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Obec Oudoleň Vás srdečně zve na 

 
 
 

pátek 7. 6. 2019 
 

17.00 - Mše svatá spojená s vysvěcením Hraběnčina křížku. Kdo bude chtít,  

 může jít průvodem od školy v 16.30 hodin.  

18.30 - Vystoupení kroužku lidových tradic KANAFÁSEK před kulturním domem. 

19.00 - Prezentace projektu „Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek“. 

19.30 - Posezení před kulturním domem – hudba: Jarda Bílek a spol.  

sobota 8. 6. 2019 
 

14.00 - 17.00 Koncert dechové hudby SKLENAŘINKA před kulturním domem. 

15.00 - 15.15 Vystoupení tanečního kroužku aerobiku.  

16.00 - 16.15 Vystoupení BM Fitness Havlíčkův Brod – SLUNÍČKA. 
 

                                Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. 

                           V případě nepřízně počasí budou všechny akce v kulturním domě. 

 
 

 

 
  
                         KVĚTEN  2019  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

 
                                                                                                                                                          Naše milé maminky,  
                                                                                                                                                               děkujeme Vám za lásku, trpělivost, podporu 
                                                                                                                                                          a možnost spokojeně vyrůstat.  
                                                                                                                                                               Děkujeme za domov, který jste nám daly 
                                                                                                                                                         a do kterého se vždy budeme rádi vracet.  
                                                                                                                                                              Vše nejlepší ke Dni matek Vám  
                                                                                                                                                                                                   přeje Obec Oudoleň. 
 
                  
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
                                         
 
 

 
                                                

      
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nová alej. Foto: T. Holub 

UZAVÍRKA SILNICE Č. III/3508  

JITKOV - KŘIŽOVATKA OUDOLEŇ  

OD 23. 5. DO 25. 5. 2019 

Nová alej. Foto: T. Holub 
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- Usnesení jsou průběžně plněna.  
- Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání 

s Ing. Martinem Adámkem a Ing. Jiřím Sokolem, 
týkající se řešení dopravní obsluhy a zasíťování 
stavebních parcel. Bude svoláno nové zasedání 
zastupitelstva dne 25. 4. 2019 od 18.00 hodin.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektem Veřejné 
osvětlení Oudoleň.   

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi o pro-
jektu Sociální bydlení v obci Oudoleň. Celkové 
náklady projektu by činily 14 748 352,28 Kč, z této 
částky by obec hradila 10 % ze způsobilých výdajů 
v hodnotě 909 759,62 Kč a 100 % z nezpůsobilých 
výdajů v hodnotě 5 650 756,14 Kč, tedy celkem 
částku 6 560 515,76 Kč. Zastupitelstvo neschvaluje 
realizaci projektu Sociální bydlení v obci Oudoleň. 

- Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce 
Oudoleň za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celo-
ročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastu-
pitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2018.  

- Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní 
školy a Mateřské školy Oudoleň za rok 2018. 

- Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 
2/2019, tímto opatřením byl rozpočet na straně 
příjmů navýšen o částku 98 143 Kč (nejvyšší příjem 
činí 73 984 Kč – dar od SDH Oudoleň na nákup 
hasičské stříkačky a nových hadic) a na straně 
výdajů o 75 671 Kč (nejvyšší výdaj ve výši 43 560 Kč 

činí nákup staršího kopírovacího stroje na obecní 
úřad – stávající stroj byl předán do základní školy, a 
dále nákup nových hadic ve výši 21 064 Kč).  

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Era      720 754,57 
ČSOB, a. s.                            3 771 077,86 
Česká spořitelna, a. s.   111 248,45 
Česká národní banka   634 888,23 
Celkem                           5 237 969,11 Kč. 
Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
5 172 306,11 Kč. 

- Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno: 
- s informací týkající se samovýroby dřeva 

v obecním lese. 
- se žádostí SDH Oudoleň o přístavbu 

montované haly na uschování hasičského auta 
Tatry 805, překážek pro sport pro děti a dorost 
a kádě.  

- s nutností opravy oplocení u rezervoáru 
v Olšinách. 

- s informací ohledně vyčištění kanalizace 
v kulturním domě. 

- s organizací akcí o pouti. 
- s informacemi z valné hromady Svazku obcí 

Podoubraví.

 
-  

 
- Usnesení jsou průběžně plněna.  
- Zastupitelstvo schvaluje zpracování nového projektu 

na 6 stavebních parcel a na příjezdovou komunikaci. 
- Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno: 
- s organizací akcí o pouti.  

 
 
 

- s termínem zasedání zastupitelstva. Příští zasedání 
zastupitelstva se bude konat ve středu 15. 5. 2019, 
sraz v 17.30 hodin u montované haly. Na zasedání 
budou přizváni zástupci sboru dobrovolných hasičů.

 

OBCE Z PODOUBRAVÍ PŘEDALY ENDOKRINO-

LOGICKÉ AMBULANCI V CHOTĚBOŘI FINANČNÍ 

DAR V HODNOTĚ 550 058 KČ 
     Svazek obcí Podoubraví poskytl MUDr. Mgr. Sylvii 
Špitálníkové, Ph.D., finanční dar ve výši 550 058 Kč pro 
její endokrinologickou a diabetologickou ambulanci 
v Chotěboři. Symbolický šek paní doktorce předal před-
seda svazku Václav Venhauer na Valné hromadě 
Svazku obcí Podoubraví, která se uskutečnila 28. břez-
na 2019 v sále nad obecním úřadem v Malči. Finanční 
částka bude použita na zakoupení moderního ultrazvu-
kového přístroje a pokryje polovinu nákladů. 
      Částka byla rozpočítána podle počtu obyvatel mezi 
členské obce – Bezděkov, Borek, Čečkovice, Dolní So-
kolovec, Havlíčkova Borová, Heřmanice, Chotěboř, Je-
řišno, Jitkov, Klokočov, Kraborovice, Krucemburk, Lány, 
Libice  nad  Doubravou,  Maleč,  Nejepín,   Nová   Ves 
u Chotěboře, Oudoleň, Podmoklany, Rušínov, Slavě-
tín, Slavíkov, Sloupno, Sobíňov, Uhelná Příbram, Vep-
říkov, Vilémov, Víska a Ždírec nad Doubravou a mezi 
obce, které členy nejsou, ale jsou v území ORP Chotě-
boř - Jilem, Sedletín a Čachotín. Město Chotěboř při-
spělo největší částkou 250 000 Kč. 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

P O Z V Á N K A  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které 
se bude konat ve středu 15. 5. 2019: 
 

- od 17.30 hodin u montované haly. 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Žádost o přístavbu haly 
3. Komunikace. 

