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                                                                                                           ČERVENEC – SRPEN 2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

SLOVO STAROSTKY  

 
Vážení spoluobčané, 
 
     nastala nám tolik vytoužená doba léta, prázdnin a 
dovolených. Předškoláci byli slavnostně pasováni na 
prvňáčky a po prázdninách usednou poprvé do školních 
lavic. Žáci pátého ročníku se rozloučili s oudoleňskou 
školou a v září se vydají do světa. A ostatní žáci a stu-
denti odhodili školní brašny a vrhli se do víru léta odpo-
činout si od každodenních školních povinností. Na 
prázdniny se těší nejen děti, ale i učitelé a další zaměst-
nanci školy. Ráda bych všem poděkovala za jejich práci, 
trpělivost, přístup a úsilí při práci s dětmi. Ale i my 
ostatní si zasloužíme dovolenkový čas, který většinou 
přináší pocit uvolnění a odpočinku, možnost alespoň na 
chvíli vypnout starosti všedního dne.  
     Mnoho času nám, nejenom v červnu, zabrala pří-
prava a organizace obecních oslav. Na tomto místě 
bych ráda poděkovala všem, kteří nezištně pomáhali a 
obětovali svůj volný čas pro nás všechny. Oslavy se vy-
dařily, máme krásné vzpomínky. 

      
      Během měsíce června došlo k dokončení rekon-
strukce požární nádrže. Sice nás ještě čekají menší 
úpravy, ale jsme rádi, že se již v těchto horkých dnech 
můžete vykoupat. Získali jsme územní souhlas pro vý-
stavbu 3 stavebních parcel. V tuto chvíli čekáme ještě 
na rozhodnutí stavebního úřadu v Chotěboři. Dále jsme 
získali stavební povolení k výstavbě nového vodovodu 
Čtvrtě. Z dalších akcí se připravujeme na kolaudaci 
chodníků v dolní části obce, chystáme rekonstrukci úkli-
dové místnosti v kulturním domě a rekonstrukci školní 
kuchyně. Ani přes prázdniny tedy v úsilí nepolevíme, 
stále je co řešit a dodělávat. Ale odpočinout si také mu-
síme. 
     Na závěr přeji všem dětem, žákům a studentům ne-
konečné prázdniny plné slunce a dobrodružství. A nám 
dospělým přeji co nejvíce přítomných okamžiků, ať už 
se je chystáme strávit na dovolené v zahraničí, v České 
republice nebo jen tak doma na zahrádce. 
     Užijte si krásné léto! 

                                                                                              
Blanka Zvolánková, starostka obce 

Předškoláci se loučili s mateřskou školou. 
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− Kontrola usnesení - usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. „ČEZd_SoBS VB 26302/IV-12-
2024039/Oudoleň, par.152/20,knn“  mezi obcí a 
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. Návrh smlouvy se týká věcného 
břemene umístění, provozování a udržování kabelo-
vého vedení k čp. 124 na pozemcích obce p. č. 
152/66 a p. č. 815 v k. ú. Oudoleň. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě (elektrického 
vedení) na pozemku p. č. 363/5, p. č. 363/14 a p. č. 
388/7 v k. ú. Oudoleň a věcného břemene služeb-
nosti vodovodního řadu na pozemcích p. č. 363/14 a 
p. č. 388/7 v k. ú. Oudoleň ve prospěch obce v roz-
sahu zakresleném v geometrickém plánu firmy 
GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, číslo 436-
1104/2022, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí in-
formace firmy AVE CZ odpadové hospodářství 
s. r. o., Žďár nad Sázavou, k systému svozu a evi-
dence odpadového hospodářství.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí ná-
vrh firmy REACOM s. r. o., Třebíč na opravu komu-
nikace Oudoleň – Slavětín. Oprava komunikace se  
v současné době nebude realizovat. 

− Ministerstvo zemědělství, Praha schválilo dotaci na 
opravu střechy kapličky. Oprava střechy bude prove-
dena na jaře příštího roku. Do konce roku bude pro-
vedeno výběrové řízení. Zastupitelstvo schvaluje vý-
běrovou komisi pro výběrové řízení na akci: „Vý-
měna střešní krytiny na kapličce v Oudoleni I. etapa“ 
ve složení: Mgr. Blanka Zvolánková, Pavel Veselý, 
Michal Blažek. 

− Zastupitelstvo jednalo o projektu „Oudoleň Čtvrtě – 
vodovodní řad + přípojky a zatrubnění dešťové ka-
nalizace“. V současné době je na úřední desce zve-
řejněna Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – povolení 
k vodnímu dílu k tomuto projektu. Zastupitelstvo 
schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení na 
akci: „Oudoleň Čtvrtě – vodovodní řad + přípojky a 
zatrubnění dešťové kanalizace – I. část“ ve složení: 
Mgr. Blanka Zvolánková, Pavel Veselý, Bc. Petr 
Zvolánek, Václav Augustin. Zastupitelstvo schvaluje 
požádat o provedení výběrového řízení Centrum 
společných služeb Svazku obcí Podoubraví. 

− Zastupitelstvo projednalo výpověď nájemní smlouvy 
se společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s., 
Havlíčkova Borová a následný pronájem pozemků 
s výpovědní lhůtou 3 roky.  

