
 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 3/2019 1 

POPLATEK ZA POPELNICI, PSA A OUDOLEŇSKÉ LISTY 
 

Ve dnech 18. - 22. března se bude na obecním úřadě vybírat: 
 

Poplatek za popelnici:     360 Kč občan s trvalým pobytem 
         600 Kč chalupář za rekreační objekt. 
 

Poplatek za psa:    70 Kč za jednoho psa 
         120 Kč za každého dalšího psa. 
  

Poplatek za Oudoleňské listy 2019:      22 Kč za Oudoleňské listy 01 – 12/2019. 
                                                            

     Občané také mohou zaplatit poplatky přímo na účty obce: 215945167/0300, 
102703292/0300 nebo 3655068309/0800.  
     Variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční. 
 

     Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a č. 6/2010 jsou tyto poplatky 
splatné nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatky, které 
nebudou zaplaceny včas, může obec zvýšit až na trojnásobek!!! 
 

     Při  zaplacení  poplatku  za psa majitel obdrží zdarma sáčky na psí  
exkrementy. Při platbě přes účet je možné si sáčky vyzvednout na OÚ. 

 

 

 
  
                         BŘEZEN  2019  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

                             
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
                                         
 
 

 
                                                

      
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ve dnech 18. - 22. března  
bude probíhat v zasedací 
místnosti obecního úřadu 

 

 
 

PŘÍJEM VĚCÍ:   
ve středu 13. března  

od 7.30 do 17.00 hodin. 
 

Vše označené cenou a 
značkou, včetně seznamu 
všech rozepsaných kusů 

s cenami. 
 

VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB  
ve středu 27. 3. 2019 

od 7.30 do 17.00 hodin. 

 

 

 

 

Šachový oddíl zve všechny místní občany a rodáky na 

II. ročník šachového turnaje O pohár starostky 
 na Velký pátek 19. 4. 2019  v kulturním domě v Oudoleni. 

Pokud máte zájem změřit síly se soupeři nad 64 černobílými políčky,  
hlaste se prosím nejpozději do 10. dubna na milchvo@seznam.cz z důvodu zajištění šachového materiálu. 

Prezence od 8.00 do 8.30 hodin. Startovné dospělí 30 Kč, děti do 18 let 20 Kč.  
Ceny pro každého účastníka zajištěny. Těšíme se na Vaši účast.  

 

 
 

KDO MÁ V OUDOLENI DOMEK, 

     ZASADÍ SI STROMEK 

    Výsadba  plánované  aleje proběhne 
v   sobotu  6.  dubna  2019.  Sraz  je  
v 8.00 hodin u Chaloupky. V případě 
nepřízně počasí bude akce přesunuta.  
     Celkem    bude   vysazeno  120   ks 
stromků.   V   místě   výsadby   budou 
připraveny výsadbové jámy, budeme tedy 
jen sázet  samotné stromky, zabezpečíme je proti 
větru  a  okusu  zvěří  a  označíme  připravenými 
keramickými visačkami. 
     S sebou si vezměte potřebné nářadí (lopatu, 
palici   nebo   kladivo,   kleště),   chuť   do  práce  
a dobrou náladu. Zalití stromků bude zajištěno.  
    V rámci doprovodného programu bude připra-
vena pro děti naučná stezka podél nové aleje. Pro 
účastníky bude připraveno občerstvení.  
     Na projekt obec získala dotaci z Kraje Vysočina 
z Fondu Vysočiny. Tento projekt byl vytvořen za 
finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO 
Cash & Carry. 

 
 

 

 

mailto:milchvo@seznam.cz
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- Usnesení jsou průběžně plněna.  
- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 

průběh jednání se stavebním odborem Městského 
úřadu v Přibyslavi a se zástupcem společnosti 
Havlíčkova Borová zemědělská, a. s., týkající se 
nových stavebních parcel. 

- Zastupitelstvo projednalo a bere  na vědomí žádost 
o prodloužení  termínu předložení projektu stavby na 
pozemcích p. č. 160/86 a p. č. 160/87 v k. ú. Oudoleň 
dle Kupní smlouvy ze dne 17. 3. 2017. 

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací o dotač-
ních programech Kraje Vysočina. 

- Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z prog-
ramu Informační a komunikační technologie 2019 
z Fondu Vysočiny na realizaci projektu Optická 
datová síť Oudoleň. 

- Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu Obce 
Oudoleň za rok 2018. Inventarizační komise 
neshledala žádné závady ve vedení evidence 
majetku. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventa-
rizační rozdíly. 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy 
na poskytnutí peněžního daru: 
- Základní škole a Mateřské škole Oudoleň ve výši 

3 000 Kč na zajištění šachového turnaje pro 
okolní školy 

- Šachovému  oddílu  při TJ Sokol Oudoleň z.  s.  
ve výši 3 000 Kč na zajištění II. ročníku 
šachového turnaje O pohár starostky obce. 

- Zastupitelstvo souhlasí s prodejem nepotřebného 
majetku  Základní školy a Mateřské školy Oudoleň: 

4 ks stolů pod PC a stanoví prodejní cenu ve výši 
300 Kč/ks. 

- Zastupitelstvo schvaluje nákup nových požárních 
hadic – 3 ks hadice B a 4 ks hadice C pro Jednotku 
sboru  dobrovolných hasičů Oudoleň. Obec uhradí 
10 tis. Kč, zbývající část ceny bude hradit Sbor 
dobrovolných hasičů Oudoleň.  

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Era      608 456,49 
ČSOB a. s.                             3 454 459,83 
Česká spořitelna a. s.   154 550,36 
Česká národní banka   552 333,03 
Celkem                           4 769 799,71 Kč. 
Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
4 704 136,71 Kč. 

- Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení 3 ks olší 
na obecním pozemku p. č. 648/108 v k. ú. Oudoleň 
z důvodu silného zanášení okapů u skladu. 
Zastupitelstvo nedoporučuje pokácení.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Závěrečnou zprávu z kontroly plnění „Smlouvy o za-
jištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ 
uzavřené mezi společností EKO-KOM a. s., a obcí 
Oudoleň. Závěr kontroly: Smlouva nebyla porušena, 
podmínky smlouvy jsou řádně plněny.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2018. Kontrolu provedl Krajský úřad Kraje 
Vysočina. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 

 

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ
 

     Zastupitelstvo obce Oudoleň vykonává svou působ-
nost v souladu se zákonem o obcích a řídí se stanove-
ným jednacím řádem, který upravuje svolání, průběh 
jednání, usnášení, podepisování a kontrolu plnění jeho 
usnesení. Termín konání zasedání navrhuje starostka 
obce a schvaluje zastupitelstvo obce. To rozhodlo o ter-
mínu konání vždy třetí středu v měsíci. Obecní úřad 
svolává zastupitelstvo elektronicky, a to nejdéle 7 dnů 
přede dnem zasedání. Obecní úřad informuje o době a 
navrženém programu jednání občany nejpozději 7 dnů 
před zasedáním prostřednictvím úřední desky. Právo 
předkládat návrhy k zařazení na program zasedání při-
pravovaného zastupitelstva mají jeho členové a výbory 
zastupitelstva, a to nejdéle 10 dnů před konáním za-
sedání. Materiály pro zasedání se připravují v elektro-
nické podobě nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání 
zastupitelstva. Předpokládané materiály musí být zpra-
covány tak, aby umožnily členům zastupitelstva kom-
plexně posoudit problematiku a přijmout účinná opat-
ření.  
     A proto, zasílejte nebo přinášejte své žádosti 
nejpozději 7 dnů před termínem zasedání zastupitel-
stva, aby mohly být ihned zařazené do programu a 
aby ostatní občané věděli, co se bude projednávat, 
a mohli případně vznášet připomínky a zasedání se 
účastnit. Samozřejmě operativní zařazování bodů 
programu lze vyloučit jen stěží. Pokud se bude 

jednat o věc, kterou mohou zastupitelé projednat 
bez přípravy, zařadíme ji do posledního bodu pro-
gramu – různé. Pokud se ale bude jednat o věc, na 
kterou je třeba se připravit, prostudovat materiály, 
popřípadě zjistit názor odborníka, odsuneme ji do 
programu příštího zasedání. Dodržujte dané ter-
míny, abychom předcházeli zbytečným nedorozu-
měním. Děkuji Vám.                 
                        Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 2. 2019 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
P O Z V Á N K A  

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 20. 3. 2019 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Program zasedání: 

1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Stavební parcely 
4. Žádost o prodloužení lhůty předložení pro-

jektu 
5. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 19 
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-

ného břemene 
7. Doplnění žádosti o převod pozemku 
8. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
9. Informace ZŠ a MŠ Oudoleň 
10. Stav peněžních prostředků na účtech 
11. Úprava webových stránek obce 
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REKONSTRUKCE VEDENÍ ELEKTŘINY, 

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A OPTICKÉ SÍTĚ 

V DOLNÍ ČÁSTI OBCE 
 

Vážení spoluobčané, 
      blíží se nám konec zimy a čeká nás nejen jarní po-
časí a práce na zahrádce, ale i významná akce z po-
hledu úpravy nízkého napětí, veřejného osvětlení a op-
tické sítě v Oudoleni. Realizace platí pro objekty dolní 
části  obce  (od Dvořáčků čp. 23 na  straně  jedné  až 
po Kotrbovy čp. 46 na straně druhé). Tyto práce, dle po-
slední schůzky s realizátory projektu, budou startovat 
na přelomu měsíce března a dubna.  

      Veškerou činnost bude realizovat firma vybraná 
ČEZ Distribucí a bude postupovat dle schválené projek-
tové dokumentace, do které jste měli možnost nahléd-
nout a následně schválit. Tímto bych Vás chtěl všechny 
požádat o trpělivost a shovívavost s plánovanou stav-
bou a o maximální součinnost s realizační firmou. Ne-
jenže to přispěje k bezproblémové realizaci, ale také se 
dobře zapíšeme u investora akce, jímž je ČEZ. Plusové 
body potřebujeme pro naše další kroky, tj. žádost o pře-
ložení nízkého napětí ve zbytku naší obce.  
      Pokud ohledně této akce máte jakékoli dotazy, či 
v jejím průběhu Vám bude cokoli nejasné, obraťte se na 
vedení obce.                          Vladimír Zvolánek, zastupitel 

 