 

- od 19.00 hodin v zasedací místnosti. 
 

Program: 
4. Kontrola usnesení 
5. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnic-

kého práva k majetku č. 320/2019 
6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnic-

kého práva k majetku a o zřízení věcného 
práva č. 321/2019 

7. Prodej splavů 
8. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
9. Stav peněžních prostředků na účtech 
10. Organizace poutě. 

      
  

 
 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 4. 2019 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 25. 4. 2019 
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     „Jednalo se o společný postup obcí a celou akci ad-
ministrativně zajištoval Svazek obcí Podoubraví pro-
střednictvím své kanceláře Centra společných služeb, 
která tady již tři roky pro obce funguje. Od samého po-
čátku Svazek obcí Podoubraví vyvinul snahu zajistit pro 
občany dostupnost tohoto oboru, aby občanům odpadlo 

dojíždění do ordinace v Havlíčkově Brodě. Ordinace en-
dokrinologie a diabetologie se v chotěbořském M-centru 
otevřela v březnu 2017,“ uvedl předseda Svazku obcí 
Podoubraví Václav Venhauer. 
      Touto cestou bychom chtěli vyjádřit všem obcím 
velké poděkování. 

 

OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK JENTAK 

Z HAVLÍČKOVY BOROVÉ DIVÁKY OPĚT 

POBAVIL…. 
     V páteční večer 5. dubna se v oudoleňském kultur-
ním domě sešli příznivci divadla. Za oponou již netrpě-
livě čekali herci z borovského divadelního spolku Jen-
Tak se svou novou divadelní hrou s názvem Kurz efek-
tivního rodičovství. Téma rodinného prostředí je blízké 
každému z nás, doma zažíváme různé okamžiky, ale 
nejraději vzpomínáme na ty humorné.  
      Hra nás zavedla do dvou rodin, Povolných a Lípo-
vých, které spojuje vzájemné přátelství jak rodičů, tak 
dětí. Vše plynulo v pohodě až do chvíle, kdy se rodině 
Povolných jednoho dne ozvou s překvapivou a nečeka-
nou zprávou, že pro ně konečně mají k adopci dítě, o 
které před lety žádali. Jediný telefonát ze sociální 
správy roztočil kolotoč událostí, se kterými se v běžném 
životě obvykle nesetkáme, ale o to více jsme se pobavili 
a v některých pasážích jsme se možná i s herci ztotož-
nili… 

     Borovským ochotníkům pod vedením paní Hany 
Tonarové patřil velký a vřelý potlesk. Moc děkujeme 
za pěkný kulturní zážitek a budeme se těšit na další 
představení, které si pro nás připraví.  
                                                         Blanka Zvolánková 

„KDO MÁ V OUDOLENI DOMEK, 

ZASADÍ SI STROMEK“         
Během posledních 60. - 70. let zmizelo to, co 
patřilo k tváři české krajiny po staletí - polní 
cesty, aleje, remízky. Tak zmizela i stará 
poutní cesta, která vedla přes naši obec k poutnímu kos-
telu v Sopotech. Zachoval se po ní jen kamenný kříž u 
tří starých lip a místní název Hraběnčin křížek. Proto se 
obec ve spolupráci s mateřskou a základní školou a 
místními spolky rozhodla obnovit cestu k tomuto kříži a 
vysadit podél cesty alej ovocných stromů starých odrůd.  
Obec v rámci projektu také opravila křížek, nechala pro-
řezat lípy a umístila u křížku posezení. Na připravova-
nou akci jsme získali dotaci z Kraje Vysočina z Fondu 
Vysočiny. Tento projekt byl vytvořen za finanční pod-
pory Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry. Zá-
jem Oudoleňských občanů a rodáků naprosto předčil 

naše očekávání, v krátkém čase byly stromy zamluvené 
i s požadovaným textem na keramické popisky. 
     Cesta, kterou jsme k výsadbě stromořadí vybrali, je 
500 metrů dlouhá, začíná kousek nad Chaloupkou a 
končí pod Hraběnčiným křížkem. Z cesty se během ně-
kolika let stala jen orná půda, obec ji ale nechala zaměřit 
a v sobotu 6. dubna byla, díky Vám, obnovena. Obyva-
telé z 51 čísel popisných či evidenčních vysadili celkem 
120  ks  stromků  z  Malochýna: 40 jabloní, 30 hrušní, 

PODĚKOVÁNÍ 

     Poděkování za skvělý nápad uskutečnit akci 

Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek a 

další díky těm, kteří ho realizovali. Ať stromky 

všem, kdo je zasadili, přinesou štěstí! 

Účastnice Ing. Lucie Hilgartová, č. p. 118 
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30 třešní a 20 slivoní. Cesta se stala viditelnou a její vý-
znam se zvýší, pokud ji jako cíl procházky využije více 
lidí, které přiláká stínem, závětřím, biotopem pro zvířata 
a pastvou pro včelstva, ale i lahodnými plody do kom-
potů a marmelád, nebo jen tak k zakousnutí :). Naším 
záměrem je vrátit krajině její původní ráz a funkčnost. 
Budeme moci sledovat změnu, kterou přítomnost ovoc-
ných stromů způsobí, a můžeme být inspirováni i   
k  vlastní   výsadbě   starých   odrůd,   remízků  apod. 
ve svém okolí. Slova českého odborného spisovatele, 
redaktora a pedagoga, popularizátora poznatků v ob-
lasti zemědělství Josefa Dumka to krásně vystihují: 
     „Strom, zvláště pak ovocný, dovede krajinu nejen 
krášlit, ale jest jako jistina, která nejen úroky vydává, ale 
sama rok od roku se zvětšuje, každým vysazeným stro-
mem je statek náš cennějším, dražším, o mnohý požitek 
příjemný.  Kde stromoví ovocné pěstováno, daří se i pil-
ným včelkám, neboť nalézají hojně pastvy, dosti látek 
ke zpracování na med i vosk se hodících, za to pak opět 
pomáhají přenášení pelu z květu na květ, že stromoví 
ovocné je mnohem úrodnější nežli v krajinách, kde včel 
málo neb nic si nehledí.“  
     Samotné akci předcházela spousta příprav: namalo-
vání aleje dětmi ze základní školy, výroba keramických 
popisek s paní Lenkou Sedlákovou, dobrovolnice při-
pravily popisky na glazování, alej jsme vytyčili, rodina 
Stehnova a Blažkova rozměřila jámy k sázení, rodina 
Benákova a Bačkovských jámy vyvrtala, pan Michal 
Blažek vyrobil krásné posezení k opravenému křížku, 
pan Jaromír Petruželka seznámil děti ze základní školy 
s tím, jak stromy sázet a stříhat. 
     Při samotné výsadbě probíhalo vše podle plánu. 
Všichni  účastníci  měli  připravenou  jamku,   stromek, 
3 kůly a ukázku od pana Petruželky, jak stromek zasa-
dit. A pak už se sázelo a sázelo…. Po výsadbě byla 
v rámci doprovodného programu připravena naučná 

