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                                                                                                                          BŘEZEN  2023  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

  

SLOVO STAROSTKY 
 
 

Vážení spoluobčané, 
     zima se zdá být na začátku března příliš dlouhá, už 
jsme netrpěliví a vyhlížíme jaro, které je ještě poměrně 
daleko před námi. Ale již „se to láme“, ráno kolem šesté 
svítá a večer je také déle vidět. Druhý měsíc letošního 
roku je za námi a že byl nabitý celou řadou událostí, 
o tom svědčí i následující přehled toho nejdůležitějšího, 
čemu jsme se věnovali a co jsme společně v naší obci 
prožili. 
     Masopustní veselí se vydařilo a předělilo období 
mezi Vánocemi a Velikonocemi. Hasiči nás potěšili v so-
botu 18. února průvodem masopustních masek, zahráli, 
zazpívali, zatancovali a všichni dohromady se postarali 
o úžasnou atmosféru. O týden později si mohly naše 
děti užít karnevalového dovádění v kulturním domě, 
které se těšilo velké účasti. 
     Během zimních měsíců se v kulturním domě začalo 
opravovat jeviště. Poděkování patří Michalu Blažkovi, 
Pavlu Veselému, Michalu Blažkovi ml., Miloši Rosic-
kému a Pavlu Rosickému za jejich práci po večerech 
i o víkendech. 
     Věnujeme se přípravě na vyvěšení záměru na prodej 
stavebních parcel nad koupalištěm, v těchto dnech če-
káme na geometrický plán. Dále jsme podali žádost 
o dotaci z Kraje Vysočina z programu Ekologická vý-
chova a příroda Vysočiny 2023 na přípravu projektu na 

Oudoleňská šachová líheň se svým učitelem na šachové soutěži škol. Foto: Kateřina Chvojková 

POPLATEK ZA POPELNICI,  

PSA A OUDOLEŇSKÉ LISTY 
 
 

Ve dnech 20. - 24. března se bude na 

obecním úřadě vybírat: 
 

Poplatek za popelnici:      

480 Kč za jednu osobu s trvalým pobytem 

  za rekreační objekt 
 

 

Poplatek za psa:   

120 Kč za jednoho psa 

180 Kč za každého dalšího psa 
 
  

Poplatek za Oudoleňské listy 2023:      
22 Kč za Oudoleňské listy 01 – 12/2023. 
 
                                                            

     Občané také mohou zaplatit poplatky přímo 

na účty obce: 215945167/0300, 

102703292/0300 nebo 3655068309/0800.  

     Variabilní symbol: číslo popisné nebo evi-

denční. 
 

     Při zaplacení poplatku za psa majitel obdrží 

zdarma sáčky na psí exkrementy. Při platbě přes 
účet je možné si sáčky vyzvednout na obecním 

úřadě. 
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ozelenění obce. Do současné doby nebyla v naší obci 
prováděna cílená a dlouhodobá péče o zeleň. Většinu 
výsadby tvoří neucelené plochy dřevin starších stromů 
a porostů. V minulých letech bylo prováděno pouze na-
hodilé kácení téměř bez náhradní výsadby. Vyvstala 
nutnost řešit veřejnou zeleň u nově vzniklých lokalit – 
průmyslová zóna, dětské hřiště, tůně a též kolem po-
toka. Předmětem projektu bude zhodnotit aktuální zdra-
votní stav dřevin, návrhy nezbytných pěstebních opat-
ření a dále návrh nových výsadeb. 
     Kraj Vysočina provedl v naší obci úřední přezkou-
mání a zhodnocení hospodaření obce za rok 2022 

s výsledkem bez chyb a nedostatků. Děkuji paní účetní 
a paní referentce za jejich zodpovědnou práci. Mám 
z toho v dnešní době náročné na „papíry“ velkou radost. 
Naopak se trápím stížností od občanů ohledně létajících 
dronů v naší obci. Proto jsme se obrátili na advokátní 
kancelář, se kterou spolupracujeme, a její vyjádření na-
leznete níže v rubrice „Obecní úřad informuje...“. Pokud 
byste byli drony obtěžováni, informujte nás. 
     Přeji vám všem krásný začátek jara! 
                               Blanka Zvolánková, starostka obce 

− Usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-2025243 číslo smlouvy: 
CEZd_SoBS VB 62619/IV-12-2025243/HB Oudoleň 
p. č. 160/86 knn mezi obcí (budoucí povinná) a 
ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Dě-
čín, Děčín IV-Podmoky, zastoupená společností 
Osvětlení a energetické systémy a. s, IČO: 
25088092, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14 
(budoucí oprávněná), a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy. Smlouva se týká uložení el. vedení do 
země v části obce od čp. 2 po čp. 103. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a do-
hodu o umístění stavby č. IV-12-2025243 číslo 
smlouvy: CEZd_SoBS SIS 62798/IV-12-
2025243/HB Oudoleň p. č. 160/86 knn mezi budou-
cím oprávněným, obcí (budoucí povinná) a ČEZ Dis-
tribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmoky, zastoupená společností Osvětlení a 
energetické systémy a. s, IČO: 25088092, se sídlem 
Praha 4, Novodvorská 1010/14 (Investor) a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. Smlouva se týká ulo-
žení cca 1 m nového domovního přívodu pro čp. 130. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a neschvaluje žádost 
o prodej části pozemků p. č. 22/3, p. č. 683/4, p. č. 
349/1, p. č. 692/1 a pozemku p. č. 648/131 v k. ú. 
Oudoleň z důvodu uvedení stavu pozemků do sou-
ladu se zápisy v katastru nemovitostí.  

− Zastupitelstvo schvaluje průběh a realizaci projektu 
Vodovod Čtvrtě a zatrubnění dešťové kanalizace 
v části obce Čtvrtě.   

− Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru: 
▪ na pořádání Dětského karnevalu dne 25. 2. 2023 

ve výši 2 000 Kč. 
▪ Městu Chotěboř, Pečovatelské službě Chotěboř, 

Trčků z Lípy 69, Chotěboř, ve výši 10 000 Kč. 
V současné době pečovatelská služba pečuje 
o 2 klienty z naší obce. 

− Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí daru: 
▪ Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, 

z. s. Jihlavský spolek neslyšících, Nádražní 397, 
Havlíčkův Brod 

▪ Centru pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vyso-
čina, o. p. s., třída Legionářů 1460/24, Jihlava. 

− Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Mgr. Blankou 
Zvolánkovou, starostkou obce, dohodu o provedení 
práce na přípravu a provedení zápisu do obecní 
kroniky za rok 2022. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem prací 
na opravě jeviště v kulturním domě.  

− Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu 
za rok 2022. 

− Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření 
č. 2/2023. Rozpočtovým opatřením bude rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 38 600 Kč (dotace 
na volbu prezidenta ČR) a na straně výdajů 
o 94 958 Kč (nejvyšší výdaj činí navýšení položky 
odvodu DPH o 85 000 Kč).  

− Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 3/2023. Rozpočtovým opatřením bude rozpočet 
na straně výdajů navýšen o 459 800 Kč (nákup se-
kacího a mulčovacího traktoru).  

− Stav peněžních prostředků na účtech: 
ČSOB Poštovní spořitelna 1 443 711,23 
ČSOB, a. s.                              5 992 103,56 

     Česká spořitelna, a. s.             1 238 282,01 
     Česká národní banka 1 434 010,28 
 Celkem                                  10 108 107,08 Kč. 

− Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno: 
▪ s cenovou nabídkou na projekt Úprava školní jí-

delny v kulturním domě od firmy TeS, spol. s r. o. 
Chotěboř 

▪ s novelou zákona Lex Ukrajina IV (zákon o opat-
řeních v oblasti školství v souvislosti s ozbroje-
ným konfliktem na území Ukrajiny)  

▪ s umístěním sušáku na hadice na pozemku p. č. 
36/2 v k. ú. Oudoleň 

▪ s pronájmem vestibulu kulturního domu pro zá-
zemí masopustního průvodu 

P O Z V Á N K A 
 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 
které se bude konat ve středu 15. března 2023 
od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního 
úřadu.  
  
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Žádost o dar 
4. Žádost o pronájem kulturního domu 
5. Veřejné osvětlení 
6. Stavební pozemky – inženýrské sítě 
7. Zpráva finančního výboru 
8. Rozpočtové opatření č. 4/2023 

 
 
 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15. 2. 2023 
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▪ s pronájmem kulturního domu za účelem pořá-
dání Dětského karnevalu 

▪ se stížností na létání dronů nad obytnou zónou 
obce 

▪ s termínem Posezení se seniory dne 28. 4. 2023 
od 17.00 hodin 

▪ s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
15. 3. 2023 od 18.00 hodin. 

 

MNOŽÍ SE STÍŽNOSTI 

OBČANŮ NA PROVOZ 

DRONŮ V ZASTAVĚNÉM 

ÚZEMÍ OBCE  
     V souvislosti se stíž-
nostmi řady občanů na zvý-

šený provoz dronů v zastavěném území obce jsme se 
obrátili na Advokátní kancelář JUDr. Lubomíra Málka, 
která pro naši obec pracuje, se žádostí o vyjádření k to-
muto problému. Považujeme za vhodné zveřejnit jeho 
reakci: 
     Úpravu provozu dronů lze nalézt kromě českého zá-
kona o civilním letectví nebo v opatřeních obecné po-
vahy vydávaných Úřadem pro civilní letectví, také v le-
gislativě Evropské unie.  Právě evropská úprava dělí 
drony do tří kategorií, přičemž pro každou platí různá 
pravidla provozu. Jedná se o kategorii otevřenou 
(OPEN), specifickou (SPECIFIC) a certifikovanou 
(CERTIFIED). Naprostá většina rekreačních provozo-
vatelů dronů spadá do kategorie OPEN týkající se dronů 
běžně prodávaných na našem trhu.  Jelikož jsou drony 
součástí letového provozu, je stejně jako u letadel 
nutná jejich registrace. Na rozdíl od letadel se ale ne-
registrují jednotlivé drony, ale jejich provozovatelé. Po-
vinné registraci se provozovatelé a piloti vyhnou pouze 
v případě, že vlastní, resp. pilotují dron, který váží méně 
než 250 g, který nezvládne vyvinout vyšší kinetickou 
energii než 80 joulů a není vybaven kamerou. Povin-
ností provozovatele a pilota je označit všechny drony 
svým identifikačním číslem, které obdrží po úspěšné re-
gistraci. Pilot kategorie OPEN může létat mimo osídlené 
oblasti a v rámci osídlených oblastí pouze mimo ty hustě 
osídlené. Hustě osídlenou oblastí není jen oblast určená 