− Zastupitelstvo schvaluje pronájem veřejného pro-
stranství na pouti v roce 2023 za stejných podmínek 
jako v roce 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje žádost o pro-
dloužení pronájmu budovy bez čp/če na pozemku 
p. č. st. 137 do 31. 12. 2022 z důvodu dlouhých do-
dacích lhůt stavebních prvků a materiálů.   

− Zastupitelstvo schvaluje žádost Základní školy a Ma-
teřské školy Oudoleň o udělení výjimky z počtu žáků 
pro školní rok 2022/2023 a schvaluje úhradu zvýše-
ných výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad 

výši stanovenou podle § 161 a § 162 školského zá-
kona.  

− Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu: Úprava 
kuchyně pro ZŠ a MŠ Oudoleň.   

− Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na oplo-
cení školní zahrady. Termín realizace: září – říjen 
2022. Na příštím zasedání budou projednány další 
cenové nabídky.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem ze zase-
dání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Oudo-
leň konaného dne 23. 5. 2022. Kontrolní výbor nemá 
v současné době žádné připomínky.  

− Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Ou-
doleň za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo 
schvaluje účetní závěrku za rok 2021. 

− Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní 
školy a Mateřské školy Oudoleň za rok 2021. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje Rozpoč-
tové opatření č. 3/2022. Tímto opatřením bude roz-
počet na straně příjmů navýšen o 850 886 Kč (nej-
vyšší příjem činí 840 000 Kč – pachtovné od LDO 
Přibyslav) a na straně výdajů bude navýšen o částku 
865 000 Kč (nejvyšší výdaj činí 840 000 Kč – členský 
podíl LDO Přibyslav).  

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních pro-
středků na účtech obce:  
Poštovní spořitelna 1 381 506,63 

 ČSOB, a. s.                              3 849 596,79 
     Česká spořitelna, a. s.             1 246 455,50 
     Česká národní banka 1 459 749,77 
 Celkem                                    7 937 308,69 Kč. 

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s protokolem Krajské hygienické stanice Kraje 
Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, 
z kontroly ZŠ a MŠ Oudoleň. 

− se záznamem z jednání ohledně opravy pro-
pustku nad Oudoleňským potokem na státní sil-
nici č. I/34. Předpokládá se uzavírka jednoho jízd-
ního pruhu, provoz bude řešen semaforem. Před-
pokládaný termín realizace je září – říjen 2022.  

− se záměrem výměny vodovodních kohoutů 
v úseku od čp. 92 po čp. 144. 

− s informacemi z valné hromady MAS Havlíčkův 
kraj o. p. s.     

− s termínem zasedání zastupitelstva dne 17. 8. 
2022 v 18.00 hodin.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 28. 6. 2022 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které 
se bude konat ve středu 17. 8. 2022 od 18.00 
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.   
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Žádost o vyjádření 
3. Záměr směny majetku č. 6/2022 
4. Výpověď z pronájmu pozemků 
5. Vodovod Čtvrtě 
6. Oplocení školní zahrady 
7. Rozpočtové opatření č. 4/2022 
8. Stavy na bankovních účtech obce 
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OBECNÍ SLAVNOSTI 

     V pátek 10. června a v sobotu 11. června jsme si společně připomněli 
625. výročí od první písemné zmínky o naší obci a 60 let od slavnostního 
otevření kulturního domu. Obecní oslavy byly sice menšího rázu, byly ale 
především o nás. Pochlubili jsme se tím, co v obci máme, co děláme, co 
nám přináší radost, ale i starost. 
     Program oslav jsme zahájili promítáním filmů v kulturním domě. Pro děti 
pohádka Tajemství staré bambitky 2 a pro dospělé film Betlémské světlo. 
Účastí jste nás mile překvapili. Slavnostní sobotní odpoledne zahájila mše 
svatá před kulturním domem, kterou celebroval páter Daniel Kolář. Po slav-
nostním projevu starostky obce následovalo vystoupení školního pěvec-
kého sboru a vystoupení tanečního kroužku. V odpoledních hodinách ná-
sledoval den otevřených dveří v kulturním domě, ve škole, na úřadě, v kap-
ličce, v hasičské zbrojnici, na poště, ve fotoateliéru, v rezervoáru Březina, 
ve skladu Sláma nápoje a ukázky dravců pana Václava Augustina. Podě-
kování patří všem za přípravu a čas, který jste věnovali ostatním při ná-
vštěvě. V podvečerních hodinách si mohli návštěvníci zazpívat, ale i zatan-
čit při vystoupení dechové kapely Sklenařinka. A večerní pohodu zpříjem-
nila taneční zábava s hudební skupinou Fortuna, která všem příznivcům 
skvěle hrála až do velmi pozdních nočních hodin.  
     Obec vydala u příležitosti oslav kalendář na rok 2023, kterým chceme 
vzdát vzpomínku a poděkování všem občanům, kteří přispěli k tomu, aby 
naše obec dále žila a byla nám opravdovým domovem. Pokračujme a sta-
rejme se o její krásu jako ti, kteří stáli u zrodu. 
     Závěrem je mou milou povinností poděkovat hojnému množství návštěv-
níků oslav za účast a všem organizátorům za veliké pracovní vypětí a spon-
zorům za dary. Každá taková akce je náročná, ale když se povede, přináší velké uspokojení a přispěje ke zlepšení 
vztahů mezi spoluobčany. Vždyť poznávání předků a plodná spolupráce v současnosti prohlubuje náš vztah k místům, 
která jsou naším domovem. Buďme hrdí na to, že jsme občany malé, ale hezké a aktivní obce. Učme této hrdosti i naše 
děti a vnuky. Pak bude budoucnost Oudoleně v těch nejlepších rukách.                                                  Blanka Zvolánková 