stezka podél nové aleje, děti ji absolvovaly s připrave-
nými kartičkami, na které sbíraly razítka. Odměnou jim 
byla sušenka a pitíčko. Na závěr čekalo na všechny 
účastníky výborné občerstvení z udírny a teplý čaj. 
      Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě 
a vlastním průběhu akce - zaměstnancům a zastupite-
lům obce, ZŠ a MŠ, SDH, Mysliveckému spolku, TJ So-
kolu, Včelaříkům, rodině Blažkových, Stehnových, Bač-
kovských, Benákových, Pavlu Slámovi, panu Jaromíru 
Petruželkovi a Havlíčkově Borové zemědělské a. s.  
     Akce se podařila, alej je vysazená a my věříme, že 
se o ní všichni budeme vzorně starat, aby nám přinesla 
dobré plody.                                    Mgr. Blanka Zvolánková      

 

 
 

ZALÉVÁNÍ ALEJE   

     Zálivku stromků v nově vysazené aleji obec zajišťuje 

ve spolupráci s Havlíčkovou Borovou zemědělskou a. s. 
a s místními soukromými zemědělci. Alej zalévají také 
děti ze základní školy.  
     Děkujeme občanům, kteří si své stromky zalévají.  
                                                 Mgr. Blanka Zvolánková    

   

S PŘÍCHODEM JARA PŘIŠLA ČISTÁ VYSOČINA 
     Tradiční jarní úklid přírody se na Vysočině uskutečnil i v letošním roce. 
Osvětová  akce  Čistá  Vysočina, do  které  se zapojují tisíce dobrovolníků 
z obcí, neziskových organizací, škol i jednotlivci, probíhá v celém našem 
kraji.  
     I  v  Oudoleni  jsme  se  v sobotu 13. dubna snažili vyčistit okolí silnice 
na křižovatku, na Slavětín, ke státní silnici a podél státní silnice od Jitkova 
ke Slavětínu. Mladí hasiči nezapomněli zkrášlit naši obec a posbírali 
odpadky po celé Oudoleni. Opět jsme nasbírali neskutečné množství 
odpadů, obzvlášť u státní silnice, která se stala nejen místem odpočinku, 
ale i skládkou. Tolik se každý z nás snaží třídit a ukládat odpad, tak proč 
každým rokem naplníme tolik pytlů???     
      Poděkování patří zúčastněným zastupitelům, mladým hasičům a tradič-
ním dobrovolníkům, kteří nám pomáhají. Nikdo další se mezi nás nepřidal.                                              
                                                                                        Blanka Zvolánková 
 

ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY OBCE OUDOLEŇ 

      Na Velký pátek se konal 2. ročník šachového turnaje O pohár starostky 
obce Oudoleň, kterého se zúčastnilo 30 hráčů (14 dospělých a 16 dětí). Hrálo 
se na 7 kol, ve kterých změřili síly naši mladí šachisté s dospěláky.  
      Loňské 1. místo obhájil Tomáš Blažek, stříbrnou příčku obsadil Milan 
Chvojka a na 3. místě skončil Tomáš Benc, který tím pádem obsadil 1. místo 
v kategorii žáků. Za ním se na 2. místě umístila Bětka Zvolánková a na bednu 
se ještě vyšplhal Jenda Kubát, který skončil 3.  
      V kategorii nejmladších obsadila zlatou příčku Lenička Zvolánková, stří-
bro brala Emmička Stehnová a v patách za nimi se z bronzu mohl radovat 
Jenda Stránský.       
     Tento turnaj proběhl v přátelské atmosféře, hráči měli také možnost občerstvit se v místním pohostinství a popovídat 
si. Velké poděkování patří všem zúčastněným a všem, kteří se o klidný průběh turnaje starali. Doufáme, že příští rok se 
opět sejdeme.                                                                                          Za šachový oddíl TJ Sokol Oudoleň Milan Chvojka 
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SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA 

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH  
Vážení spoluobčané, 
     na základě stížností občanů žádáme o vstříc-
ný krok ze strany motoristů a snížení rychlosti 
při jízdě po souběžných vedlejších komunika-
cích (vedlejších cest) v naší obci. Nejenže jsou 
v blízkosti těchto cest východy z rodinných 
domů, ale  také se na těchto cestách pohybují 
ve větší míře děti a chodci. Myslím, že by bylo 
zbytečné na tyto úseky umísťovat značení - 
obytné zóny a montovat zpomalovací retardéry.                     
                              Vladimír Zvolánek, zastupitel  

KOMINÍK 
     Stejně jako v minulých letech i letos 
byl do naší obce přizván kominík. Vy-
čištění komínů a předepsané revize 
provede ve dnech 13. – 17. 5. 2019.  
 

OZNÁMENÍ POŠTY PARTNER  
    Pošta  Partner  bude  v   pondělí 
13. 5. 2019 a ve středu 15. 5. 2019 
dopoledne uzavřena.   

PETER WOHLLEBEN: TAJNÝ ŽIVOT STROMŮ 
      Procházka lesem s jedinečnými foto-
grafiemi a poutavými příběhy. Kdo vyrazí 
s Peterem Wohllebenem do lesa, zjistí ty 
nejpodivuhodnější věci: Stromy navzá-
jem  komunikují.  Láskyplně  se   starají 
o své potomstvo a pečují dokonce i o své 
staré a nemocné sousedy. Stromy vní-
mají, cítí a mají i paměť. Neuvěřitelné? Ale pravdivé!  
 