VÁCLAV AUGUSTIN „V ZAJETÍ LOVECKÉ 

VÁŠNĚ“  
     V pátek 8. února přijal pozvání do zasedací míst-
nosti obecního úřadu náš občan, vášnivý sokolník, mys-
livec a lesák, pan Václav Augustin. V první části před-
nášky jsme shlédli dokument o jeho nádherném koníčku 
a vztahu k přírodě. Druhá část patřila vyprávění o vzniku 
nově vydané knihy „V zajetí lovecké vášně“, při kterém 
zazněly i ukázky z díla plného životních příběhů: 
      Roky plynnou jako voda v Ranských potůčcích a po-
tocích. Ještě rychleji ubíhá život člověka, obzvlášť žije-
li trochu aktivně a má spoustu zálib. Myslivost a sokol-
nictví jsou opravdu koníčky hodně náročné na čas a den 
v jejich objetí či zajetí uteče, než stačíš mrknout. Jak  
stárnu, tak zjišťuji, jak hodně věcí, které člověk v životě 
dělá a má dojem, že musí dělat, je nicotných, pomíjivých 
a zbytečných. Navzdory tomu všemu je život hrozně 
krásný, jedinečný, a když máš koníčka, který Tě uspo-
kojuje a naplňuje a máš pro koho a co žít, tak i úžasný. 
Proto jsem šťastný, že žiji a že jsem mohl napsat tuto 
moji další knihu o svých zálibách, které mě uspokojují a 
naplňuji. V jejich objetí tak alespoň na čas relaxuji, žiji a 
spadne všechno, co bolí v těle i na srdci. 
      Je tolik krásy v přírodě naší malebné a zároveň 
drsné Vysočiny a myslivost provozovaná s láskou, 
úctou, citem a ušlechtilou vášní naplňuje a uspokojuje 
mé touhy, protože jsem si ji zamiloval. Jsem člověk, 
který propadl kouzlu živé přírody, kterého uhranul les a 
dění v něm a jeho obyvatelů. Myslivec, lesák, sokolník 
a pochopitelně lovec, kterému učaroval majestát králov-
ské zvěře vysoké, živelnost černých rytířů, skromná pý-
cha a marnivost zvěře srnčí, rychlost a dravost šelem a 
dravců v letu i při lovu i zvěř drobná dnes už vzácná 
srstnatá i pernatá a vše ostatní, co oživuje naší úžas-
nou a krásnou přírodu… 

     Na závěr set-
kání si někteří pří-
tomní zájemci 
knihu koupili a pan 
Augustin jim na-
psal věnování. 
     Děkujeme 
Vaškovi za vyprá-
vění, jeho koní-
ček je sice velmi 
náročný, ale 
krásný. Kéž by i 
další generace 
měly chuť se 
svým zálibám to-
lik věnovat!!! 
     Knihu  „V zajetí 
lovecké vášně“ si  
můžete  zakoupit i 
na obecním úřadě.                             Blanka Zvolánková

DĚTSKÝ KARNEVAL 
     Třetí únorový víkend plný veselí, hodování a tan-
cování jsme u nás oslavili tradičním sobotním průvodem 
masek a nedělním dětským karnevalem, který už po-
šestnácté rozjásal oudoleňský kulturní dům. Karnevaly 
milují snad všechny děti. Převléct se do oblíbeného kos-
týmu, soutěžit, tančit a bavit se až do úplného vyčer-
pání, to je prostě pravá dětská idyla. 
     Mávej nad hlavou, dobrý den, ahoj, startujeme, 
začínáme, bude velká show, máma, táta, babí, děda,  
už tu s námi jsou… Tímto songem zahájil náš pan mo-
derátor Jaromír Najman další ročník dětského 

 

KONČÍ ZIMNÍ SVOZ  

KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
 

      

     Firma AVE CZ odpadové  hospodářství, s. r. o., 

Žďár nad Sázavou, oznamuje, že od 1. 4. 2019 pře-

chází na svoz  komunálního odpadu  1x  za  14  dní, 

v pondělí  v  lichém týdnu.  

     V měsíci březnu proběhne poslední svoz komu-

nálního odpadu v pondělí 25. 3., první svoz v měsíci 

dubnu další pondělí, tj.  1. 4. a poté až po 14 dnech, 

tj. 15. 4. 2019.  

 
 

 

                                         NABÍDKA                          
                               SAMOVÝROBY DŘEVA 

       

     Lesní správa Ransko, Staré Ransko 148, zadá 
zájemcům o dřevo samovýrobu v  porostech s vrš-
kovou nahodilou těžbou za symbolickou cenu.         
     V případě zájmu je možno se domluvit se zaměst-
nanci LS Ransko osobně nebo telefonicky. 
  

Kontakty:  
 

Vedoucí – Václav Augustin, Oudoleň - 603 536 721 
Lesní - Petr Ondráček, Slavětín - 604 209 379 
Lesní - Jaroslav Dvořák, Hluboká - 777 286 875 
Lesní - Vlastislav Legát, Krucemburk - 604 204 311. 
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karnevalu, na který se přišlo bavit neuvěřitelných 93 dětí 
v maskách. Nebyli to jen ti nejmenší, ale radost nám 
udělali i páťáci, šesťáci a starší, kteří se k nám na kar-
neval stále rádi vracejí. V úvodu si přicházející povšimli 
spícího maskota, který se schoulil na žíněnku pod po-
dium a odpočíval. „Je živý nebo ne?“, bylo slyšet v sále. 
Děti ho bez dlouhého rozmýšlení pojmenovaly FÍK a po-
dařilo se jim ho milými slůvky probudit. Fík je protáhnul 
rozcvičkou „Hlava, ramena“ a prostřednictvím senzomo-
torického barevného padáku se masky všem přítomným 
ukázaly, rozpočítaly a padák podlézaly. Rozcvička dále 
pokračovala zvedáním padáku.  
      Další program nedělního odpoledne se nesl v duchu 
tanečním (ptáček, sofia, makarena) a soutěžním (obí-
hání kužele s medicimbalem, barevné kuličky, lano, žid-
ličkovaná), odměnou pro soutěžící byla jablíčka, man-
darinky, malé džusíky, Kinder čokoládky a linecká ko-
lečka. Děti z tanečního kroužku při ZŠ a MŠ v Oudoleni 
pod vedením paní učitelky Radky Večeřové předvedly 
dvě taneční skladby a společně to s ostatními rozjely 
v kroužku. Náš Fík to s dětmi uměl, některé rozparádil 
tak, že s nimi málem odešel i domů. Vyvrcholením hra-
vého odpoledne bylo vyhodnocení všech masek, které 
byly nádherné a milé. Ve třech kategoriích vystoupily 
masky na jeviště, obdržely sladkou perníkovou medaili, 
balónek a drobnou cenu. Ve vestibulu kulturního domu 
byly k dispozici tácky s napečenými sladkými dobro-
tami, párek v rohlíku, cukrová vata, sladká kukuřice a 
fóliové balónky. 
     Závěrem moc děkujeme všem organizátorům, mo-
derátorovi, sponzorům – Obci Oudoleň, SDH Oudoleň, 
TJ Sokol Oudoleň, panu Pavlu Slámovi, paní Janě 