 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ PROBĚHLO SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A PÁŤÁKŮ

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

     Chtěla bych moc poděkovat 
oudoleňským starším děvčatům 
za perfektní spolupráci při pečení 
pouťových koláčů. Také paní Půžové, 
vrchní pekařce. Páteční den jsem si 
s Vámi všemi užila a opravdu: věk je 
jenom číslo. Pracovní nasazení, 
atmosféra, sehranost = 15 kg koláčů a 
ve 13:00 hodin bylo hotovo. 
     Děkuji a doufám někdy na 
shledanou.                                           Pavlína 
 
Recept na koláče:  
1 kg hladké mouky 
0,5 kg másla (povolené)   
10 dkg sádla 
5 dkg kvasnic (udělat kvásek) 
1 dkg soli 
8 žloutků 
¼ l mléka 
citrónová kůra 
 

Náplň: tvaroh, povidla, mák 
 

Rum, cukr moučka na obalení, máslo na 
maštění 
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     Rychlými kroky se přiblížil konec školního roku, na 
který se těší všechny děti. Výjimečný je ale každoročně 
pro předškoláky, kteří se loučí s mateřskou školou a od 
září budou navštěvovat 1. třídu základní školy. V pon-
dělí 27. června je za účasti rodičů, prarodičů a příbuz-
ných v zasedací místnosti obecního úřadu přivítali zá-
stupci obce, paní učitelky a paní ředitelka. Po vystou-
pení, které zvládli všichni na jedničku, je čekalo slav-
nostní pasování na školáky, ošerpování, předání ky-
tičky, trička se jménem a obrázkem školy, vzpomínkové     
knížky na mateřskou školu a dalších dárečků. Rodiče 
dětí se podepsali do pamětní knihy.  
     Emičce, Kamilce, Amálce, Nelince, Emičce, Anič-
ce a Vašíkovi přejeme hodně úspěchů ve škole, ať 
se jim všechno daří, mají hodně jedniček, najdou 
hodné kamarády a dělají svým rodičům velkou ra-
dost!!  
       Nová etapa dalšího školního vzdělávání začne po 
prázdninách i žákům 5. ročníku, kteří se v ten samý den 
přišli rozloučit s oudoleňskou školou. Pět let uteklo jako 
voda. Paní ředitelka o nich prozradila, že od 1. třídy byli 
nejenom výbornými a pilnými žáky, ale také dobrými ka-
marády, kteří si po celou dobu školní docházky 

pomáhali. Bylo na ně spolehnutí, vše zařídili a zorgani-
zovali. Naší škole po nich bude smutno... Kéž by jim zís-
kané vědomosti a přátelství vydržely i do dalšího života! 
Po vystoupení o nich jejich spolužačky ze 4. ročníku 
prozradily zajímavé informace a též vybranou školu, 
kterou budou od září navštěvovat. Následovalo paso-
vání na absolventy, předání šerpy, kytičky, vzpomínko-
vého trička, knížek na památku, dalších dárečků a pod-
pis do pamětní knihy. Závěr loučení byl velmi dojemný, 
tradiční vzpomínková prezentace nenechala ani jedno 
oko suché. 
     Emče, Ivče, Kristýnce, Kubovi, Aničce, Fandovi, 
Natálce a Lenče přejeme hodně úspěchů na 
2. stupni základní školy. Ať se jim daří na ZŠ a MŠ 
Havlíčkova Borová, na Gymnáziu v Chotěboři a na 
ZŠ Buttulova v Chotěboři!! 
     Poděkování patří všem pedagogům a ostatním za-
městnancům školy za prožitý školní rok 2021/2022. 
Užijte si léto, odpočiňte si a naberte síly do dalšího škol-
ního roku! 
     Dětem přeji krásné léto a prázdniny!  

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 Městském úřadě v Cho-
těboři nejpozději do 16.00 hodin dne 19. července 2022. 
      Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení 
nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní 
listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandida-
turu. V záhlaví petice a na každé její straně musí být uveden 
název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého 
volební strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu 
voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum naro-
zení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento 
hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočí-
távají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet 
podpisů na peticích k podpoře kandidátních listin je pro naši 
obec: 19 podpisů pro nezávislé kandidáty a 26 podpisů 
pro sdružení nezávislých kandidátů.  
         Další informace a vzory kandidátních listin naleznete 
např. na webových stránkách obce https://www.oudo-
len.cz/obecni-urad/volby/ nebo Města Chotěboř 
https://www.chotebor.cz/volby-2022-rozcestnik/d-21304. 
 

K 30. 6. 2022 SKONČILA PLATNOST BANKOVEK 100 KČ AŽ 

2000 KČ S TENKÝM STŘÍBŘITÝM PROUŽKEM 
     Dne 30. června skončila platnost starších vzorů bankovek v hodnotě 
100, 200, 500, 1000 a 2000 korun. 
     Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na po-
kladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace (banky) 
a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. čer-
vence 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po 
neomezenou dobu. Občané Oudoleně si mohou bankovky také vyměnit 
na Poště Partner v Oudoleni. 
     Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které nadále zůstávají 
v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku – ochranného 
prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných 
bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější 

vzory bankovek mají proužek širší, jenž při 
naklopení mění barvu z hnědofialové na zele-
nou.  