převážně k bydlení, obchodní činnosti nebo rekreaci, 
ale též infrastruktura. Pozor je třeba dávat na ochranná 
pásma komunikací, která se počítají od osy dané komu-
nikace, resp. od osy krajní koleje u železnice. S drony 
lze létat pouze tam, kam jeho pilot dohlédne. Platí 
obecný zákaz létání v bezprostřední blízkosti budov 
a osob. Pilot by měl zajistit, že nepřeletí nad žádnou 
osobou bez jejího souhlasu a při náhodném přeletu 
se musí co nejrychleji vzdálit. Skutečnost, že se dron 
dostane nad zahradu, obyvateli obce ale nedává právo 
proti němu fyzicky zakročit.  Řešením je dron vyfotogra-
fovat nebo natočit a zavolat policii. Fotografie a video 
ovšem lze poskytnout pouze policii.  Při nerespektování 
pravidel mohou neukáznění piloti a provozovatelé dronu 
spáchat nejeden přestupek, kdy pokuty začínají na 
částce 50.000 Kč a mohou se vyšplhat až do 5 mi-
lionů korun, nebo dokonce trestný čin. 
     U provozu dronů dochází ke stále častější změně le-
gislativy, proto byla vytvořena webová stránka, která má 
všem provozovatelům dronů umožnit lepší orientaci 
v právních předpisech týkajících se letového provozu. 
Webovou stránku lze nalézt na adrese: www.dro-
nald.cz,  tato webová stránka následně poskytne infor-
mace o pravidlech, která je nutno dodržovat.    
     Závěrem lze uzavřít, že nelze v žádném případě 
obtěžovat obyvatele obce provozem dronu. Navíc 
fotografování nebo natáčení osob bez jejich sou-
hlasu je porušení základních pravidel ochrany 
osobnosti stanovených občanským zákoníkem.  

I PO DVACETI LETECH BYL DĚTSKÝ KARNEVAL 

ÚSPĚŠNÝ  
     Není to snad ani pravda, že dětský karneval připra-
vujeme pro děti již 20 let. Tentokráte naše zaběhnutá 
tradice proběhla v sobotu 25. února a velká účast potvr-
dila oblíbenost tohoto kulturního programu. 
     Kolem druhé hodiny odpolední se děti proměnily 
v nejrůznější pohádkové bytosti a ve společně vytvoře-
ném kruhu se představily přihlížejícím maminkám, tatín-
kům, babičkám a dědečkům. A co by to bylo za karne-
val, kdyby nepřišli naši oblíbení maskoti? Tom a Jerry 
přišli s dobrou náladou, HURÁ …a byli to velcí kámoši. 
Hned to s dětmi rozjeli, rozcvičili je a pak již s nimi do-
váděli ve dvouhodinovém programu plném soutěžních 
úkolů, her, tanečků a všech 90 dětí v maskách si to uží-
valo. Vždy na ně čekala odměna v podobě pitíčka, man-
darinky, čokoládky, lízátka, bonbónků či muffinek. Náš 
známý moderátor pan Jaromír Najman se staral o 
hudbu a provázel milým slovem celým svátečním odpo-
lednem. 
       A když se nám někde líbí, tak to rychle utíká. 
Ke konci karnevalu jsme se společně vyfotili a nadešlo 
hodnocení masek. Všechny byly moc pěkné, dětem 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

Foto: Michaela Plíhalová 

http://www.dronald.cz/
http://www.dronald.cz/
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slušely a zařádily si v nich. Odměnou pro ně byla upe-
čená perníková medaile, balónek a polštářek s roztomi-
lým zvířátkem. Někomu se líbila kočička, jinému králíčci 
či pejsek. 
     Po celou dobu karnevalu bylo zajištěno občerstvení 
místním pohostinstvím, dále si návštěvníci mohli po-
chutnat na sladkých dobrotách nebo na toustech. 
     Karneval sponzorovali SDH Oudoleň, TJ Sokol Ou-
doleň, Obec Oudoleň a Sláma - nápoje. Patří jim od nás 

velké DÍKY stejně jako dalším za pomoc, za upečení zá-
kusků, za malování na obličej, za obsluhu v pohostinství 
a za fotografování. Jsme rádi, že i po skončení karne-
valu rodiče i děti pomáhali s úklidem. 
     Osobní  poděkování od rodičů i pochvala na face-
booku nás velmi těší a zároveň naplňuje do dalšího kar-
nevalu. Za rok se na všechny opět v Oudoleni těšíme!!  
                                Blanka Zvolánková, Jana Kubátová 

NA KONCI BŘEZNA BUDE UKONČEN 

ZIMNÍ VÝVOZ POPELNIC    
     Firma AVE CZ, Žďár nad Sázavou, 
oznamuje, že od dubna přechází na vývoz 
popelnic 1x za 14 dní, ve čtvrtek v sudé 
týdny.  
     V měsíci březnu proběhne poslední 
zimní vývoz popelnic ve čtvrtek 30. 3. Letní 
vývoz začne hned další týden ve čtvrtek 
6. 4. a další vývoz bude až po 14 dnech.  
 

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 

29. 5.  – 2. 6.         
     Zájemci o tuto službu se mohou 
přihlásit do 31. 3. na obecním úřadě. 

DĚTI ZE ŠKOLKY ZAKONČILY MASOPUST 

ZABÍJAČKOU   
     Únor je doba maškarního a masopustního veselí, a 
proto i my ve školce jsme začali zvesela. Hráli jsme si 
na muzikanty, nejdříve hrou na tělo - tleskáním, pleská-
ním, ťukáním, podupy, potom děti hrály na rytmické ná-
stroje. Postupně se seznamovaly se složitějšími hudeb-
ními nástroji, bicími, strunnými, zkoušely si, jak se hraje 
na housle a kytaru. Veselí pokračovalo pří-
pravou na masopust. Děti postupně proni-
kaly do této tradice pomocí různých písni-
ček, říkadel, veselých her. Tancovaly Med-
vědí tanec, Tanec mrazíků, hrály si na ko-
níky, na radost. Legraci si užily i při netra-
dičním kreslení a malovaní, kdy tužku a 
štětec držely pomocí prstů na noze.  
     Na masopustní hody jsme si připravili 
opravdu obrovskou jitrnici – odvážné děti 
se „nacpaly“ do strachového pytle. Maso-
pust jsme završili masopustním průvodem 
ve vlastnoručně vytvořených maskách. Vy-
dali jsme se obveselit kamarády školáky, 
zastavili jsme se i na obecním úřadu. Celý 
průvod jsme zakončili na statku, kde se ko-
nala opravdová zabíjačka. Přišli jsme v tu 
správnou chvíli, kdy už probíhalo zpraco-
vání prasátka. Děti se dozvěděly, odkud se 
vlastně bere maso, které mají několikrát 
týdně na talíři. Na závěr děti ochutnaly ma-
sopustní koláče. Podle jejich slov to byla 
velká dobrota. 