Stránské za otevřenou hospůdku a dalším, kteří se na 
zdárném průběhu karnevalu podíleli. Vždyť všichni při-
spěli k báječné a přátelské atmosféře nedělního odpo-
ledne, upřímná pochvala od některých z Vás nás 
opravdu velmi potěšila a dodala elánu do pořádání dal-
ších dětských karnevalů. Není krásnějšího pocitu než 
vidět rozzářená očka Vašich dětí i Vás, rodičů a praro-
dičů!!! Moc děkujeme a za rok opět nashledanou!!        
                        Mgr. Blanka Zvolánková, Jana Kubátová 

ČASOPIS „DEKOR“   
     Od nového roku obecní kni-
hovna odebírá místo časopisu 
Rozmarýna nový časopis 
DEKOR.  
     Co vše na vás čeká? 
Především ruční práce a spou- 
sta kreativity. Budete vyšívat, 
plést, šít a háčkovat. Vyzkoušíte 
patchwork, moderní techniky, 
malbu na sklo a porcelán, ubrouskovou techniku, 
drátkování i korálkování. Ohromí vás klasická malba a 
papírové vystřihování, naučíte se květinové vazby i 
aranžování. Na závěr dostanete pár tipů, co dobrého 
uvařit i co se kde objevilo nového.  
 

RENATA ČERVENKOVÁ, RADKIN HONZÁK: 
VŠICHNI ŽIJEM V BLÁZINCI  
     „Všichni žijem v blázinci,“ tvrdí 
renomovaný psychiatr a psycho-
terapeut Radkin Honzák, muž vzdě-
laný a také vtipný, který už padesát 
let naslouchá lidským strastem.  
     V rozhovorech s novinářkou Re-
natou Červenkovou se zamýšlí nad 
způsobem života, který dnes vede-
me, i nad stavem společnosti, v níž 
duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Co 
nám to přinese? Opravdu nám psychofarmaka pomo-
hou k pocitu štěstí? Nejsou některé nové choroby spíš 

zlozvyky? Proč se mlčí o odvrácené straně papírových 
plen? Je psychoterapie léčba, nebo ztracený čas? Je 
pravda, že u vesla jsou teď psychopati? Proč umíráme 
v nemocnicích – tedy tam, kde nechceme? Témata jed-
notlivých rozhovorů nejsou příliš povzbudivá, Radkin 
Honzák se jich ale ujímá s nadhledem a s lehkou ironií 
a vtipně komentuje fenomény dnešní doby, které se, jak 
říká, „příčí Matce přírodě a psychiatrům zajišťují dosta-
tek pacientů i do budoucna“. Radkin Honzák je v sou-
časnosti   asistentem  Ústavu  všeobecného  lékařství 
1. Lékařské fakulty UK, dále působí jako ambulantní 
psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice a ambu-
lantní psychiatr REMEDIS „s jednoznačným příklonem 
k psychosomatickému myšlení, tedy bio-psycho-socio-
spirituální koncepci“. 
 

JEAN-LUC BANNALEC: BRETAŇSKÝ PŘÍLIV 
     RYBÁŘI, VĚDCI, PAŠERÁCI A LEGENDAMI 
OPŘEDENÝ OSTROV UPROSTŘED ATLANTSKÉHO 
OCEÁNU.  
     Komisař Dupin nechtěl už nikdy vy-
šetřovat na moři. Nicméně tento nový 
případ ho nutí vydat se až před poslední 
výběžky západního pobřeží Bretaně. Na 
svérázný ostrov de Sein, na němž žije 
víc králíků než lidí a kdysi ho obývaly 
mocné čarodějnice. Před úchvatnou ku-
lisou, mezi ostrovy Molene a  Ouessant a  zátokou Dou-
arnenez, vyšetřují komisař a jeho inspektoři záhadný 
případ, který je donutí překročit vlastní hranice.

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 
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ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

     S nastupujícím posledním zimním měsícem se opět 
ve větší míře objevily nemoci. Tak jsme se ve školce 
tento měsíc věnovali hlavně našemu tělu a jeho zdraví. 
Nejdřív jsme se učili pojmenovávat části těla a orgány. 
Potom jsme se zaměřili na to, jak se o svoje tělo starat, 
co zdravého jíst a pít, jak se postavit bábě Rýmě 
a dědku Kašlovi, jak bojovat s bacily. Protože pro 
zdravé tělo je hodně důležitá radost, tak jsme si jeden 
celý týden radost pořádně užívali a tím se připravili na 
oudoleňský masopust a tradiční dětský karneval. Vyja-
dřovali jsme pomocí obličeje, celého těla a hlasu různé 
emoce, nálady a poslední únorový týden nám s emo-
cemi pomáhal náš vánoční 
dárek Emušáci – žabák 
Ferda a jeho mouchy. 
     Konečně jsme v únoru 
uskutečnili dlouho plánova-
nou akci s tatínky „Sněhové 
radovánky“. Pořád se čekalo 
na nejlepší podmínky, až by-
chom málem tvoření ze sně-
hu promeškali. Pět stateč-
ných tatínků a jedna mamin-
ka se sešli 12. 2. a společně 
s dětmi vytvořili dinosauřího 
ještěra, který z druhé strany 
vypadal jako hrad, a již tra-
diční sněhové auto. Všichni 
zúčastnění si odpoledne užili, 
bylo to opět příjemné setkání.         
                    Paní učitelky MŠ 
 

