudoleň 107 

Zdeňka Holasová, Oudoleň 119 

František Sláma, Oudoleň 129 

Eva Hájková, Oudoleň 118 
 

      BLAHOPŘEJEME! 

 

OBECNÍ SLAVNOSTI A HASIČI 
      V rámci Obecních slavností přijďte v sobotu 11. 6. 
v době od 15.00 do 17.00 hodin navštívit naši hasičárnu 
v kulturním domě - prohlédnout si techniku (Tatru 805 - 
„Kačenku“, motorovou stříkačku, …), kroniky, poháry. Děti si 
mohou vyzkoušet obleky, práci se džberovkou a další. 
      Hasičská klubovna bude z důvodu rekonstrukce podlahy 
uzavřena, děkujeme za pochopení. 
      Těšíme se na Vás.                                    Členové SDH          

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ 

DOMÁCNOSTI 

      Kraj Vysočina počítá s další vlnou kotlíkových dotací 
určených tentokrát pouze pro nízkopříjmové domác-
nosti. Stát domácnostem prostřednictvím kraje uhradí 
až 95 procent výdajů na výměnu starých neekologic-
kých kotlů na tuhá paliva, a to až do výše 130 tisíc korun 
u kotle na biomasu a až do 180 tisíc korun u tepelného 
čerpadla. Dotaci je dále možné využít na nový plynový 
kondenzační kotel, který byl instalovaný nebo závazně 
objednaný do konce dubna 2022. Žadatelé budou 
muset nově doložit, že průměrný čistý roční příjem 
za každého člena domácnosti, ve které má dojít k vý-
měně starého kotle, nepřesáhl v roce 2020 částku 
170 900 Kč. Výjimku z povinnosti dokládat příjmy budou 
mít domácnosti složené výhradně ze starobních dů-
chodců nebo z invalidních důchodců 3. stupně. 
     Kraj Vysočina už požádal o 119 miliónů korun na vý-
měnu starých kotlů v nízkopříjmových domácnostech. 
Úřad nyní čeká na schválení této žádosti a na potvrzení 
podmínek vyhlášení výzvy. S vyhlášením výzvy v rámci 
Kraje Vysočina se počítá na začátku července 2022. 
Příjem žádostí o dotaci bude možný pouze do konce 
srpna 2022. V Kraji Vysočina prozatím deklarovalo zá-
jem o výměnu v této vlně kotlíkových dotací cca 

300 domácností. Pokud nějaké peníze ve výzvě 
zbydou, Ministerstvo životního prostředí avizovalo, že 
není vyloučeno vyhlášení dodatkové výzvy na začátku 
příštího roku.  
       Zájemcům o kotlíkovou dotaci z nízkopříjmových a 
seniorských domácností doporučujeme pravidelně sle-
dovat webové stránky Kraje Vysočina a oficiální tisko-
viny Kraje Vysočina, kde budou aktuální informace prů-
běžně zveřejňovány.  
      Informace ke kotlíkovým dotacím na území Kraje 
Vysočina je možné získat v úředních hodinách také 
na informační lince 564 602 888, dotazy lze zasílat i na 
e-mail kotliky@kr-vysocina.cz. Tematická stránka kotlí-
kových dotací pro žadatele na Vysočině je přístupná 
z odkazu www.kr-vysocina.cz/kotliky. 
     Peníze na výměnu kotle, zateplení domu, výměnu 
oken a dveří, instalaci solárních panelů nebo na další 
úsporné projekty může veřejnost získat i z dotačního 
programu Nová zelená úsporám. Program nabízí dotaci 
až 50 procent bez ohledu na výši příjmů. Více informací 
je na webových stránkách novazelenausporam.cz. 
V tomto případě však není Kraj Vysočina místem pro 
přijímání žádostí. Agendu programu Nová zelená úspo-
rám administruje Státní fond životního prostředí. 
                      Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROČNÍK XVI. - VYDÁNO: 6. 6. 2022. 
MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 6.  

Uzávěrka příštího čísla: 28. 6. 2022.  
Evidenční číslo:MK ČR E 17544. 

Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123, 

IČO: 00267996. DIČ: CZ00267996. 
Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815,  

obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz  
Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

PLÁNOVANÉ AKCE 

10. – 11. 6.  OBECNÍ SLAVNOSTI Obec, spolky 

27. 6. v 16.00 hodin Loučení s předškoláky Obec, ZŠ a MŠ 

27. 6. v 17.00 hodin Loučení páťáků Obec, ZŠ a MŠ 

28. 6. Zasedání zastupitelstva  Obec 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 
 
 
 

Tichou vzpomínku věnujeme  

paní Heleně Hájkové, 

která zemřela 16. května 2022 

ve věku nedožitých 57 let. 

 

 
                                                                                    

            
 

PODĚKOVÁNÍ 
 

      Touto cestou velice děkujeme 
Ivaně Rosické za krásného háčko-
vaného Soptíka, kterého věnovala 
našemu SDH. Máme pěkného ori-
ginálního maskota.        
       Děkujeme. 

        
 

mailto:kotliky@kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz/kotliky
mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
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Ohlédnutí za oslavami 120. výročí založení SDH Oudoleň ve fotografiích Tomáše Holuba 

 