     I tento měsíc si děti užívaly sněhovou nadílku. Využili 
jsme ji k poznávání různých zimních sportů, ať už 
ve třídě, nebo prakticky venku, ke stavbě sněhuláků 
nebo různých úkrytů ze sněhových koulí. Díky kamará-
dům Aničce a Honzíkovi z knížky o stromech jsme po-
znali další strom – jasan. A už víme, že lyže se vyrábí 
z jasanového dřeva. Také jsme pokračovali v pátrání po 
modřínu v Oudoleni, až jsme ho díky Jindříškovi Rosic-
kému objevili.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 

 

 

Děti v MŠ si na masopust připravily velkou jitrnici, někteří odvážlivci se schovali 

uvnitř. Foto: MŠ 
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     Dále jsme v únoru stihli procvičovat jemnou motoriku 
při přesném a pečlivém stříhání a držení nůžek. Denně 
jsme trénovali sebeobsluhu - oblékání, svlékání, zapí-
nání knoflíků či zipů. Přestože jsou mnohé děti zcela 
soběstačné, občas zkrátka něco nejde nebo se za-
sekne, v tom případě umí použít pusinku a požádat si 
o pomoc. Také se občas vyskytla situace, kdy bylo třeba 
zopakovat školková pravidla. Stává se totiž, že děti by 
rády ve školce běhaly, křičely a někdy se k sobě necho-
vají moc hezky. Proto jsme trénovali „klidnou“ chůzi, 
abychom si pamatovali, že se běhá při cvičení nebo 
venku a ne po chodbě školy nebo mezi stolky. Povídali 
jsme si o tom, jak se ve školce k sobě chovat, aby nám 

tam všem, dětem i paním učitelkám, bylo hezky. Zopa-
kovali jsme si pravidlo povídání – dodržujeme při mlu-
vení střídání rolí mluvící a naslouchající.  
     V současné době navštěvuje mateřskou školu 
18 dětí, které jsou znalé režimu školky. Vědí, jak to 
chodí při jídle, kde mají pití, jaký je jejich hrníček, jak si 
po sobě uklidit nepořádek. Stále u dětí budujeme vytvá-
ření správných návyků při každodenních činnostech. 
Předškoláci jsou v pravidelném režimu připravováni na 
přechod do školy, plní poctivě úkoly ve školce i doma 
s rodiči. Zaměřujeme se s nimi na soustředění se na čin-
nost a na dokončování úkolů.  
                                                             Paní učitelky MŠ

ŠKOLNÍ KOLO ŠACHOVÉHO TURNAJE  
       V šachovém kroužku jsme po celé pololetí hráli 
školní kolo šachového turnaje, kterého se zúčastnilo 
10 hráčů. Každý si zahrál proti každému: jednou s bí-
lými, podruhé s černými figurkami. 
       Koncem ledna bylo dohráno. Podle předpokladů se 
na 1. místě umístila nejstarší a nejzkušenější hráčka 
Ema M. Druhé místo patří jedinému chlapci tohoto tur-
naje - Pavlovi K., který také patří mezi nejstarší a nej-
zkušenější hráče. Třetí místo obsadila se svým výko-
nem Anežka H. Výborně se vedlo prvňačkám Emičce J. 
a Aničce Z., které skončily na 4., respektive 5. místě a 
hned za nimi Dája.  
     Turnaje se zúčastnily i úplné začátečnice, které 
chodí do kroužku teprve od září a zatím sbírají nové in-
formace a zkušenosti.  Jedná se o Terezku, Markétku, 
Kamilku, Barču. Přestože s hrou šachy začaly nedávno, 
každá uhrála několik bodů. A věříme tomu, že v příštím 
školním kole to bude určitě o nějaký bodíček navíc.  
      Všichni obdrželi malý diplom, propisku a bonbón. 
      Ve druhém pololetí si určitě také zahrajeme školní 
kolo šachového turnaje, do kterého se zapojí i děti 
ze školky, které do kroužku chodí (Evánek a Tomášek).  
                                                                     Učitelky ZŠ  

 

ŠKOLU NAVŠTÍVIL SPISOVATEL JOSEF BENEŠ 
      Dne 25. 1. k nám do školy přijel spisovatel Josef Be-
neš, aby nám představil své dvě knihy: Meďan a Kou-
men na planetě pupkáčů a Meďan a Koumen na zato-
pené planetě. Nejprve nám pustil dokumentární video 
o výrobě knihy. Bylo to opravdu zajímavé, nevěděla 
jsem, že je výroba tak složitá. V průběhu povídání nám 

pan Beneš ukazoval již vytiš-
těné složky knihy. Moc se mi 
líbila ilustrace knihy, kterou 
vykouzlila paní ilustrátorka 
Petra Tatíčková. Každému ob-
rázku v knihách věnovala 3 – 
5 hodin času. Obě dvě knížky 
byly moc zajímavé a hodně 
jsme se od pana Beneše 
dozvěděli.                     
    Žákyně 5. ročníku Emma S. 