 

KANAFÁSEK - KROUŽEK LIDOVÝCH TRADIC   
      Protože našemu malému souboru už třetí rok chybí jméno, poprosili jsme babičky 
a dědečky, jestli by nám pomohli vymyslet název, který by nějak souvisel s tradicemi. 
Shromáždili jsme 5 návrhů: Dřeváček, Věrtůšek, Bakančata, Kanafásci a Modrásci.  
     Na kroužku proběhlo hlasování a děti rozhodly, že se budeme jmenovat Kanafásci. 
Takže 21. 2. 2019 vznikl dětský folklórní soubor oudoleňský Kanafásek.   
                                                                                                               Marta Půžová 
                   
 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ 

SOUTĚŽE  
      Ve středu 6. února jsme uspo-
řádali školní kolo recitační soutěže. 
Básničku podle vlastního výběru si 
připravili všichni žáci s tím, že nej-
lepší recitátoři postupují do okrsko-
vého kola do Chotěboře.  
      Naši prvňáčci se účastnili pouze 
školního kola, protože podle pravi-
del postupují až žáci od 2. ročníku. 
Mezi nejmladšími žáky se nejvíce 
dařilo Sáře D., Emmě S. a Emě M. 
     Z druháků a třeťáků porotu za-
ujali Marek D., Ema H. a Kristýna K. 
      Mezi čtvrťáky a páťáky se pro-
sadili Štěpán H. a Vojta Z., Bětka Z., 
Nela Z. a Lucka S.                                          
                                     Učitelky ZŠ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  V OUDOLENI 
 

     Přihlášky  pro  zápis  dítěte  

do mateřské  školy si  mohou 

zákonní zástupci dětí vyzved- 

nout   v   mateřské   škole  do 

3. května 2019. 

     Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky 

předloží ředitelce školy do 14. května 2019.  

     Zákonní zástupci budou o přijetí dítěte infor-

mováni do 20. května 2019.  
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OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE  
     Ve školním kole recitační soutěže porota vybrala 4 žáky, kteří se v pátek 
8. února zúčastnili okrskového kola v Chotěboři. 
     Školu reprezentovali za I. kategorii Marek Doležel, za II. kategorii Ště-
pán Holas a Alžběta a Vojtěch Zvolánkovi. 
      V okrskovém kole se sešlo 56 recitátorů ve 4 kategoriích ze 7 škol. Při 
výběru nejlepších recitátorů to neměla porota vůbec lehké. Nakonec byly 
vyhlášeny výsledky a my jsme měli velkou radost, protože náš žák Marek 
Doležel  s básničkou  Maralík  od  Járy  Cimrmana  postoupil z krásného 
2. místa do okresního kola! Všem našim recitátorům děkujeme za velmi 
pěknou reprezentaci naší školy. Postupujícímu přejeme hodně úspěchů 
v okresním kole v Ledči nad Sázavou.                              Kateřina Chvojková 

DIVADLO NEBYLO A BYLO 
Jihlava 19. 2. 2019  
     Je půl sedmé ráno, na vlakové 
nádraží do Ždírce přijíždějí první 
děti. Chystáme se dnes se třeťáky, 
čtvrťáky a páťáky z Oudoleně na-
vštívit naše krajské město Jihlavu. 
Máme v plánu muzikál „O Perníč-
kovi“ v Horáckém divadle, přírodo-
vědný program „Šelmy“ ve středis-
ku Pod povrchem a návštěvu ZOO. 
      Jsou tu všichni, jen Hanička 
stůně. Přijíždí vlak z Hlinska. Na-
stupujeme. Ve vlaku je plno, někdo 
sedí, někdo stojí. Těsně před 
Havlíčkovým Brodem zvoní tele-
fon: „Nejezděte, hlavní hrdinka je 
nemocná, představení se ruší.“ Už 
jsme na cestě, nejde to jen tak se 
vrátit. Nemůžete nám divadlo 
aspoň trošku ukázat, když nebude 
představení?“ „Poradím se a zavo-
lám za chvíli.“ 
     Ve vlaku na Jihlavu nám telefon nabízí, že se mů-
žeme sejít v divadle a projít si ho. Toto všechno jsme 
zatím dětem neřekli. Počkáme, jak se to vyvrbí. Jihlava, 
trolejbus, Masarykovo náměstí, Komenského ulice a 
jsme ve foyer divadla. Divadlo bude. Ujímá se nás paní 
dramaturgyně divadla paní Barbora Jandová. A všech-
no nám v divadle ukáže. Dostaneme se na jeviště, za 
jeviště, do divadelních šaten, vlásenkárny, do dílen, ke 
kulisákům. Zkrátka všude. To je zážitek.  
     Před polednem se přesouváme do ekocentra Pod-
povrch, tady se seznámíme s nejrůznějšími šelmami, 
hladíme jejich kožichy a kožíšky. Obědváme a pak se 
za šelmami vydáme do pavilonů v ZOO s průvodcem. 
V ZOO pak trávíme ještě další dvě hodiny, pozorujeme 
žirafy, hyeny, krmíme ovce, sebe. Posloucháme křik ar. 