JONAS JONASSON: 

STOJEDNALETÝ STAŘÍK, KTERÝ 

SE VRÁTIL, ABY ZACHRÁNIL SVĚT 
     Stoletý stařík Alan Karlsson a nena-
pravitelný zlodějíček Julius Jonsson jsou 
zpátky na scéně! 
      Přesně před rokem utekl stoletý Alan 
Karlsson z domova důchodců v Malmköpingu. Teď si se 
svým přítelem Juliem užívá života na Bali. Tedy až do 

chvíle, než se Julius rozhodne připravit Alanovi oslavu 
narozenin. 
     Horkovzdušný balon, kterým si chtějí vyrazit, totiž 
odletí bez pilota a Alan s Juliem se ocitnou na širém 
moři. A když je zachrání severokorejská loď, pašující 
uran, je jasné, že několik významných politiků bude mít 
znovu plné ruce práce. 
 

JEFF KINEY: DENÍK MALÉHO 

POSEROUTKY – RADOSTI ZIMY 
      Když Gregovu školu zasypou hro-
mady sněhu, promění se čtvrť Heffleyo-
vých v jedno velké zimní bojiště. Nepřá-
telské skupiny soupeří o území, staví ob-
rovské sněhové pevnosti a válčí v mnoha 
nezapomenutelných koulovačkách. V nastalém zmatku 
čeká Grega a jeho nejlepšího kamaráda Rowleyho 
Jeffersona boj o život. Dokážou navázat důležitá spoje-
nectví a vyhnout se zradám? A co až sníh roztaje? Sta-
nou se z nich hrdinové? 

DUBEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

     S novým měsícem jsme se začali, za pomoci 
našich celoročních průvodkyň přírodními králov-
stvími Agáty a Civilizace, seznamovat s dalším 
královstvím. Dostali jsme úkol: abychom ho po-
řádně poznali, tak se do něho musíme zavrtat. A 
tak jsme vyrazili nejdřív na zahradu, potom do pří-
rody a děti vrtaly a šťouraly a hledaly, co všechno 
v tom novém království objeví. Pak následovalo 
pátrání po jeho názvu. Bystré hlavičky za pomoci 
rodičů vypátraly, že to je Království půdy. Děti za-
jímalo, k čemu vlastně půda je, a tak jsme si do ní 
zaseli semínka, děti se o ně staraly a pozorovaly, 
co s nimi půda udělá. Zasely si i zrní do vyfouk-
lých vajíček a tím se začaly pomalu připravovat 
na to, že se přibližovaly Velikonoce. Velikonoční 
týden si děti užily činnostmi v koutcích, kde 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

     Starostka obce Oudoleň podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů, 

oznamuje: 
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
     v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním 

okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obec-
ního úřadu Oudoleň.  

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České republiky (platným občan-
ským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky, cestovním průkazem České repub-
liky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu 
Evropské unie. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. 

 
 

Velikonoční dílnička s paní Doleželovou. 
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různými způsoby tvořily a objevovaly velikonoční sym-
boly, seznamovaly se s tradicí Velikonoc. Přípravu na 
Velikonoce jsme zakončili projektovým dnem, kdy si děti 
na závěr vytvořily velikonoční dekoraci z topolové pře-
kližky. Děkujeme paní Doleželové, že nám s projekto-
vým dnem pomohla.  
     Konec dubna jsme věnovali oslavě Dne Země. Děti 
přemýšlely, co pro Zemi mohou udělat, a nakonec si 
samy naplánovaly program. Nejdřív se chtěly dozvědět, 
jak  vlastně  zeměkoule vypadá, jak je stará, potom se 

o Zemi naučit písničku. Jako dárek pro ni vymyslely, že 
společně vyčistíme okolí školy od odpadků a zasejeme 
pro ni semínka, z kterých vypěstují kytičky, a ty si pak 
zasadíme na zahrádku. 
     Dubnové úkoly jsme zvládli a pomalu se můžeme 
připravovat na společné odpoledne s rodiči, které usku-
tečníme v pátek 10. května. Oslavíme jaro, svátek ma-
minek a tatínků, prostě si uděláme příjemné jarní odpo-
ledne. Těšíme se na setkání.                Paní učitelky MŠ 

KROUŽEK LIDOVÝCH TRADIC KANAFÁSEK 
     Na začátku dubna jsme jedno čtvrteční odpoledne, 
místo tradičního setkání a nacvičování ve školce, vyra-
zili na předem domluvenou prohlídku mlýna. Děkujeme 
panu mlynáři, že s námi měl trpělivost, ukázal nám mlýn 

v chodu, povyprávěl zajímavosti o mlýně, povozil děti 
jako pytle mouky a nakonec nechal děti, aby si mouku 
osahaly. Tento závěr pojaly děti velmi zodpovědně, 
takže se moukou dokonale zmalovaly. Zkušenosti 
z mlýna chceme využít v našem novém pásmu, které 
připravujeme.                                                     M. Půžová 

VÝLET DO PRAHY S PŘEKVAPENÍM 
     Ve čtvrtek 28. 3. jsme se vydali se žáky 4. a 5. roč-
níku do Prahy. V rámci ŠABLON II. jsme uskutečnili 
první z projektových dnů mimo školu – Praha Karla IV.                                                                  
                                                                    Učitelky ZŠ 
 

✓ Ve čtvrtek jsme měli sraz v Přibyslavi v 6.30 hodin. 
Jeli jsme asi 2 hodiny do Prahy. Když jsme vystou-
pili, šli jsme navštívit tyto památky: socha Angličana, 
který zachránil židovské děti, velká kavárna, dívali 
jsme se na Španělskou synagogu, Betlémskou 
kapli, šli jsme do muzea Karlova mostu (velké pře-
kvapení – jízda na lodi po Vltavě), Karlův most, 
chrám sv. Víta, Pražský hrad, Zlatá ulička, muzeum 
s obrazy, Václavské náměstí, pamětní deska J. Pa-
lacha. A pak jsme šli na vlak a jeli do Brodu, tam 
jsme přestoupili na vlak do Přibyslavi, kde si nás vy-
zvedli rodiče. My jsme brali Stáňu. Bylo to moc 
hezké. Bětka Z., 5. r.  
 