 

OKRESNÍ KOLO - PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU 
      V pátek 10. února jsme se vypravili na okresní kolo 
Přeboru škol v šachu, které se konalo tradičně v AZ 
Centru Havlíčkův Brod. Soutěžili jsme v I. kategorii 
(tj. 1. - 5. ročník). Spolu s námi se do této kategorie při-
hlásily školy Nuselská - Havlíčkův Brod, Smetanova - 
Chotěboř, Lípa, Okrouhlice, Havlíčkova Borová a Ledeč 
nad Sázavou. Hrálo se na 6 kol každý s každým na 
12 minut plus dalších 5 vteřin navíc za každý tah. Mezi 
koly mohli hráči využívat hernu a odpočinkovou míst-
nost. 
     Složení našeho týmu bylo dané zkušenostmi a zna-
lostmi, za 1. šachovnici usedala Ema M., za druhou 
Emma S., třetí šachovnice patřila Pavlovi K. a čtvrtá 
Aničce Z. Spolu s námi jeli náhradníci Dája E. a 
Adam B., protože bohužel naše nadějné šachistky 

Foto: ZŠ 

Foto: ZŠ 
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Emičku J. a Anežku H. skolila nemoc a nemohly se tur-
naje zúčastnit. 
     Žádné velké očekávání jsme neměli, proto nás mile 
překvapilo, že v prvních dvou kolech jsme získali plný 
počet bodů. Potom jsme remizovali s Lípou, prohráli 
s Nuselskou a body jsme ztratili i s Chotěboří.  
     Poslední kolo jsme měli pauzu a netrpělivě jsme sle-
dovali zápas mezi Lípou a Chotěboří. Pokud by Lípa 
uhrála 1,5 bodu, znamenalo by to pro náš tým neuvěři-
telný postup z druhého místa do krajského kola. Bohu-
žel Chotěboř Lípu porazila a my tím ztratili šanci na po-
stup. Přesto jsme nakonec obsadili krásné 3. místo, 
dostali diplom a pohár.  
     Děkujeme za pěknou reprezentaci naší oudoleňské 
školy. Fotografie si můžete prohlédnout na stránkách 
školy: www.skola-oudolen.cz. 
     Velmi nás potěšilo, že jsme se potkali s našimi býva-
lými žáky, kteří reprezentovali už jiné školy. Bylo to 
velmi příjemné a milé shledání. Za Gymnázium Chotě-
boř hráli Vojta a Bětka Z., Matýk F., Lenička Z., Ma-
rek D. a mezi nejstaršími pak Štěpa Z. (ten se se svým 
týmem probojoval do krajského kola). Havlíčkovu Boro-
vou reprezentovali Štěpa H. a Kristýnka K. A když 
k tomu připočteme ještě Toma B. a Matyáše S., kteří si 
zahráli okresní kolo za střední školy v okrese Žďár nad 
Sázavou, měla škola a i obec Oudoleň velké zastou-
pení. 
       Všem moc velké díky za krásnou reprezentaci 
obce Oudoleň a naší Základní školy Oudoleň.  
       ŠO TJ Sokol Oudoleň? ZŘEJMĚ SLUŠNEJ 
ODDÍL :-D                                                      Učitelky ZŠ 
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
      17. února proběhla na naší škole recitační soutěž. 
Zúčastnily se všechny ročníky školy a dokonce i před-
školáčci. Prvňáčci s předškoláčky recitovali sice mimo 
soutěž, ale bylo vidět a slyšet, že jsou mezi nimi výrazné 
recitační a dramatické talenty. V soutěžních kategoriích 
recitovali zvlášť druháci s třeťáky v jedné kategorii a 
čtvrťáci s páťáky v další kategorii. Ocenili jsme každého 
účastníka. Vítězové v soutěžních kategoriích budou 
naši školu reprezentovat v okrskovém kole v Chotěboři. 
Jsou to Barunka J., Jirka S., Anežka H., Miky J., 
Emma S., Ema M.                                        Učitelky ZŠ 

ZIMNÍ SPORTY 
     V lednu a únoru se naše školní děti věnovaly zimním 
sportům. V rámci tělocviku, velkých přestávek a školní 
družiny jsme chodili bobovat, dvě dopoledne jsme brus-
lili na zimním stadionu v Chotěboři. Osm sportovců se 
účastnilo kurzu lyžování a snowboardingu v Hlinsku. 
Jen nám zimní radovánky občas překazilo počasí a ne-
moc. 
     Vše jsme zakončili prezentací zimních sportů, kterou 
si pro nás připravili žáci 4. a 5. ročníku. 
     Děkujeme rodičům za pomoc s dopravou dětí na 
zimní stadion do Chotěboře, konkrétně paní Ende a 
panu Zvolánkovi. Dále děkujeme panu Janáčkovi za ve-
dení bruslařského výcviku. Sportu zdar :-D   Učitelky ZŠ  

 

DOBBLEMÁNIE ...aneb trénujeme postřeh 
       Hra Dobble má jednoduchá pravidla. Každý hráč 
dostane jednu kartu, doprostřed stolu se položí zbytek 
karet v balíčku. Všichni hráči hledají stejný symbol mezi 
svojí a kartou na balíčku. Kdo nalezne stejný symbol, 
kartu si vezme. Vyhrává hráč s největším počtem karet.  
Do hry se zapojili skoro všichni žáci z naší školy. Sou-
těžící byli rozděleni podle ročníků. Hrálo se jeden                
proti jednomu, každý s každým a sčítaly se dosažené 
body. 
      Nakonec jsme vyhlásili výsledky, všichni hráči obdr-
želi diplom a malou sladkou odměnu. 
        V prvním ročníku se nejvíce dařilo Emičce, ve dru-
hém ročníku Janičce, ve třetím ročníku Barče, ve čtvr-
tém ročníku Mikymu a v pátém ročníku Emče M.  
         Některé děti si hru tak oblíbily, že jsme se dohodli 
uspořádat další soutěž "O dobble krále". Ale to už bude 
o trochu složitější, hrát bude totiž každý s každým a 
ještě k tomu s větším počtem karet.               Učitelky ZŠ 