Oznámení 
 o   době    a    místě    konání    voleb    do    zastu-
pitelstva    Obce Oudoleň   podle   §   29    zákona   
č.   491/2001   Sb.,   o   volbách   do   zastupitelstev   
obcí   a   o   změně   některých   zákonů 
 
1. Volby do zastupitelstva obce Oudoleň se uskuteční 

v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.  
 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je vo-
lební místnost v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Oudoleň, Oudoleň 123. 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže    
svoji totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou    
oprávněni volit na území České republiky. 

 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem    
konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

 

 

       
  

ZÁPIS A KONTROLA VODOMĚRŮ 
Upozorňujeme občany, že v průběhu měsíce července a srpna bude 
pan Michal Blažek provádět zápis stavu vodoměrů a jejich kontrolu. 

 

       
  

https://www.oudolen.cz/obecni-urad/volby/
https://www.oudolen.cz/obecni-urad/volby/
https://www.chotebor.cz/volby-2022-rozcestnik/d-21304
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OBECNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2023 S HISTORICKÝMI 

FOTOGRAFIEMI 

     Obec vydala pro rok 2023 obecní kalendář s historickými fotografiemi. 
Každá domácnost v obci (i chalupáři) má na obecním úřadě připraven ka-
lendář zdarma. Můžete si ho zde vyzvednout do 15. 7. 2022.     
     Kalendář je také možné si zakoupit, a to na obecním úřadě a v prodejně 
COOP. Cena je 110 Kč/ks.  

PODĚKOVÁNÍ 
     Děkujeme obecnímu zastupitelstvu a obzvláště jed-
notlivcům, kteří uspořádali pouťový víkend za: 1. páteční 
kino před poutí – pěkná pohádka, příjemná atmosféra 
v místním KD, za 2. příjemně strávený pouťový den, který 
se opravdu povedl. Celodenní program, občerstvení i ve-
černí zábava byly za 1*. 
     A do třetice díky za koupaliště . . .  už se plní, hurá. Sice 
se zpožděním, ale je. Vypadá parádně, účel plní a myslím, 
že si k němu najde cestu mnoho lidiček nejen z Oudoleně. 
Pochvala obci a jednotlivcům, kteří se do této náročné re-
konstrukce pustili a věnovali tomu svůj čas. Zdařilá akce.                                                                                                 
                                                                                        ER 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - V ČERVNU JSME NAVŠTÍVILI PERŠÍKOV 

      Poslední 
měsíc tohoto 
školního roku 
se nesl ve zna-
mení dalších 
projektů v rám-
ci projektu Ša-
blony III – pro-
jektu spolufi-
nancovaného 
Evropskou unií. 
Svátek dětí 
jsme započali 
prvním projek-
tovým dnem 
s názvem Jak 
se žije v Perší-
kově, abychom 
se konečně po-
dívali, kde bydlí 
naši kamarádi. 
Hned na úvod 
byly děti nad-
šené z toho, že 
jely linkovým 
autobusem. Sluníčko se na nás celou dobu usmívalo, a tak jsme mohli projít vesnici křížem krážem. Největší díky patří 
místním rodičům, kteří nás provedli po okolní krajině, předvedli práci včelaře i medové plástve, ukázali domácí zvířata 
a připravili nám pohoštění. Velkým zážitkem pro děti bylo hraní v potoce a svačina venku na čerstvém vzduchu. Vyvr-
cholením dopoledne byla exkurze v kravíně pana Frühbauera. Zpátky jsme odjížděli příjemně unaveni, ale plni zážitků 
a hlavně s přesvědčením, že v Peršíkově se taky dobře žije. 
      Další projektový den jsme prožili se zvířecím kamarádem maďarským ohařem Svenem a jeho majitelkou Zuzkou. 
Zuzka nám vysvětlila, jak se k pejskům chovat, kde je správně hladit, a měli jsme možnost si všichni vyzkoušet „oprav-
dický“ výcvik. Pohodové dopoledne jsme zakončili společnou vycházkou do přírody. 
      Při posledním projektovém dnu jsme si vyzkoušeli práci detektivů. Odjeli jsme na dopoledne do Ekocentra Horní 
Krupá a tam jsme pomohli vypátrat, kdo jim tam snědl salát a kdo bydlí v rybníčku, a tak se děti seznámily se životem 
živočichů, kteří žijí na zahradě. 
     Kamarád Čitálek nám do školky donesl poslední pohádku pro tento školní rok, jejíž název se děti snažily uhodnout 
podle indicií v hmatovém sáčku. Daly hlavy dohromady a zjistily, že je to pohádka O vlkovi a kůzlátkách. Pohádku jsme 
si přečetli a vyzkoušeli práci s hlasem, cvičili jsme s jazýčkem a zpívali písničky, protože: s písničkou je veseleji.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ  
 

 

Ve dnech 25. – 29. 7. 2022 bude z důvodu 

 čerpání dovolené obecní úřad uzavřen. 
 