✓ Ve čtvrtek 28. 3. jsme jeli vlakem do Prahy. Sraz byl 
v Přibyslavi v 6.30. Pak jsme přijeli do Prahy a tam 
jsme šli do kavárny (a tam byl obraz Sira Wintona a 
taky tam byla jeho socha). Taky jsme navštívili: 
chrám sv. Víta, Pražský hrad, Zlatou uličku, baziliku 
sv. Jiří a obrazárnu – tam jsem si koupila turistickou 
vizitku do deníku. Viděli jsme mramorový sloup, na-
podobeninu klenotů, výstavu rytířského brnění – 
meče, pušky, … Taky jsme pluli po Vltavě lodí. To 
bylo nejlepší. Ta paní nám říkala, že největší povo-
deň byla v roce 2002 a že Vltava zamrzala, ale teď 
už nezamrzá. V zimě je teplá a v létě studená. A 
když byla Vltava zamrzlá, tak na ní lidi bruslili a ledaři 
tam sekali led do pivovarů na chlazení piva. A před 
Karlovým mostem tam stál Juditin most (menší a do 
poloviny dřevěný). A že na Karlově mostě jezdila 

koňská tramvaj. Viděli jsme labutě a lysky. Pak jsme 
jeli metrem a jeli jsme vlakem zpátky do Přibyslavi a 
tam pro mě přijela mamka. Byla jsem moc unavená, 
ale stálo to za to. Hanka Z., 5. r.  
 

✓ Jako první památka byla socha Nicholase Wintona. 
Pak jsme šli do muzea o Karlově mostě. Kde jsem 
se dozvěděl, že první kamenný most byl Juditin. Pak 
jsme pluli po Vltavě a pod Karlovým mostem. A viděl 
jsem místo, kde se natáčely Chobotnice z druhého 
patra. A hned, jak jsme dopluli, šli jsme přes Karlův 
most. A tam jsme poznávali sochy. Pak jsme šli na 
Pražský hrad. Kde jsme hned šli do chrámu sv. Víta. 
Po chrámu sv. Víta jsme šli do Zlaté uličky. Po Zlaté 
uličce jsme šli do metra, kde jsme vystoupili na za-
stávce Muzeum. A pak jsme byli na Václaváku. Ale 
nejvíc se mi líbila plavba po Vltavě. Staník M., 5. r.

BESEDA – PREVENCE ÚRAZŮ  

✓ Na besedě jsem se dozvěděl, jak udělat první pomoc nebo co máme dělat, aby se 
nám nic nestalo. Když už se něco stane, tak abychom věděli, jak s tím něco dělat. 
Jenda S., 3. r.  

✓ Líbilo se mi to, bylo to hezké a zajímavé. Mohli jsme si vyzkoušet zavazovat ruce a 
nohy. Jiří S., 3. r.  

✓ Na první hodinu jsme se rozdělili na pět skupin, já jsem byla v první skupině, ale 
nejdřív nám paní z Červeného kříže dala papírky a na nich bylo číslo a potom jsme 
se rozdělili do pěti skupin. Psali jsme na papír, co bychom si mohli udělat v tělo-
cvičně, ale třeba druhá skupina měla něco jiného, třeba co by se mohlo stát v lese. 
Tahle beseda mě moc bavila. Alena P., 3. r.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Sem se odstěhujem. 
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
     V pátek 5. dubna se konal v naší škole zápis dětí do 1. třídy. 
K zápisu přišla Beátka P., Mikuláš J., Jakub S., Pavlík K., To-
máš K. a Toník R. Děti byly šikovné, bez problémů s námi ko-
munikovaly, plnily připravené perníkové úkoly. A tak v září 
HURÁ DO ŠKOLY!                                                    Učitelky ZŠ

ŠACHOVÝ TURNAJ PRO ŽÁKY I. STUPNĚ 

Z OKRESU HAVLÍČKŮV BROD  
     V pátek 26. dubna se konal 5. ročník šachového tur-
naje, který je určen pro žáky I. stupně pozvaných škol 
z okresu Havlíčkův Brod. Letos jsme rádi přivítali 52 ma-
lých šachistů (18 svěřenců z naší školy, dále přijeli hráči 
z Lipnice, Lípy, Přibyslavi, Okrouhlice a brodských škol 
Wolkerova, Štáflova, V Sadech, Konečná). 
      Turnaj probíhal celé dopoledne, celkem si šachisté 
změřili síly v 7 kolech. Poté jsme přistoupili k vyhodno-
cení. 
     Zlatou příčku obsadil Patrik Kocman (ZŠ V Sadech), 
který uhrál 6,5 bodů. Za ním skončil Tomáš Koumar (ZŠ 
Wolkerova) a bronz si odvezl Vítek Fencl (ZŠ Lipnice). 
      Naším nejlepším hráčem byl Vojta Zvolánek, který 
s 5 body obsadil 6. příčku. 

     Jelikož jsme celkové umístění na bedně „přenechali“ 
hostům, museli jsme se vytáhnout v kategorii dívek, kde 
zabojovala naše děvčata. Ze zlata se radovala Bětka 
Zvolánková, stříbrná skončila Lenička Zvolánková a 
na bronzovém stupínku skončila Adélka Celarová z Ok-
rouhlice. 
      Každý hráč byl odměněn věcnými cenami, občerst-
vit se mohl díky šikovným maminkám, které na tento tur-
naj napekly úžasné dobroty. Poděkování patří též man-
želům Doleželovým za ozvučení. 
      Velké poděkování patří místnímu zastupitelstvu za 
poskytnutí finančního daru a perfektních prostor pro 
uskutečnění obou turnajů. 
     Děkujeme též všem sponzorům (TJ Sokol Oudoleň, 
GCE Chotěboř, Pavel Sláma, Jatka Oudoleň, COOP 
Havlíčkův Brod, VZP Havlíčkův Brod, MÚ Havlíčkův 
Brod, Veronika Janáčková, Lenka Kutíková, Řeznictví 
Stejskal, prodejna elektrokol a skútrů Havlíčkův Brod) a 
všem ostatním, kteří se podíleli na chodu obou turnajů.   
                                                         Kateřina Chvojková 

 

CHALOUPKY  

     Třídenní pobyt na Chaloupkách si užili žáci 4. a 5. 
ročníku na přelomu dubna a května, 29. 4. – 2. 5. Byla 
to odměna za loňský úspěch v soutěži Pěstuj, zkoumej, 
vyprávěj, pro kterou si připravili pod vedením paní uči-
telky Polívkové kramářskou píseň O líném Kájovi z Ou-
doleně.  
      Program na chaloupeckém zámečku v Nové Brtnici 
byl velmi pěkný – výroba a použití přírodních barev, vní-
mání zahrady všemi smysly, lovení a určování bezob-
ratlých živočichů ve vodě, v půdě a na louce. 
     Ve středu 1. 5. jsme navštívili Muzeum Vysočiny 
v  Jihlavě,  kde  zaujala  děti  zejména  přírodovědná  a 

historická expozice a také výstava Svět středověkých 
her.                                                                Učitelky ZŠ 
 