Sledujeme houpání opic. Prolézáme pavilony, hlavně se 
nám zalíbil ten jihoamerický, hledáme zřícené letadlo. 
Krokodýl číhá. Anakonda číhá. Naštěstí nikoho nese-
žrali. A taky utrácíme peníze v bufetu. Samé dobroty, 
nebo ne? Končíme na dětském hřišti ve vzdáleném 
koutě ZOO. A pá pá zvířata, zase někdy přijedeme. 
     Ještě  se  vyšplháme  k hradbám, projdeme kolem 
sv. Jakuba. Rozhlédneme se po náměstí a podíváme se 
do sálu jednoho ze starobylých domů a jdeme na vlak. 
Má zpoždění, ale nakonec všechno stíháme. I projet se 
v patrovém vlaku. Přestupujeme a už je tu Ždírec a tady 
čekají rodiče, den končí, jedeme domů. Na shledanou. 
      
 Zapsala a vyfotila příznivkyně oudoleňské školy.  
                                                           Marie Rajnošková 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OUDOLEŇ      

    Zápis dětí do 1. třídy základní školy 
se bude konat v pátek  5. dubna 2019 
v   době   od   13.00   do   16.00  hodin 
v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň. 
 

     Do 1. třídy budou zapsány děti, které se 
narodily v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.   
     Zákonní zástupci si vezmou s sebou rodný list 
dítěte. 
 

PRODEJ STOLŮ POD PC 
     ZŠ a  MŠ  Oudoleň  

prodává     nepotřebný  

majetek: stoly pod PC. 
 

Rozměry: 

šířka: 100 cm 

výška: 70 cm 

hloubka: 60 cm.  
 

Počet: 4 ks.  

Cena: 300 Kč/ks.  
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VELKÁ CENA ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIPNICE NAD SÁZAVOU V ŠACHU   

     První březnový pátek jsme se před jar-
ními prázdninami zúčastnili šachového tur-
naje v Lipnici nad Sázavou, který zde má tra-
dici již neuvěřitelných 23 let.  
      Naši školu reprezentovali Vojta a Bětka 
Zvolánkovi, Štěpán Holas (všichni 5. ročník), 
Matyáš Frühbauer (4. ročník), Marek Doležel 
(3. ročník), Lenička Zvolánková (2. ročník) a 
Emmička Stehnová (1. ročník). 
      Celkem  se  na turnaji sešlo 56 šachistů 
do 9. třídy z 15 škol z celého okresu (Nusel-
ská, Wolkerova, Konečná, Lipnice, Oudoleň, 
Sady, Lučice, Lípa, Gymnázium Humpolec, 
Okrouhlice, Herálec, Senožaty, Dolní Město, 
Štáflova, Věž). Ačkoliv naši žáci jsou o 
hodně mladší než starší zkušenější soupeři, 
vedli si nad očekávání dobře.  
     Nejlépe si vedl Vojta, který uhrál 5 bodů 
ze 7  a  skončil na  7. místě. Bětka bojovala 
v poslední partii o 1. místo v kategorii Dívky, 
ale nakonec skončila jako 2. z dívek a cel-
kově obsadila 11. místo. Do dvacítky se ještě 
vešel na 15. místě Marek a 19. Štěpán.  Ma-
tyáš obsadil 28. místo. Velkou radost nám udělaly naše nejmladší hráčky, které bojovaly i se soupeři o dvě hlavy vyššími 
a nezalekly se ničeho. Obě uhrály krásné 3 body, Lenička skončila 33. a Emmička 40.     
     Děkujeme všem za pěknou reprezentaci.                                                                                             Kateřina Chvojková 

      Rokem 1878 upraveno služ-
né učitelstva ze dne 19. pro-
since r. 1875: řídícímu učiteli 
služné 500 zl. r. č., funkční pří-
davek 100 zl. r. č., quinquen pří-
davek 50 zl. r. č., podučiteli 
služné 400 zl. r. č., výpomoc-
nému podučiteli odměna 320 zl. 
r. č.  
     Dne 8. února zemřel v Římě 
sv. otec Pius IX. Na místo jeho 
zvolen byl vlašský kardinál 
Pecci, narozený v italském 

městě Karpinetu dne 2. března r. 1810. Jméno svoje vy-
měnil za nové Lev XIII.  
     Dne 22. dubna t. r. vyhořelo v Borové 14 čísel, větši-
nou hospodářských stavení.  
     V tomto roce uspořádána výstava prací žáků školy 
oudoleňské, totiž krasopisů, sešitů početních, úkolů 
mluvnických, slohových cvičení a kreslících sešitů k ve-
řejnému nahlédnutí. Místní školní rada podala písemné 
poděkování sboru učitelskému s prosbou, by to sl. c. k., 
o. š. radě zasláno bylo.  
     Z 9. na 10. října 1878 o ½ 9 hod. večer vypukl oheň 
a zničil  7 mlýnů  u  kamenného  mostu  v  Praze,  po 
10. hod. zasáhly plameny také věž vodárny. Město utr-
pělo škody okolo 18.000 zl., škoda na mlýnech páčí se 
na 300.000 zl. 
     Zaznamenati sluší, že po obou stranách zdejšího ži-
vého potůčku, tekoucího středem obce stávaly směrem 
ku slavětínské obci veliké kmenové stromy olšové. 
Stromy tyto během času výborem obecním vykáceny 
byly, ale mladými nahrazeny nebyly. Naproti školní 