 

 

       
  

ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY  

O PRÁZDNINÁCH 
Starostka obce:  
Úterý -  sudý týden: 17.00 – 19.00 hodin 
 
 

Místostarosta obce: 
Čtvrtek - lichý týden:  17.00 – 18.00 hodin 
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     Zažili jsme evakuaci školy v rámci cvičného požárního poplachu hasičských jednotek. Přihlíželi jsme zásahu hasičů, 
poté si děti prohlédly požární vozidla, ale hlavně se naučily, co dělat v případě požáru nebo jiné události. 
     Červen je jako každoročně vyvrcholením práce předškoláků. Dokončují úkoly, které je celý rok provázely, tvoří si 
svoje předškolácké tablo, nacvičují vystoupení na slavnostní loučení s předškoláky na obecním úřadě, přebírají Před-
školácké vysvědčení, předávají Předškolácké žezlo budoucím předškolákům a hlavně: loučí se se školkou a školka 
s nimi.  
     Rok utekl jako voda a my děkujeme všem příznivcům naší školky za přínosnou pomoc, spolupráci a vstřícnou komu-
nikaci. Záleží nám na vašich dětech stejně jako vám. Přejeme všem krásné léto plné zdraví a těšíme se na novou 
spolupráci v dalším školním roce.                                                                                                              Paní učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA    

V CELOROČNÍM ŠKOLNÍM ŠACHOVÉM TURNAJI ZVÍTĚZILA 

LENKA ZVOLÁNKOVÁ  
     Při šachovém kroužku jsme celý školní rok hráli šachový turnaj mezi 
sebou, kdy každý hrál s každým (jednou za bílé, podruhé za černé fi-
gurky). Po dohrání poslední partie a sečtení bodů jsme mohli vyhlásit 
vítěze. 
     Vítězkou se stala Lenka Zvolánková, která obdržela plný počet 
bodů. Na druhé příčce se umístila Emča Marková a na pomyslné 
stupně vítězů si stoupla i Emmča Stehnová, která obsadila bronzovou 
pozici. O 4. - 6. místo byl velký boj, který nakonec skončil nerozhodně, 
takže o čtvrté místo se podělila Kristýnka Kubátová, Emča Holasová a 
Pavlík Kubát. Na děleném 7. místě skončila Dája Ende, na prvňačku 
krásný výkon. 
     Nakonec jsme zašli do obchodu, kde si každý mohl vybrat nanuka. 
Touto sladkou tečkou na závěr jsme zakončili letošní šachový kroužek.  
     Gratulujeme všem hráčům k jejich výkonu.                               Chvojkovi 

      

ŽÁCI 4. A 5. ROČNÍKU SE 

PROMĚNILI VE FOTOGRAFY 
     Dne 25. 5. se čtvrťáci a páťáci naší 
školy zúčastnili projektu Fotografování. Do naší školy přišla paní Michaela Plíhalová a 
přinesla s sebou veškeré vybavení potřebné k tomu, aby se školní klub během chvíle 
změnil na fotografický ateliér. 
     Žáci si pod jejím vedením přichystali vše potřebné: vybrali a nainstalovali pozadí, 
postavili stojany k osvětlení, naaranžovali místo pro modely a modelky a přitom se 
dovídali spoustu zajímavostí o věcech, které jim postupně procházely rukama. 
     Potom paní Plíhalová ukázala to nejdůležitější – fotoaparát. Děti se naučily, co je 
na fotografování důležité, a všechno si i vyzkoušely a prohlédly. 
     A mohlo se začít s focením. Role modelek a modelů se dětem také zalíbila, pózo-
valy jako profesionálové a v rámci projektu vznikly fotografie na tablo pro páťáky, kteří 
letos naši školu opustí. 
     Na závěr si všichni zájemci vyzkoušeli práci s fotoaparátem, sami si fotili svého mo-
dela, většinou toho nejfotogeničtějšího s televizním úsměvem, ale našli se i jiní odvážní 
modelové a modelky, kteří se nebáli být zvěčněni svými spolužáky. Z celého projektu 
vznikly nádherné fotky, které paní Plíhalová vytiskla a přinesla do školy. Fotografování 
se všem moc líbilo, ještě dlouho jsme si o něm povídali.      
     Moc děkujeme paní Plíhalové, že si na nás udělala čas a měla s námi trpělivost a 

že si s našimi fotkami dala takovou práci.                                                                          Čtvrťáci, páťáci a Pavla Polívková  
 

VE ŠKOLE JSME PROŽILI NETRADIČNÍ 

DEN S HUDBOU  
      Čtvrtek 2. 6. jsme si všichni ve škole užili 
opravdu netradičně. Program s hudebním zamě-
řením si pro nás připravily 3 studentky vysokých 
škol Andrea Kazdová, Veronika Slavíková a Es-
ter Tomášková. Každá z nich se ve svém studiu 
specializuje na jiný hudební nástroj, který nám 
také jednotlivě představily. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavých informací o klavíru, houslích 
a akordeonu a dostali jsme též šanci vyzkoušet 
si hru na tyto nástroje. Soutěžní formou jsme po-
znávali ukázky lidových písní i populárních melo-
dií. Řadu písní jsme si společně i zazpívali a i my 
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jsme se přidali hrou na Orffovy nástroje a hrou na tělo. Atmosféra byla velmi příjemná a uvolněná, nechyběl ani tanec. 
Koncert jsme zakončili velkým potleskem a budeme se těšit na další hudební vystoupení.                      Paní učitelky ZŠ 
 