✓ 1. den jsme přijeli v 11 hodin. Ubytovali jsme se a 

převzala si nás Marťa. Hned první den jsme měli pro-
gram - vyráběli jsme barvy z přírodnin. Pak jsme šli 
do pokoje a hráli jsme karty a taky jsme hráli pinec. 
A pak jsme šli spát.  
2. den jsme se vzbudili v 7 hodin, oblékli jsme se a 
šli jsme na snídani. Byla pomazánka s rohlíkem. Moc 
mi chutnala. Potom jsme jeli na program do Jihlavy. 
Tam jsme byli na 5 výstavách, tam se mi taky líbilo a  
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chodili jsme tam na chůdách. 
Šlo mi to. A klouzali jsme se po 
dřevěné skluzavce. Pak jsme 
šli na zmrzlinu, dala jsem si 
(nebe) šmoulí. Když jsme přijeli 
zpátky na Chaloupky, tak jsme 
se šli najíst, pak jsme hráli hry 
a šli jsme spát.  
3. den jsme se vzbudili a šli 
jsme krmit zvířátka, měli tam 
kozy, ovce, husy, kohouta, sle-
pice, králíky a prase. Moc se mi 
to líbilo. Pak jsme měli program – lovili jsme vodní 
živočichy a s Martinou jsme měli taky program – měli 
jsme si vybrat parťáka a jednomu z nás dvou se za-
vázali oči a ten druhý ho vodil po zahradě. A musel 
ho dovést k nějakému stromu a ten strom si musel, 
ten se zavázanýma očima, osahat a poznat, jaký 
strom to je. A pak jsme jeli domů. Hurá. Moc se mi to 
líbilo. Míša Z., 4. r. 

  

✓ 1. den – Když jsme přijeli, tak jsme se šli vybalit. 
V pokojích to měli moc hezké. Pak jsme šli na oběd. 
Jídlo mně moc chutnalo. A pak ve 12.30 hodin jsme 
měli program. Měli jsme nasbírat 5 barev rostlin a 
pak jsme dělali pokusy. A pak jsme šli ven. A dostali 
jsme lístečky, co jsme měli v lese najít. Naše skupina 
to vyhrála. A pak když program skončil v 16.30 ho-
din, tak jsme šli do lesa. A tam jsme našli bungr. A u 
toho jsem našel klacek, který měl podobu krumpáče. 
A pak jsme večer šli na procházku. Ten den se mi 
moc líbil. 
2. den – Ráno jsme se probudili a paní ředitelka nám 
řekla, že musíme vstávat a jít rychle na snídani. Po 
snídani jsme jeli do Jihlavy do muzea. Byla tam vý-
stava zvířat, např. savci, ptáci, bezobratlí, apod.) A 
byla tam skluzavka (dřevěná), která vedla do pod-
zemí. Tam byla ukázka, o tom, jak se dolovalo stří-
bro. Když jsme všechno prošli, tak jsme šli do takové 
místnosti. Byla tam kuš. A mohli jsme z ní střílet. A 
byly tam kuželky. A jedna dřevěná koule a tou jsme 
museli házet a shodit co nejvíc kuželek. A byly tam 
chůdy. Když jsme už všechno prošli a vyhráli si, tak 
jsme jeli zpátky na Chaloupky. Když jsme přijeli, tak 
jsme si dali oběd. Když jsme ho snědli, tak jsme se 
šli projít. My jsme na procházce skákali do kaluží. A 
v jedné kaluži Míša uvízla a spadla do ní. Když jsme 

přišli, tak 
jsme mohli 
jít do bun-
gru. Ten 
bungr jsme 
si neposta-
vili, ale ten 
už tam byl. 
A my jsme 
ho vylepšovali. A pak jsme si opékali buřty. Moc se 
mi to líbilo.  
3. den – Když jsme se ráno probudili, tak jsme šli kr-
mit. Šli jsme z kluků jenom já a Leoš. Bylo 6.30 ho-
din. A když jsme vyšli ven, tak nám pán řekl, že bu-
deme krmit až za hodinu. A když jsme přišli na pokoj, 
tak jsem se sbalil, abych to nemusel dělat potom. A 
v 7.30 hodin jsme šli krmit. Měli tam králíky, kachny, 
slepice, kozy, ovce a jedno 100kilové prase. Bylo to 
čínské prase. Bylo černé. A když jsme přišli, tak jsem 
šel na snídani. Pak po snídani jsme měli program. 
Museli jsme nasbírat 5 přírodnin. A byli jsme rozdě-
leni na skupiny. Já jsem byl se Štěpou a Matýkem. 
Když jsme nasbírali přírodniny, tak se skupiny pro-
hodily. A každá skupina musela té druhé skupině 
k těm přírodninám najít dvojče. A byla to soutěž. My 
jsme ji vyhráli. A pak jsme hráli hru, že jsme měli dvo-
jice a jeden z ní musel zavázat tomu druhému oči a 
musel ho dovést ke stromu. On si ho musel osahat. 
A pak ho ten druhý dovedl na start a rozvázal mu oči. 
A on musel najít ten správný strom. A pak jsme šli na 
oběd. Po obědě jsme šli lovit. Lovili jsme malé bez-
obratlé živočichy. Lovili jsme je na louce, ve vodě a 
v lese. Moc se mi to líbilo. A pak jsme jeli domů. 
Všechno se mi moc líbilo. Vojta Z., 5. r.     

     V pátek ráno dne 26. listo-
padu 1880 vyšel František Martí-
nek, rolník z Oudoleně č. 12, za 
povoláním do Něm. Brodu. Vyří-
div tam záležitost svoji vracel se 
domů, než neměl více spatřiti 
rodné dědiny. Došel totiž ku 
Krátké Vsi klesl u lesa mrtev 
k zemi. Druhého dne byla mrt-
vola ku starostovi v Krátké Vsi 
dopravena, soudní komisí ohle-
dána a pitvána. Zjištěno, že byl 
raněn mrtvicí. Potom byla mrt-

vola do Oudoleně převezena a v Borové dne 30. listo-

padu 1880 pohřbena. Zemřelý byl příznivcem školy, a 
proto budiž mu země lehkou. 
     Ve čtvrtek dne 15. prosince 1880 zavraždil zdejší ob-
čan Josef Nermuť svého vlastního otce Josefa Nermutě. 
Po úřední prohlídce odveden nezdárník do vazby, byl 
odsouzen k doživotnímu žaláři.  
     Dne 13. března 1881, když car ruský Alexander II. 
z jezdeckého ústavu do paláce se vracel, hozena pod 
kočár jeho pumma, která kočár roztříštila. Car zůstal ne-
poraněn, ale raněni Jeho průvodčí. Car učinil několik 
kroků, chtě prohlédnouti raněných, v tom hozena mu 
pod nohy pumma jiná, která nohy mu utrhla, strašně jej 
zohavila a o život připravila. Odnesen do komnaty své, 
kdež v malé chvilce šlechetného ducha vypustil.  