budově u čís. pop. 49 stojí dvě překrásné stoleté lípy 
košaté, které, když kvetou, celé okolí líbeznou vůní na-
plňují.  
     U čís. pop.  52 stával až do r. 1876 ohromný, zdravý 
strom javorový, takový strom velikán, že řídící učitel, ač-
koli za 50 let svého učitelování skoro celé Čechy pro-
cestoval, nikde podobného stromu javorového neviděl. 
Javor ten měl přes 70 palců v průměru kmene, bylo 
z něho přes 80 prken, 4 kusy silných fošen a množství 
dříví.  
     Roku 1877 a 1878 byla na poloostrově Balkánu 
válka Rusko – Turecká. Rusové zvítězili, při tom mnoho 
tisíc lidí padlo. Po válce byl obýván v Berlíně kongres 
všech evropských mocností, v němž usneseno, aby Ra-
kousko země Bosnu a Hercegovinu vojskem obsadilo. 
Obsazení toto stálo mnoho namáhání a jen dovedností 
vůdcův a hrdinností vojska rakouského zaveden nový 
pořádek v zemích těch.  
     Téhož roku činěny útoky na pruského císaře Viléma, 
krále španělského a na krále italského.  
     V únoru roku 1879 zaplavila voda hnědouhelné doly 
v Duchcově, přičemž v kutišti Dőblingerově 42 horníků 
utonulo. V touž dobu přestala téci světoznámá léčivá 
voda v Teplicích. Mělo se za to, že voda přetekla do du-
chcovských dolů, avšak voda opět se objevila, když se 
o několik metrů hloub kopalo.  
     V březnu t. r. zatopeno rozvodněnou Tisou město 
Segedín v Uhrách. Mnoho lidí utonulo. J. V. císařpán a 
císařovna  darovali  na  umírnění   bídy   obyvatelstva 
55 tisíc zlatých, korunní princ Rudolf 1000 zl.  
 
     (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava. 
Pokračování příště.)

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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CVIČENÍ S DĚTMI 
     Na poslední chvíli jsme se rozhodli a jedno úterní odpo-
ledne jsme udělali velmi příjemnou změnu – místo na cvičení  
v kulturním domě jsme vyrazili zabobovat si na pole za pro-
dejnu. 
     Nesešlo se nás sice tolik, jako na cvičení v kulturáku, ale 
určitě to stálo za to. Po bobování jsme si opekli buřty a opékat 
buřty na sněhu je opravdu nevšední zážitek.  
     Všichni odcházeli domů sice promočeni, ale určitě spoko-

jeni.  My tedy ano 😊 

                                    Za TJ Sokol Oudoleň, Lenka Janáčková

 

ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

LIGA VYSOČINY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 
     V sobotu 16. února se naši reprezentanti zúčastnili 
Ligy Vysočiny ve Světlé nad Sázavou, kde startovalo 
114  hráčů.  Velmi  dobré   výsledky  přivezly  Lenička 
a Bětka  Zvolánkovy, které shodně obsadily 2. místa 
ve svých kategoriích. 
     Kromě těchto děvčat u šachovnic bojovali i Marek 
Doležel, Matyáš Frühbauer, Matyáš Sláma, Jan Kubát, 
Tomáš Benc, Štěpán Holas a Vojta Zvolánek. Každý si 
odvezl další zkušenosti a cenu.            Milan Chvojka st.  
 

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ VYSOČINA  

     Náš šachový oddíl TJ Sokol Oudoleň odehrál v ne-
děli 17. února své 8. utkání v Regionální soutěži Vyso-
čina a ve složení Milan Chvojka st., Tomáš Blažek, To-
máš Benc, Tomáš Bačkovský a Jan Kubát vybojoval 
cennou remízu nad hráči ze Žďáru nad Sázavou. Tato 
remis je povzbuzením do dalších těžkých kol.  
     V neděli 3. 3. jsme odehráli mistrovský zápas v Bys-
třici, kde jsme porazili vedoucí mužstvo skupiny v po-
měru 3 : 2. Soupeři neměli dosud ještě žádnou porážku 
a o to je naše vítězství ještě cennější. Po 4 smolných 
prohrách 3 : 2 jsme misku vah naklonili na svou stranu 
a po výborných výkonech Petra Zvolánka, Tomáše 
Bence a Vojty  Zvolánka jsme  k překvapení soupeře a i 
nás všech odvezli body na vlastní půdu. Milan Chvojka 
a Tomáš  Blažek  nestačili  na  velmi  kvalitní  soupeře 
(ti letos neokusili ještě porážku) a svým protivníkům pod-
lehli. Jenže k utkání jsme odjížděli jako tým a v součtu 
výher jsme taky jako tým přivezli cenné body. Toto vítězství nám jistě pomůže k další práci a naladí nás na příští zápas, 
kdy doma přivítáme Nové Veselí. Držte pěstě.                                                                                         Milan Chvojka st. 

VALNÁ HROMADA SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

     Valná hromada sborů dobrovolných hasičů okrsku č. 6 se 
konala v pátek 15. 2. 2019 v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Této schůze se zúčastnili zástupci všech sborů tohoto 
okrsku, tj. zástupci Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň, 
Havlíčkova Borová, Jitkov, Slavětín, Cibotín, Česká Bělá, 
Kojetín a Krátká Ves. 
     Starosta  okrsku  č. 6  Ing.  Pavel  Pátek zhodnotil činnost 
okrsku za rok 2018. Velitel okrsku pan Josef Meloun podal 
zástupcům sborů informace o soutěžích v roce 2019. V le-
tošním roce nás čeká: 

- v neděli 12. 5. 2019 – Oblastní kolo Hry Plamen v So-
bíňově 

- v sobotu 1. 6. 2019 – Okrsková soutěž dospělých 
v Jitkově. 