NAŠI ŠKOLU „NAVŠTÍVIL“ W. A. MOZART 
      Ve čtvrtek 9. června měla celá škola i školka velký 
hudební zážitek. Přijel k nám muzikant Martin, který nás 
blíže seznámil se životem jednoho z nejvýznamnějších a 
nejoblíbenějších skladatelů, Wolfgangem Amadeem Mo-
zartem. 
      Slyšeli jsme o něm hodně zajímavých věcí: narodil 
se v Salzburku, už od 3 let se učil hrát na housle a klavír, 
od 5 let komponoval, jeho nejoblíbenější hračkou byl dře-
věný pes, tatínek se jmenoval Leopold, maminka Marie 
Anna, měl sestru "Nanynku", se kterou hrál na zámku, 
jeho oblíbenou pohádkou byla pohádka O ptáčníkovi Pa-
pagenovi (lesní skřítek, který učil zpívat ptáky).  
       W. A. Mozart ve svém dětství koncertoval po celé 
Evropě, často cestoval a byl neustále v dluzích. Chvíli pobýval i v Praze, byl tu velmi oblíbený. ("Mí Pražané mi rozumějí", 
opera Don Giovanni). Zemřel ve 35 letech a jako chudý byl pohřben do hrobu, který se nedochoval. 
       Během výchovného koncertu jsme se zaposlouchali do ukázek z opery Kouzelná flétna (zde vystupuje lesní skřítek 
Papageno), slyšeli jsme úryvek z velice známé Malé noční hudby, oblíbenou skladbu rytmický Turecký pochod a také 
něžnou ukolébavku. Děti si zahrály na hudební nástroje, zatancovaly menuet (který W. A. Mozart napsal v 8 letech) a 
zazpívaly písničku Šla Nanynka do zelí.                                                                                                     Paní učitelky ZŠ 
 

ŽÁCI ABSOLVOVALI PĚT STANOVIŠŤ PROGRAMU 

PREVENCE ÚRAZŮ 
     V pátek 10. 6. se 3. a 4. třída účastnila dopoledne Pro-
gramu prevence dětských úrazů v AZ Centru Havlíčkův 
Brod. Celkem 4 třídy z různých škol se střídaly na pěti sta-
novištích. 
     My jsme začínali na stanovišti s tématem bylinky, zají-
mavé věci se děti dozvěděly na stanovišti dopravní vý-
chova. Hodně času jsme strávili u evakuačního zavazadla. 
Poslední dvě stanoviště se vztahovala k první pomoci. 
Na prvním děti diskutovaly o různých úrazech a jejich ošet-
ření, na posledním byla figurína, kde si děti zkoušely masáž 
srdce.                                                           Paní učitelky ZŠ 
 

V HORNÍ KRUPÉ ŠKOLÁCI CHYTALI VODNÍ BREBERKY 

     Ve čtvrtek 16. června zavítala celá naše škola i školka do ekocentra Chaloupky 
Horní Krupá. Pro školáky byl připraven program Vodní breberky. Skoro celé dopo-
ledne jsme strávili u potoka, kde děti ve skupinkách lovily a určovaly vodní bezobratlé 
živočichy pomocí klíče. Podařilo se nachytat a určit jepice, nitěnky, vodnáře, plovatku 
bahenní, splešťuli, dokonce i 3 malé rybičky se zachytily do sítí. Pak jsme samozřejmě 
po důkladné prohlídce vrátili vodní obyvatele zpátky do potoka. 
     Nakonec jsme si vyrobili domeček s chrostíkem a paní lektorka nám přečetla 
ukázku z knihy Ferda mravenec o 
tom, jak Ferda stavěl domečky pro 
malé chrostíky. 
     Hezky jsme si celé dopoledne užili.                         
                                 Paní učitelky ZŠ 

 

PŘI HASIČSKÉM ZÁSAHU VE ŠKOLE BYLY ZACHRÁNĚNY TŘI 

OSOBY  
      V pátek 17. června probíhal ve škole cvičný zásah hasičů. Po 9. ho-
dině se rozezněla siréna, děti měly za úkol co nejrychleji opustit budovu 
a seřadit se podle tříd před kulturním domem. Od vedoucího zásahu 
jsme dostali pochvalu, že to bylo rychlé. 
      Postupně se začala sjíždět hasičská auta. Nejrychlejší byli místní, 
chvíli po nich přijeli hasiči z Havlíčkovy Borové a brzy dorazili hasiči 
ze Ždírce a Chotěboře. 
      Ve škole zůstaly schované tři osoby (schválně!), které měli hasiči 
v kouři najít a zachránit, a to se povedlo. Děti si pak mohly prohlédnout 
auta, posedět v nich a ptát se na to, co je zajímá.           Paní učitelky ZŠ
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Cara Hunterová: CELÁ PRAVDA  