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

Obec Oudoleň a ZŠ a MŠ Oudoleň Vás srdečně zvou 

v úterý 25. června 2019 

do zasedací místnosti obecního úřadu na 

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 
                           v 16.00 hodin. 

LOUČENÍ SE ŽÁKY  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
                   v 17.00 hodin. 
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     Dne 10. května 1881 konal se ve Vídni sňatek Jeho 
cís. Výsosti nejjasnějšího korunního prince Rudolfa 
s Její král. Výsostí nejjasnější princeznou belgickou Ště-
pánkou. Jako všude jinde oslavil se den ten i v Oudoleni 
okázalým způsobem, na stálou toho památku zasazeny 
dvě lípy škol. dětmi do zdejší tělocvičny.  
     Dne 12. srpna 1881 vyhořelo v Praze Národní diva-
dlo celé do základů.  
     Brzy na to dne 8. prosince 1881 vypukl strašný požár 
před početím hry v tzv. Okružním divadle ve Vídni, při 

kterém mnoho set lidí o život přišlo. Vídeň uspořádala 
pohořelým velkolepý pohřeb.  
     Tohoto roku jmenován byl zemským inspektorem pro 
školy české p. Dr. Antonín Tille. 
     Téhož roku oslavována po celé říši Rakousko-Uher-
ské památka 600letého příchodu Habsburků do Ra-
kouska. V den ten zúčastnila se školní mládež s učitel-
stvem slavných služeb Božích.  
   (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava. 
Pokračování příště.)

VELKÁ CENA MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU  
     Tradiční největší šachový turnaj mládeže na Vysočině, v pořadí XIV. roč-
ník, uspořádal ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod v sobotu 27. dubna 2019 
v havlíčkobrodském hotelu Slunce. Prezentovalo se 141 mladých šachistů do 
16 let z 23 míst: Kraj Vysočina, Praha, Litoměřice, Kuřim, Brno, Vlašim…. 
Z Oudoleně vyrazilo 5 šachistů: Tom Benc, Štěpán Zvolánek, Vojta Zvolánek, 
Bětka Zvolánková a Matyáš Frühbauer.  
     V silné konkurenci to nebylo vůbec jednoduché, po odehrání 8 kol se nej-
lepším z našich svěřenců stal Vojta Zvolánek, který skončil se 4,5 body na 
výborném 29. místě. Cenné 3. místo urvala Bětka Zvolánková v kategorii 
dívek do 12 let (celkově skončila 48.). Ani ostatní 3 naši mladí šachisté se 
nemají za co stydět, každý z nich vybojoval výborné 4 body, a kromě cen si 
odvezli i zkušenosti do dalších zápasů.                                        Milan Chvojka

OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE „ZLATÁ VČELA“ 
     Dne 27. dubna 2019 proběhla v Jimramově soutěž „Zlatá včela“, oblastní kolo kraje Vysočina, které se účastnil i náš 
včelařský kroužek. Celkem soutěžilo 8 včelařských kroužků. 
     Jelikož jsme se soutěže účastnili již po třetí, věděli jsme, do čeho jdeme. 
     Vše probíhalo v budově místní školy. Soutěžící byli rozděleni na skupiny podle 
školních ročníků: 
1. - 5. ročník - 49 soutěžících: písemný test (20 otázek), botanika (20 rostlin),   
                      anatomie (10 bodů), praxe (20 bodů), včelařské pomůcky (20 bodů). 
6.- 9. ročník - 17 soutěžících: písemný test (30 otázek), botanika (20 rostlin; rodové   
                      i druhové jméno), anatomie včely (5 mikroskopických vzorků + otázky   
                      - 10 bodů celkem), včelařské pomůcky (20 pomůcek + popis funkce),  
                      praxe u demonstračních úlů (co je na plástu, části úlu, manipulace  
                      s rámky – 20 bodů). 
      Tyto ročníky byly ještě rozděleny do skupin cca po 10-ti soutěžících a ty obchá-
zely jednotlivá stanoviště, vše probíhalo v klidu, nikde se nečekalo. 
      Pro vedoucí kroužků byla připravena prohlídka památek a muzea (viděli jsme 
rodný dům spisovatele Jana Karafiáta, autora knihy Broučci). 
      Nejlepší umístění našich zástupců – starší kategorie – 4. místo Jan Zvolánek, mladší kategorie – 7. místo Michaela 
Záhumenská. I ostatní děti statečně bojovaly a doufám, že získané poznatky zužitkují příští rok. (Odkaz na fotografie 
ze soutěže: https://vcelarijimramov.rajce.idnes.cz/Zlata_vcela_2019_Vysocina#.)                         Za VKM David Bačkovský  

OBLASTNÍ KOLO HRY PLAMEN V SOBÍŇOVĚ 
     V neděli 12. května 2019 se naši mladí hasiči zúčastní oblast-
ního kola hry Plamen na fotbalovém hřišti v Sobíňově. Soutěžit 
bude jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších. Prezence 
družstev je od 9.00 do 9.30 
hodin, v 9.45 proběhne ná-
stup kolektivů a od 10.00 
začne plnění disciplín. 
Jednotlivé disciplíny jsou: 
štafeta 4 x 60 m, štafeta 
požárních dvojic a požární 
útok.                           Vedoucí 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE … 

 

HASIČSKÁ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 

     V sobotu 1. června 2019 se 
naši hasiči zúčastní okrskové 
hasičské soutěže v Jitkově.  
      A možná bude soutěžit i druž-

stvo žen 😊. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

OUDOLENŠTÍ VČELAŘÍCI 

 

Příprava na soutěž. 

https://vcelarijimramov.rajce.idnes.cz/Zlata_vcela_2019_Vysocina


 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 5/2019 10 

Dobrý den, přátelé přírody a zvěře, která v ní žije. 
      V zimním období, hlavně v měsíci prosinci a lednu, 
nás příroda prověřila, jak jsme připraveni naši zvěř udr-
žet v dobré zdravotní kondici, což se nám podařilo téměř 
v celé části honitby. Výjimkou bylo pole s řepkou, kde 
jsme měli nahlášené úhyny, které jsme odstranili. Je 
k zamyšlení, zda na těchto polích dokážeme ztrátám 
zvěře někdy zamezit.  
      V zimních měsících bylo odloveno nadměrné množ-
ství zvěře škodící myslivosti, hlavně lišky obecné, což 
by nám mohlo pomoci zvýšit populaci zajíce polního. 
Nadále se v naší honitbě vyskytuje populace dančí a je-
lení zvěře, která nám dělá velké škody na lesním po-
rostu, což nám potvrzují i majitelé lesů.  