     Po oficiální části následovalo občerstvení a volná zábava. Doufáme, že se všem u nás líbilo. Děkujeme firmě Jatka 
Oudoleň a Motorest Nové Ransko za sponzorování občerstvení.                                                               Vlasta Bruknerová 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ  

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ, z. s.  
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     Pamatuji dobu s budovami, 
výklady a nástěnkami plnými he-
sel. Jako například „Se Sovět-
ským svazem na věčné časy“ 
nebo „Úkoly XIV. sjezdu spl-
níme“. A podobně. Tyto fráze 
dnes zmizely, místo nich jsme za-

plaveni horami reklam všeho druhu. Často stejně lži-
vými jako ty dřívější nesmyslné politické výkřiky, které 
nikdo nebral vážně. Dnes na nás zase útočí barevnými 
velikými písmeny hity jako „Zázračná léčba – za 7 dnů 
vás zbavíme artrózy kloubů“ apod. Rozumní lidé tomu 
nevěří stejně jako kdysi těm politickým blábolům.  
     Ve třetím měsíci se ale už kdysi objevovalo motto, 
které mě jako jedno z mála nedráždilo. Březen – měsíc 
knihy. Dnes si na ně vzpomenu nejen v březnu. Různí 
amatérští prognostici předvídali v devadesátých letech, 
že lidé už skoro nebudou číst. Že knihy budou vycházet 
jen v malém sortimentu a malých nákladech. Že kni-
hovny budou prázdné. Nestalo se. Jen se neskutečně 
rozšířila nabídka knih nejrůznějšího původu a žánrů. 
Bez ideologických omezení a podtextů. Pořád jsme ná-
rodem čtenářů. Je to jedna z těch nemnoha věcí, na něž 
můžeme být i ve srovnání se světem pyšní. Síť knihoven 
v naší zemi je dokonce údajně nejhustší na světě. 
V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 evidováno celkem 
613 knihoven, z nichž 40 je profesionálních, 503 nepro-
fesionálních (pracovní úvazek knihovníka do 15 hodin 
týdně) a 70 poboček (z toho 61 poboček funguje jako 
neprofesionální knihovny v obcích, kde ani není obecní 
úřad). Počet výpůjček za kalendářní rok v našem kraji 
se přitom pohybuje kolem 3,3 milionů knih nebo jiných 
nosičů. Knihovny na malých obcích jsou otevřené třeba 

jednou za týden v sobotu a knihy si tam chodí půjčovat 
i chalupáři. Na mnoho titulů jsou pořadníky, lidé se tam 
setkávají, často je to i náhrada za malé venkovské pro-
dejny, které z obcí mizí. I to je ve světě ne zcela běžné 
a leckde nám to závidějí. 
     Knihovny v bývalých okresních městech přitom za-
jišťují poradenskou, konzultační činnost, vzdělávání za-
městnanců knihoven, pořádání seminářů a porad pro 
všechny základní knihovny v kraji, nakupují a zpracová-
vají nové knihy, tvoří a distribuují výměnné soubory a i 
v jiných směrech pomáhají základním knihovnám. Do-
minantním činitelem v tom směru je Krajská knihovna 
Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě. Ta funguje jako 
příspěvková organizace Kraje Vysočina. Vlastně už od 
vzniku kraje jim slibujeme novou budovu. Za ty roky 
vzniklo více projektů a proběhlo mnoho jednání. Jsem 
rád, že se ledy hnuly a výstavba nových prostor v loka-
litě Ostrov už začala a do roku 2020 by nová krajská 
knihovna měla být uživatelům k dispozici. Celková cena 
za stavební práce má činit cca 172 mil. Kč, náklady na 
vnitřní vybavení asi 29 milionů. Můžeme se těšit na 
opravdu moderní krásnou knihovnu. 
     Léta je samozřejmostí, že se v knihovnách nejen půj-
čují knihy a další novodobé nosiče umění a poznání, ale 
jsou v nich připravovány přednášky, výstavy, besedy. 
Oblíbená jsou i setkání čtenářů – zvláště těch malých – 
na akcích jako je např. „Noc v knihovně“. Knihovníci 
(většinou ženy) jsou pro svou práci nadšenci a svým 
vztahem ke knihám a kultuře obecně umí potěšit a mo-
tivovat i své okolí. Přeji jim, aby stále s chutí udržovali 
pověst našeho národa jako společnosti vnímající a šířící 
dobrá slova, poznání a vůbec kulturní hodnoty.                 
                           Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
         

 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 
18. – 22. 3.  Dětský bazárek Obec Oudoleň 

20. 3. Zasedání zastupitelstva  Obec Oudoleň 

23. 3. 
Zájezd na muzikál: 

Kvítek Mandragory 
Obec Oudoleň 

5. 4. 
Divadelní hra: Kurz 

efektivního rodičovství 
Obec Oudoleň 

6. 4. Výsadba aleje Obec Oudoleň + spolky 

 13. 4. Čistá Vysočina Obec Oudoleň 

KULTURA A INZERCE 

 

FOTOHÁDANKA 
Jak někteří z Vás správně uhádli,  
na fotografii v minulém čísle byla 

zachycena část stodoly  
u domu čp. 58/č. evid. 218 

 (Plíhalovi – Junkovi – Bauchovi).  
Na další fotografii se ještě  

vrátíme do pohádkové zimy.  
Víte, co je na fotografii?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kdo ví, může napsat na náš e-mail 
nebo jen počkat na příští OL, kde si 

může zkontrolovat, zda věděl správně. 
A zapojit se může každý.   

Máte zajímavou fotografii  
z naší obce nebo jejího okolí?  

Zašlete nám ji na e-mail. 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 
 

                                       V měsíci březnu oslaví výročí narození: 
 

                                            Dana Zelenková, Oudoleň 27 
                                               Alena Zvolánková, Oudoleň 137 
            Jaroslava Zárybnická, Oudoleň 187 
 
 

                                                        BLAHOPŘEJEME! 
 
 
 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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ODPADY A FOTOOKÉNKO 

 

Dětský karneval. 

Masopustní průvod s kapelou. 

V hodinách tělesné výchovy jsme využili  

bohaté sněhové nadílky a vyrazili s dětmi na běžky.  

Děkujeme všem rodičům, kteří dětem zajistili potřebné vybavení. 

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