     Ona dává všanc svoji kariéru, 
on může přijít o všechno. A přesto 
jeden z nich lže. 
      Když se tým inspektora 
Adama Fawleyho začne zabývat 
obviněním ze sexuálního obtěžo-
vání na Oxfordské univerzitě, 
všichni si myslí, že dobře vědí, o 
co půjde. Záhy však zjistí, že se 
hluboce mýlili. Protože tentokrát je 
obviněna žena, úspěšná akademička a špička ve svém 
oboru, a obětí je pohledný student, dobře stavěný hráč 
ragby. Při vyšetřování se však začínají objevovat roz-
pory ve výpovědích obou stran a zdá se, že čistý štít 
nemá ani jedna z nich. Celá aféra se navíc začíná pro-
pírat na sociálních sítích, a tak inspektor Fawley musí 
při pátrání po pravdě závodit s časem. Netuší však, že 
hlídat by si měl především své nejbližší. Jeho rodinu za-
čínají dohánět stíny minulosti — zpovzdálí někdo 

trpělivě čeká na příležitost, jak se Fawleyho jednou pro-
vždy zbavit… 
 

Simona Bohatá: KLIKAŘ BENY  
      Ušmudlaný, rozpadající se svět 
dělnických kolonií, hospod a sběr-
ných surovin osmdesátých let mi-
nulého století a živoucí svět bizar-
ních postaviček, které jej obývají. 
Mladík Beny odejde z domu před 
násilnickým otcem a nachází úto-
čiště ve sběrně svérázného Fabri-
kanta. Spolu s invalidou Hanym, 
fluktuantkou Julčou a bráchou 
Víťanem tvoří jakousi podivnou rodinu, v níž má každý 
své tajemství i temné stránky, ale také onu hrabalov-
skou perličku na dně. Beny se potřebuje vyvázat ze zá-
kladní vojenské služby, vydělat trochu peněz, najít si 
práci a bydlení a hlavně čas, aby se mohl věnovat své 
jediné vášni - fotografování. To, co se zdá být dnes ba-
nálně jednoduché, představovalo za reálného socia-
lismu raných osmdesátých let dobrodružství na hraně, 
či spíše za hranou zákona. Zvlášť když je vám sotva 
dvacet a s ničím si moc nelámete hlavu.

      Dne 27. dubna 1917 konány slavné 
služby Boží na oslavu Jmenin Jejího Veli-
čenstva císařovny a královny Zitty 
v chrámu Páně v Borové za účasti dítek 
celé kollatury; podobně oslaven den Je-
jího narození dne 9. května. 
     Dne 4. května ráno bylo zasazeno 
za účasti žáků 12 rozličných stromů po ná-

vsi jako holdovací akt dle nařízení c. kr. okresní rady 
školní.  
     Ku konci nelze mlčením pominouti zvláštní povětr-
nost roku letošního. Starodávné přísloví: Zelené vánoce 
– bílé velikonoce vyplnilo se; o vánocích byla povětrnost 
mírná, žita se zelenala, teprve po vánocích nastaly 
mrazy kruté a všude ledu narostlo až 70 cm síly, země 
promrzla zrovna tak, brambory ve sklepích, krechtách 
namrzly a od toho jich mnoho shnilo. Přišly velikonoce, 
o velikém pátku pršelo, a na bílou sobotu a boží hod se 
silně chumelilo a potom přicházely časté deště až do 
sv. Jiří; od toho dne deště přestaly, nastalo suché – 
teplé počasí, půda polní ztvrdla, obilí špatně vzcházelo, 
málo přisadilo, žita místem utrpěla sněhem, jař zřídla a 
málo narostla, sena i jetelů bylo málo, teplota vstoupla 
v červenci až na 38 ºC; žitné žně se urychlily, teprve po 
nich přišly místní přeháňky, které posilnily vše; nedo-
statkem vláhy stromy vadly, tráva vyprahla; zelenina za-
krněla. Že výnos žní byl zmenšen na polovinu, někde i 
na třetinu rozumí se samo sebou; ceny všeho denně 
stoupaly, ovoce bylo málo a také drahé, kg hrušek 
3 kor., kg jablek 4 kor., q sena 50 K., q slámy 28 K; pří-
sloví “Do hrobů božích prší, úrodu polní sucho ruší.“ vy-
plnilo se také. 
     Dne 3. února 1918 sehráli ochotníci zdejší veselo-
hru: Honba za ženichem, po uhražení výloh, 60 K za-
sláno c. kr. okresnímu hejtmanství pro České srdce. 

     Dne 24. 6. konala se schůze místní rady školní a 
členů obecního zastupitelstva zdejšího a obecního vý-
boru ze Slavětína. Jmenovaná schůze konala se v míst-
nosti II. třídy zdejší; předmětem jednání byla proměna 
expositury slavětínské ve školu samostatnou. Svolava-
telem jejím byl pan c. kr. okresní inspektor školní p. Jo-
sef Zeman a zároveň jejím předsedou. Schůzi zahájil o 
10 hodině, uvedl v rozhovor zmíněný předmět, vyložil 
důvody jednání toho, doptával se po náhledech a přá-
ních přítomných a když nikdo ničeho nenamítal, doplnil 
zápis svůj o věci té, přítomným jej přečetl, kteří jej potom 
podepsali. Předsedající na to prohlásil schůzi za skon-
čenou. Z Oudoleně byli přítomní: p. Karel Martínek, 
Frant. Musil, Frant. Plíhal, Jos. Štefáček, Josef Sláma, 
Hynek Bukovský, říd. učitel. Ze Slavětína: p. Ant. Imra-
movský a Fr. Horák.  
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

VÝPŮJČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH 

Během prázdnin bude knihovna v sobotu zavřená.  