Foto: ZŠ Foto: ZŠ 

Foto: ZŠ 

http://www.skola-oudolen.cz/
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      V prázdninách roku 1921 pokryta 
byla na dolní škole jedna strana stře-
chy novým šindelem, ač usneseno 
v obec. zastupitelstvu pokrýti celou 
školu cementovými taškami. Náklad 
rozpočten okrouhlen na 4.000 Kč.  
      Nejvýznamnější událostí roku 
1921 jest zajisté oslava 100. výročí 
narození našeho slavného rodáka 
Karla Havlíčka Borovského v jeho ro-

dišti Borové. Byla to velkolepá slavnost celého kraje 
Havlíčkova. Pod borovským kostelíčkem sešli se dne 
25. července 1921 zástupcové u kolébky velikého novi-
náře, publicisty, politika a člověka českého, sešlo se ti-
síce lidí prostých z blízka i z dáli, jímž jest památka 
Havlíčkova nejbližší a pouhé jeho jméno vzbuzuje pý-
chu. Byla to první ze slavností borovských, která neděla 
se ve znamení persekuce a pod dozorem bodáků. Byloť 
to ze všeho nejlepším zadostučiněním Havlíčkovým, že 
již sté výročí jeho narození slavili jsme ve svobodné 
vlasti, že památku jeho oslavoval svobodný národ, který 
on burcoval a kterému „plamenem veselým“ svítil na 
cestu ke svobodě.  
      Impozantním byl průvod slavnostní, který dospěl do 
Borové k 11. hodině dopolední. Vpředu jely alegorické 

vozy (Husitské vojsko, Komenský loučící se s vlastí, 
Havlíčkovo loučení, hold pres. Masarykovi), ubíraly se 
spolky s prapory, Sokolové, skauti, děln. tělocvičné 
spolky a tisíce lidu a dívek v krojích. O 11. hod. nastal 
slavnostní tábor lidu před sochou Havlíčkovou, na němž 
promluvil senátor K. St. Sokol, ministr školství Dr. Šusta, 
k nohám Havlíčkovým kladeny věnce různých korporací 
hlavně první věnec věnovaný s. prezidentem, tančen 
symbolický tanec dívkami chotěbořskými s lipovými ha-
luzemi, zapěny oslavné písně a předneseny básně vě-
nované Havlíčkovi. Chotěbořští gymnasisté sehráli v uli-
cích borovských „Emigranty“. Když přítmí zahalovalo 
Borovou rozjížděli se návštěvníci z Borové. Kolika ta-
nulo asi na mysli, jaké myšlenky doprovázely Havlíčka, 
když pod borovským kostelíčkem odjížděl do neznámé 
noci? 
      Dne 28. října vykonána školní slavnost všech dětí 
školních ve III. třídě ve spojení s oslavou stých naroze-
nin Karla Havlíčka Borovského. Slečna Julie Slaninová 
pronesla zdařilou přednášku o K. Havlíčkovi, řídící učitel 
o významu dne. Děti zapěly vlastenecké písně a recito-
valy básně nacvičené p. učitelem Jar. Kubínem.  
      Místní ochotníci sehráli divadlo o K. Havlíčkovi 
za režie řídícího učitele.  
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

Alice Horáčková: NEOTEVŘENÉ DOPISY  

                    Život paní Aleny  
     Alena je hezká holka s vyřídilkou a výtvarným talen-
tem. Když po osmašedesátém utíká kvůli tisku protiko-
munistických letáků do Paříže, tak jí otec - zlatník, který 
skončil v Jáchymově - dá do podpatku diamant. Alena 
se nikdy nechce vdávat, ale nakonec si vezme výtvar-
níka Járu (je v sedmém měsíci). Její manžel je sice vý-
značný, ale v praktickém životě neupotřebitelný. Během 
normalizace Alena finančně táhne tříčlennou rodinu a 
pomáhá svému muži překonat psychické propady. Po 
manželově smrti však najde 
v jeho psacím stole svazek ne-
otevřených dopisů. Písmo je žen-
ské, agresivní, ale proč je její muž 
nikdy neotevřel? Chce si je pře-
číst? Dopisy však nejsou jedinou 
záhadou jejího života, i paní 
Alena má svoje tajemství.  
         Alice Horáčková (1980) stu-
dovala v Praze a Berlíně, praco-
vala jako literární redaktorka de-
níku MF Dnes. Debutovala bio-
grafickou knihou Vladimíra 

Čerepková - Beatnická femme fatale (Argo, 2014), která 
byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého a cenu 
Magnesia Litera pro objev roku. Je autorkou knížky 7x 
ve vedlejší úloze, v níž se osmi sourozenců sedmi výji-
mečných lidí vyptávala na to, jaké to je žít život ve stínu 
(Argo, 2016).  
 

Scarlett Wilková: AŽ UVIDÍŠ MOŘE 
     Dvě dcery řeckých uprchlíků, dva životy mezi dvěma 
zeměmi. Jaké to je, když se v deseti letech dítě ocitne 
samo v daleké cizí zemi, neumí jazyk, neví, kam se ztra-
tili jeho rodiče, a vůbec ne-
chápe, co se s ním stalo? Toto 
prožívaly v roce 1949 tisíce řec-
kých dětí, kterým po občanské 
válce v Řecku poskytlo Česko-
slovensko azyl. Mezi nimi byly i 
dvě osamocené holčičky Sotiria 
a Koula. Na pozadí jejích osudů 
se odvíjí rodinná sága plná ta-
jemství a stesku po rodné zemi. 
Uvidí někdy Sotiria a Koula 
řecké moře? A kde jsou vlastně 
doma? 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ - ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
  

Své členské příspěvky a příspěvky svých dětí uhraďte prosím prostřednictvím bankovního účtu  
TJ Sokol Oudoleň, z. s. do 15. 3. 2023. Číslo účtu: 1124799349/0800, částka 100 Kč/osoba. 

Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a rodné číslo. Můžete zaplatit také osobně Miroslavu Janáčkovi. 
 

 
 
 
 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE... 
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ÚSPĚCHY MLADÝCH ŠACHISTŮ V DALŠÍM KOLE LIGY 

VYSOČINY 
     V sobotu 11. 2. odjeli naši mladí šachisté do Světlé nad Sáza-
vou na další kolo Ligy Vysočiny. Opět jsme se vraceli spokojeni a 
s medailemi na krku. V kategorii do 8 let jsme měli na bedně dvě 
naše děvčata. Emička Janáčková na třetí příčce a Anička Zagó-
rová tuto kategorii vyhrála. Dalším úspěchem se může pyšnit Bětka 
Zvolánková, která vyhrála kategorii dívek do 16 let. Velmi dobře si 
vedl i Vojta Zvolánek, který ve velice silné konkurenci obsadil v ka-
tegorii chlapců do 16 let šestou pozici. Svého první turnaje se zú-
častnil Pavel Kubát, který získal na své konto 2,5 bodu. Turnaj se 
nám velice vyvedl a těšíme se na další do Humpolce.                      MCH 
 

V REGIONÁLNÍ SOUTĚŽI JSME UHRÁLI REMÍZU A ČEKÁ 

NÁS POSLEDNÍ ZÁPAS 
     V neděli 26. 2. jsme hráli další kolo Regionální soutěže 
ve Světlé nad Sázavou. Naše pozměněná sestava vydřela nad míst-
ními borci remízu a díky ní jsme zůstali na prvním místě v tabulce. 
Sestava: Milan Chvojka, Tomáš Benc, Petr Zvolánek, Bětka Zvo-
lánková, Jan Kubát. Za 14 dní nás čeká poslední zápas s Jihlavou, 
kde se rozhodne o vítězi regionu, protože soupeř je jen jeden bod 
za námi. Držte nám pěsti, ať můžeme opět slavit titul.                     MCH

       Rok 2023 je už v plném proudu a před námi je 
řada nových úkolů a výzev, se kterými se chceme 
utkat a vypořádat. Tak proč nezačít těmi dobrými 
zprávami? Mám jich pro Vás hned sedm.   
      Pomáháme! Logistický tým Kraje Vysočina převezl 
do partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny tři 
sanitky. Starší vozidla musela být z autoprovozu zá-
chranky vyřazena, ale využití najdou u našich východ-
ních přátel. Kraj připravuje pro Zakarpatí opakovanou 
dodávku trvanlivých potravin. Ty budou zakoupeny 
za finanční dar 50 000 eur, který věnoval náš další part-
ner – francouzský region Grand Est. 
Slavíme! Krajské Horácké divadlo Jihlava v únoru 
uvedlo 1 000. premiéru. Pravidelní diváci této jediné 
profesionální scény v regionu využívají, mimo jiných be-
nefitů poskytovaných divadlem, i možnost svozových 
autobusů. Kraj Vysočina divadlu schválil příspěvek 
ve výši 4,5 miliónu korun na pořízení nového autobusu. 
Za divadlem se bude tedy z celého regionu jezdit už 
brzy komfortněji.  
       Podporujeme! Krajští zastupitelé začátkem února 
schválili dalších 13 dotačních programů Fondu Vyso-
činy. Mezi nově schválenými dotačními programy figu-
ruje například program Venkovské služby 2023, v rámci 
něhož kraj podporuje zachování služeb v nejmenších 
obcích do 500 obyvatel. Celkem jeden milión korun 

z krajského rozpočtu si mezi sebe letos rozdělí obce, 
které plánují vybudovat nebo modernizovat zastávky 
veřejné linkové dopravy. Velký zájem ze strany žadatelů 
očekává Kraj Vysočina o dotace na cyklodopravu a cyk-
loturistiku. Celkem 20 miliónů korun různou měrou po-
může s přípravou projektové dokumentace na cyklo-
stezky i se samotným budováním nebo zlepšováním 
stavu současné cykloinfrastruktury včetně singletrailo-
vých tras a pumptracků. Možná právě u vás. 
        Pečujeme! Kraj Vysočina otestoval a nyní už po-
užívá speciální aplikaci společného pořadníku čekatelů 
na služby, respektive na přijetí do pobytových sociálních 
zařízení. Zapojené organizace  (domovy pro seniory, 
ústavy) jsou navzájem informovány o duplicitních žá-
dostech i o nástupech klientů do jednotlivých domovů. 
Zároveň je zavedeno pravidlo provedení prvního sociál-
ního šetření do 30 dnů od podání žádostí a sdílení zá-
znamů z těchto šetření. Kraj tak zásadně zpřesnil počty 
žadatelů o umístění v pobytových sociálních zařízeních. 
Rychlost umístění je dána preferovanou lokalitou, někdy 
je uvolněné lůžko vhodné jen pro některé čekatele – pro 
muže nebo pro ženy, pro ležící klienty nebo naopak pro 
ty, kteří nejsou imobilní. V některých lokalitách se také 
rychlost umístění liší mezi domovem pro seniory a do-
movem se zvláštním režimem. 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšní mladí šachisté v dalším kole Ligy Vysočiny. 