      I v letošním roce došlo ke krytí fen, kdy jedné z nich 
se již narodila čtyři štěňata jezevčíka drsnosrstého. 
Chovatelem je Radek Mrtka.  
      O prvním březnovém víkendu jsme uspořádali čtr-
náctý myslivecký ples, kde jsme se prezentovali boha-
tou tombolou a dobrou kuchyní, což přítomní náležitě 
ocenili.  
      Dále bych chtěl připomenout, 
že v následujícím období budou 
kladena mláďata, a proto dbejme 
klidu v přírodě a na narozená mlá-
ďata nesahejte a nechte je na 
svém místě.  
      Děkuji vám za pozornost, „lesu, lovu zdar“.  
                                                            Oldřich Kubát ml. 

     Po dlouhých jednáních s mnoha 
účastníky se už brzy dočkáme. Poho-
dlnější cestování v našem kraji nám 
zajistí od poloviny prosince letošního 

roku jednotný systém veřejné dopravy pod názvem Ve-
řejná doprava Vysočiny (VDV). Co to znamená pro naše 
cestující?  
     První výhodou bude možnost cestovat v rámci Vyso-
činy na jeden jízdní doklad i po přestupu na jiný spoj 
odlišným typem dopravního prostředku. Tedy koupíte si 
jízdenku platnou do cílové stanice bez ohledu na to, zda 
budete přestupovat z vlaku na autobus či opačně. Po-
cestujete například z Jihlavy do Častrova. Vlakem doje-
dete do Horní Cerekve, tam přestoupíte na autobus do 
Častrova a bude vám platit jízdenka, kterou jste si za-
koupili už na vlakovém nádraží v Jihlavě. Současně po-
stupně jednáme i se zástupci měst o možnosti propojení 
VDV s městskou hromadnou dopravou daných měst, 
aby jízdenka z autobusu nebo vlaku platila i na MHD. 
Navíc bude možnost koupit si v případě předplatného 
jízdenku výhodně i přes internet, tím dojde ke zvýhod-
nění pravidelně cestujících občanů a s bonusy a sle-
vami se počítá také pro seniory. 
      Podnikli jsme k zajištění VDV s předstihem řadu 
kroků. Začátkem dubna jsem podepsal s generálním ře-
ditelem Českých drah Miroslavem Kupcem desetiletou 

smlouvu na zajištění regionální drážní (železniční) do-
pravy. Ve smlouvě se největší český železniční do-
pravce zavazuje k zavedení jednotného tarifu pro odba-
vování cestujících. V linkové (autobusové) dopravě 
jsme zahájili jednání mající za cíl rozšíření tarifu VDV i 
na linkové dopravce v našem kraji. Kraj Vysočina dále 
například už v roce 2018 uzavřel se statutárním městem 
Jihlava integrační smlouvu, v níž je deklarováno, že sta-
tutární město Jihlava umožní cestujícím v rámci tarifu 
Veřejné dopravy Vysočiny využít na základě jízdního 
dokladu VDV i městskou hromadnou dopravu.  
     Pokud budou úspěšně završena všechna jednání, 
od prosince 2019 budou tedy na společnou jízdenku 
moci jezdit cestující na železnici a v první vlně směřu-
jeme ke spuštění systému i u většiny autobusových 
spojů. Na tuto novinku nebude mít vliv charakter smluv-
ního vztahu mezi dopravci a Krajem Vysočina, který re-
gionální veřejnou dopravu dotuje více než 800 milióny 
korun. 
     Zažití nového systému dopravy bude určitě chvíli tr-
vat a bude to chtít trpělivost a dobrou vůli od všech zú-
častněných, dopravců i cestujících. Ale doufám, že po-
vede jednoznačně k pohodlnějšímu a jednoduššímu 
cestování našich občanů veřejnou dopravou po celé Vy-
sočině.      MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

12. 5.  Oblastní kolo Plamen v Sobíňově SDH  

13. – 17. 5.  Kominík  Obec  

15. 5. Zasedání zastupitelstva obce Obec  

24. – 25. 5.  Volby do Evropského parlamentu Obec  

1. 6.  Okrsková hasičská soutěž v Jitkově SDH  

7. 6.  Vysvěcení křížku, posezení Obec  

8. 6.  
Koncert dechové hudby, vystoupení 

aerobiku 
Obec  

KULTURA A INZERCE A FOTOOKÉNKO 

 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
V měsíci květnu oslaví  

výročí narození: 
 

 Stanislav Tomek, Oudoleň 114 
Stanislav Venc, Oudoleň 133 

Antonín Stránský, Oudoleň 83 
Jana Plíhalová, Oudoleň 140 

Zdeňka Kohoutová, Oudoleň 183 
 

 

 BLAHOPŘEJEME! 

 
 
 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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FOTOHÁDANKA 
Jak někteří z Vás správně uhádli,  

na fotografii 
 v minulém čísle byla zachycena 

 stodola u čp. 24 
 (Ondráčkovi), vedle Jatek. 

Víte, který dům je na další 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 zajíma-
vou fotografii z naší obce nebo jejího 

okolí? Zašlete nám ji na e-mail. 
 

 Děkujeme za zaslané fotografie. 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

Tichou vzpomínku věnujeme: 
 

 paní Marii Plíhalové, 
která zemřela 31. března 2019 ve věku 96 let. 

 

paní Jaroslavě Ondráčkové, 
která zemřela 3. dubna 2019 ve věku nedožitých 77 let. 

 

panu Vítězslavu Holasovi, 
který zemřel 13. dubna 2019 ve věku 56 let. 

                                                                                    

paní Anně Fialové, 
která zemřela 5. května 2019 ve věku nedožitých 92 let. 

          
 

Radovánky ve mlýně. Čištění koupaliště za pomoci nejmladších hasičů. 
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