 

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci červenci oslaví výročí narození 
Hana Rázlová, Oudoleň 65 

                       Irena Milichovská, Oudoleň 22 

Václav Zdražil, Oudoleň 142 

Jan Benc, Oudoleň 22 
 

V měsíci srpnu oslaví výročí narození 
 

 

Vlasta Zhřívalová, Oudoleň 53 
      

BLAHOPŘEJEME! 
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A ZASE TY KOTLÍKY… 

      Téma kotlíkových dotací je pravděpodobně nejčas-
tější, kterému se ve svých příspěvcích pro obecní peri-
odika věnuji. Dělám to vlastně zcela záměrně. Infor-
mace o dalších připravovaných penězích na výměnu 
starých kotlů poskytuje prostřednictvím médií Minister-
stvo životního prostředí, kraj i obce. Není ale na škodu 
připomenout zásadní termíny a důležité informace pro 
žadatele, kteří plánují podat žádost o kotlíkové dotace 
na výměnu starých kotlů v objektech s adresou na 
území Kraje Vysočina.  
     Žádosti o kotlíkovou dotaci bude Kraj Vysočina přijí-
mat elektronicky od 1. srpna 2022. Na podání bude mít 
veřejnost celý srpen.  
     Žadatelem o dotaci je vlastník rodinného domu, resp. 
bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané 
stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem 
na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje mi-
nimálně 3. emisní třídu. 
     Pro splnění podmínky „nízkopříjmovosti“ bude muset 
žadatel prokázat, že průměrný čistý příjem každého 
člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 
170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje 
na následující žadatele: 
 

1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají 
ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod 
nebo invalidní důchod 3. stupně.  

2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 
26 let. 

3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žá-
dosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 
a/nebo příspěvek na bydlení. 

     Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena do-
mácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního 
studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč. 
     Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových do-
mácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 
% ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími 
limity: 

 

Typ zdroje Max. dotace 

Plynový kondenzační kotel 

(dle rozhodnutí MŽP pouze žádosti 

o podporu realizované, zasmluvněné 

nebo objednané do konce dubna 

2022) 

100 000 Kč 

Kotel na biomasu s ruční dodávkou 

paliva, včetně akumulační nádrže 
130 000 Kč 

Kotel na biomasu se samočinnou do-

dávkou paliva 
130 000 Kč 

Tepelné čerpadlo 180 000 Kč 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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Připravované semináře – ptejte se nás na všechno, 
co vás zajímá 
      Už od 27. června 2022 do 25. července 2022 pro-
běhnou informační semináře ve všech obcích s rozšíře-
nou působností. Tam žadatelé o dotaci získají kom-
pletní informace o podmínkách projektu, postupu pro 
vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání. 
Příjem žádostí bude následně probíhat od 1. do 
31. srpna 2022. Kompletní přehled míst a časů, kde 
bude tým Kraje Vysočina poskytovat informace ke kotlí-
kovým dotacím, naleznete na www.kr-vysocina.cz/kot-
liky. V úředních hodinách je k dispozici i informační 

telefonní linka 564 602 888 nebo e-mail kotliky@kr-vy-
socina.cz. 
      K rozdělení bude tentokrát připraveno 119,4 miliónů 
korun. Pokud se Vás tedy bude letní výzva na výměn 
kotlů týkat, buďte včas aktivní a připravení. 
      Jen pro zajímavost, dosud jsme mezi úspěšné ža-
datele rozdělili a ušetřili tak domácnostem více než 
900 miliónů korun. Pro porovnání jde o částku, která se 
blíží např. ročnímu příspěvku Kraje Vysočina na provoz 
všech krajských nemocnic, záchranky a dětských center 
v roce 2020.    
                      Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

 

ROČNÍK XVI. - VYDÁNO: 11. 7. 2022. MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 7.-8. 
Uzávěrka příštího čísla: 19. 8. 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 

6. 8. Volejbalový turnaj TJ Sokol 

17. 8. Zasedání zastupitelstva Obec 

3. 9. Podoubravský víceboj Obec 

5. – 7. 9. Příjem věcí do bazárku Obec 

12. – 16. 9. Bazárek Obec 

19. – 23. 9. Vodné  Obec 

21. 9. Zasedání zastupitelstva Obec 

23. – 24. 9. Volby do zastupitelstva obce Obec 

24. 9. Zájezd Za krásami naší vlasti SDH 

KULTURA – INZERCE – FOTO OKÉNKO 

OBECNÍ SLAVNOSTI 2022 – FOTO OKÉNKO 

 Foto: Pavlína Blažková  Foto: Pavlína Blažková 

Ve dnech 12. - 16. září 
 

pondělí, středa: 7.30-17.00 hodin 

úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 11.30 hodin 

bude probíhat v zasedací místnosti 

obecního úřadu 
 

 
 

 

 

PŘÍJEM VĚCÍ:   

ve dnech 5. – 7. září 
Vše označené cenou a značkou,  

včetně seznamu  

všech rozepsaných kusů s cenami. 

 

 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/kotliky
http://www.kr-vysocina.cz/kotliky
mailto:kotliky@kr-vysocina.cz
mailto:kotliky@kr-vysocina.cz
mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
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 Foto: fotofidler.cz 

Foto: fotofidler.cz  Foto: fotofidler.cz 

 Foto: fotofidler.cz  Foto: Michaela Plíhalová 

 Foto: fotofidler.cz 
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 Foto: Michaela Plíhalová  Foto: Michaela Plíhalová 

 Foto: Michaela Plíhalová  Foto: fotofidler.cz 

 Foto: Michaela Plíhalová  Foto: Michaela Plíhalová 