Foto: ŠO TJ Sokol 

mailto:milchvo@seznam.cz
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KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci březnu oslaví výročí narození 
 

 
 

Luboš Veselý, Oudoleň 148 
 Zdenka Svobodová, Oudoleň 60 

BLAHOPŘEJEME! 

 

       Zlepšujeme! Elektronické odbavování cestujících, 
kteří přestupují na linkách Veřejné dopravy Vysočiny, 
postupně zavádí všichni smluvní dopravci. Příznivě se 
odrazí v rychlosti odbavení cestujících a navíc systém 
bude využíván i na mezikrajských linkách. V rámci Ve-
řejné dopravy Vysočiny je možné ve všech dopravních 
prostředcích – vlacích i autobusech platit jízdné do 
500 Kč bezkontaktně.  
        Přispíváme! Dobrovolní hasiči z Újezdu, Červené 
Řečice, Krásné Hory a Velké Bíteše obdrželi od Kraje 
Vysočina příspěvek na pořízení nových dopravních 

automobilů v celkové výši 1,2 miliónu korun. Obci Va-
nůvek kraj posílá téměř dva milióny na novostavbu 
hasičské zbrojnice. Další podpory budou následovat a 
kraj je bude schvalovat v průběhu roku. 
        Hýbeme se! V týdnu od 17. do 23. dubna 2023 nás 
čeká akce Vysočina v pohybu. Veřejnost bude moci 
ZDARMA využít vnitřní sportoviště na území celého re-
gionu. Provozovatelům sportovišť, která se k akci připo-
jila, poskytne Kraj Vysočina finanční kompenzaci a me-
diální podporu. Více informací na www.vysocinavpo-
hybu.cz.           Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

        Vážení spoluobčané, v rámci svého 
mandátu poslankyně jsem se v tomto pří-
spěvku rozhodla Vás seznámit s věcmi, 
které jsme v Poslanecké sněmovně 
schválili v minulém roce a přiblížit Vám 
výhled do letošního roku. 

        Začátkem roku jsme se potýkali s pandemií, kterou 
minulá vláda nezvládala úplně přesvědčivě. Situaci se 
nám podařilo uklidnit a vrátit život zpět do normálnějších 
kolejí. Nejvýznamnější vliv na naší práci v uplynulém 
roce měla válka, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině. 
Napadenou zemi opustilo více jak 8 milionů lidí. Tisíce 
z nich, převážně žen a dětí, přišlo i k nám na naši vrcho-
vinu a bylo potřeba se o ně postarat. Kromě uprchlické 
vlny, se nás všech dotkla nejvíce energetická krize a in-
flace, která své kořeny měla již v minulém volebním ob-
dobí, vláda spolu s poslanci zareagovala a připravila 
Deštník proti drahotě, který pomáhá s vyššími cenami v 
celé ekonomice těm, kteří to nejvíce potřebují. Zároveň 
připravila řadu opatření v energetice například úsporný 
tarif, odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje a zastro-
pování cen elektřiny a plynu. Nepolevovali jsme ani 
v pomoci těm nejslabším, pro které jsme navíc zvýšili 
pravidelný příspěvek na dítě, 3x jsme valorizovali dů-
chody, zvýšili jsme existenční a životní minimum, 

příspěvek na bydlení, schválili jsme jednorázový příspě-
vek na každé dítě do 18 let a řadu dalších věcí. Pro živ-
nostníky a podnikatele jsme zrušili silniční daň a zvýšili 
limit pro registraci DPH, který hned začátkem roku vy-
užilo přes 30 tisíc občanů. No a také jsme zrušili EET, 
které způsobilo zavření řady hospod, které často byly 
kulturním místem menších obcí. 
        A co nás čeká v letošním roce? Základem bude boj 
proti inflaci, budeme se snažit cílit k vyrovnanému stát-
nímu rozpočtu v příštích letech, už letos plánujeme sní-
žit strukturální deficit o 70 mld. Kč. Pokračovat bude po-
moc domácnostem s cenami energií, chceme zjednodu-
šit systém DPH a zrušit některé daňové výjimky, ve kte-
rých je už složité se vyznat. Chceme také například pro-
sadit eDokladovku, díky které budete mít možnost na-
hrání dokladů do mobilního telefonu. 
        Dovolte mi na konci velké díky zejména Vám ob-
čanům, kteří zodpovědně přistupujete k šetření elektřiny 
a plynem, které šetří jak vaše peníze, tak výdaje 
ze strany státu. Díky patří i Vám, kteří jste v průběhu 
války jakýmkoliv způsobem pomohli lidem utíkajícím 
před válečným konfliktem.  
        Kdybyste cokoliv potřebovali, jsem Vám k dispozici 
na e-mailu decroix@decroix.cz.               Eva DECROIX

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

13. 3.  Příjem věcí do bazárku Obec 

15. 3. Zasedání zastupitelstva Obec 

20. – 24. 3.  
Platba za poplatky  

(popelnice, pes, OL) 
Obec 

20. – 24. 3. Bazárek Obec 

29. 3.  Výdej věcí z bazárku Obec 

7. 4.  
Šachový turnaj  

„O pohár starostky“ 
TJ Sokol 

8. 4. 
Taneční zábava 

Hudba: Ochranná známka 
TJ Sokol 

14. 4. Čistá Vysočina Obec, SDH 

14. – 16. 4.  
Kontejner na velkoobjemový 

odpad 
Obec 

28. 4.  Posezení se seniory Obec 

CO SE DĚJE VE SNĚMOVNĚ? 

 

http://www.vysocinavpohybu.cz/
http://www.vysocinavpohybu.cz/
mailto:decroix@decroix.cz


 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 3/2023 10 

OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTNÍM PRŮVODEM A DĚTSKÝM KARNEVALEM... (Foto: Michaela Plíhalová a SDH) 
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