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Vážení spoluobčané, 

     žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou pohodou,  jako právě Vánoce. To slovo zní ozvěnou našeho dětství 

a  je  příležitostí  k  tomu,  aby  se  člověk  zastavil  a  zavzpomínal.  Zcela  určitě  se  běh  života  stává  příjemnějším 

a snadnějším, jestliže jsme obklopeni dobrými lidmi a přáteli. Snažme se prohloubit tato přátelství, vytvořit klidné 

a příjemné prostředí naplněné radostnou pohodou a spokojeností.  Vraťme vánočním svátkům onu sílu, která lidstvo 

spojuje spokojeností, pocitem štěstí, radosti a krásou života.  

     Dovolte mi, abych Vám touto cestou za obecní zastupitelstvo popřála  

krásné  prožití  vánočních  svátků, hodně radosti, štěstí a spokojenosti  

ve  Vašich  rodinách.  Do nového roku 2020 přeji pevné zdraví, pohodu,  

osobní spokojenost a Boží požehnání.               Mgr. Blanka Zvolánková                        
                                                               

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ POŘÁDÁ 
 

 

 

STARTOVNÉ: DĚTI DO 15 LET - ZDARMA, HRÁČI NAD 15 LET - 50 KČ 

BEZ OMEZENÍ VĚKU, PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE              

PŘIJĎTE SI PROTÁHNOUT TĚLO O VÁNOCÍCH – OBČERTSVENÍ ZAJIŠTĚNO

Své přihlášky zasílejte do 10. 12. 2019 na e-mail: milchvo@seznam.cz nebo na tel. 776 646 395. 
 

 

 

 

 

 

 

Posezení se seniory. 

mailto:milchvo@seznam.cz
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− Kontrola usnesení: 

− Upozornění pana Zdeňka Bence na nutnost odstra-
nění stromků na vedení hlavního vodovodního řádu 
z důvodu prorůstání kořenů a poškozování vedení - 
bod č. 17 zasedání ze dne 26. 6. 2019.  
Bude řešeno. 

− Umístění zábradlí ke vchodu na poštu a přístřešku 
na  kola  před  školu - bod č. 21 zasedání  ze  dne 
21. 8. 2019. 
Zábradlí je nainstalováno. Přístřešek na kola bude 
vyhotoven dle návrhu zastupitelstva.  

− Úprava KD pro sportovní účely 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s novou cenovou na-
bídkou na vyznačení čar pro volejbal a badminton, 
navýšenou o přebroušení podlahy pro odstranění 
nečistot a mastnoty a nalakování. Bude doplněno o 
možnost údržby nalakovaného sálu. 
Opětovně bude jednáno na příštím zasedání. 

− Usnesení č. 2/11/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru SDH Oudo-
leň ve výši 3 000 Kč.  
Darovací smlouva byla sepsána a dar byl převeden 
na účet SDH. 

− Usnesení č. 3/11/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Svazku 
obcí Podoubraví ve výši 5 130 Kč určeného pro 
účely poskytnutí finančního příspěvku společnosti 
MedicalRay s. r. o. za účelem opravy rentgenového 
přístroje na RTG pracovišti v Chotěboři. 
Darovací smlouva byla podepsána.  

− Usnesení č. 5/11/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje poskytování služeb v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany firmou Hejkal Václav, Čachotín 86, a pově-
řuje starostku obce podpisem smlouvy.  
Smlouva byla podepsána.  

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Paní Eva Rosická seznámila zastupitelstvo s čin-
ností hasičů v roce 2019 a s výhledem činnosti na 
rok 2020.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žá-
dost o pronájem části obecních pozemků p. č. 643/1 
a p. č. 124 v k. ú. Oudoleň z důvodu vypásání koňmi.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem ze zase-
dání kontrolního výboru 31. 10. 2019. Kontrolní vý-
bor doporučuje stanovení konkrétního časového roz-
sahu pro zkoušky hudební kapely „5 Promile“ a dále 
doporučuje úpravu podmínek u nových smluv se ža-
dateli o stavební parcely.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. Úprava smlouvy 
s kapelou „5 Promile“ bude projednána a schvalo-
vána na příštím zasedání. Úprava podmínek u no-
vých smluv se žadateli o stavební parcely bude pro-
jednána v dalším bodě zasedání.  

− Zastupitelstvo, na základě doporučení kontrolního 
výboru, projednalo úpravu podmínek u nových smluv 
se žadateli o stavební parcely, tj. projednání nové 
ceny za m2, předkupní právo obce, sankce při nedo-
držení podmínek, rozšíření podmínek o stanovení 
termínu kolaudace stavby do určitého data. Bude 
projednáno na příštím zasedání.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou výboru 
pro životní prostředí k žádosti o pokácení vzrostlých 

bříz u cesty na břehu před rodinným domem čp. 139 
z důvodu,  že při silném větru hrozí jejich vyvrácení 
a pád na elektrické vedení a domy. Zastupitelstvo 
doporučuje pokácení.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR o povolení pokácení 9 ks 
stromů (1 ks smrk ztepilý, 2 ks jeřáb ptačí, 1 ks topol 
kanadský, 3 ks lípa malolistá, 2 ks jasan ztepilý) na 
pozemku p. č. 701 v k. ú. Oudoleň. Zastupitelstvo 
doporučuje pokácení. 

− Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí  o  po-
kácení  stromu na pozemku p. č. 729/1 v k. ú. Oudo-
leň. Strom roste v těsné blízkosti sjezdu ze silnice. 
Zastupitelstvo doporučuje pokácení. 

− Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě 
ze dne 2. 11. 1994 uzavřené s Miloslav Odvárka 
ODAS na zajištění sběru a svozu tuhého komunál-
ního odpadu a pověřuje starostku podpisem do-
datku. Tímto dodatkem se mění cena za svoz směs-
ného komunálního odpadu na 133 716 Kč za rok bez 
DPH. 

− Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 ke Kupní 
smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s Miloslav Od-
várka ODAS na zajištění odvozu separovaného od-
padu a pověřuje starostku podpisem dodatku. Tímto 
dodatkem se mění cena za odvoz separovaného od-
padu následovně (ceny jsou bez DPH):  

− papír a lepenka 160 Kč za 1 výsyp 1 kontejneru 

− plasty 190 Kč za 1 výsyp 1 kontejneru 

− sklo tříděné na bílé, barevné 650 Kč/t. 

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Smlouvu o zří-
zení věcného břemene č. NM-014330053389/002 
mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav jako povin-
nými a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, 
jako  oprávněné.  Předmětem  smlouvy  je  zřízení 
ve prospěch oprávněné právo věcného břemene 
k pozemkům p. č. 344/31, 344/7, 421/1, 421/3, 
437/8, 484/7, 402/1, 406/3, 406/1, 406/4 a 438/30 
v k. ú. Radostín u Vojnova Městce. Obsahem věc-
ného břemene je právo oprávněné zřídit, provozo-
vat, opravovat a udržovat distribuční soustavu kabe-
lového vedení VN a provádět na této distribuční sou-
stavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, moder-
nizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího 
odstranění. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy.  

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Smlouvu o zří-
zení věcného břemene č. NM-014330053389/005 
mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav jako povin-
nými a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, 
jako  oprávněné.  Předmětem  smlouvy  je  zřízení 
ve prospěch oprávněné právo věcného břemene 
k pozemkům p. č. 310/1, 310/15, 311/1, 312/4 v k. ú. 
Račín u Polničky. Obsahem věcného břemene je 
právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udr-
žovat distribuční soustavu kabelového vedení VN a 
provádět na této distribuční soustavě úpravy za úče-
lem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlep-
šení její výkonnosti včetně jejího odstranění. Zastu-
pitelstvo pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy.  

− Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektové do-
kumentace na vybudování nového rezervoáru v Ol-
šinách.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 11. 2019 
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− Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Oudoleň č. 1/2019, o místním poplatku ze psů 
a   Obecně   závaznou   vyhlášku   obce   Oudoleň 
č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu. Vyhlášky bu-
dou vyvěšeny na úřední desce.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Rozpočtové opatření č. 9/2019. Tímto opatřením byl 
rozpočet na straně příjmů navýšen o 4 100 Kč (při-
jaté dary na vydání kalendáře pro rok 2020) a na 
straně výdajů o 82 135 Kč (nejvyšší výdaj činí úhrada 
stravenek na rok 2020 ve výši 75 000 Kč).  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí ná-
vrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2020. Návrh 
rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a bude 
schvalován na dalším zasedání.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí ná-
vrh rozpočtu Obce Oudoleň na rok 2020. Návrh roz-
počtu bude vyvěšen na úřední desce a bude schva-
lován na dalším zasedání.  

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era      740 921,57 
 ČSOB, a. s.                            5 054 028,86 
 Česká spořitelna, a. s.   123 928,93 
 Česká národní banka   693 778,49 
 Celkem                            6 612 657,85 Kč. 

Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
6 546 994,85 Kč. 
 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s výpovědí ředitelky 
školy Mgr. Dagmar Losenické z rodinných důvodů. 
Starostka obce vyhlašuje konkurz na obsazení pra-
covního  místa  ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň 
a určuje  členy  konkurzní komise za zřizovatele: 
Mgr. Blanku Zvolánkovou a Mgr. Annu Janáčkovou.  

− Různé:  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o přemís-
tění lampy veřejného osvětlení.  

− Bodem programu příštího zasedání bude záměr pro-
nájmu majetku obce č. 3/2019 – pronájem nebyto-
vých prostor – místnosti bývalé Junácké klubovny 
v I. patře kulturního domu čp.  131 kapele „5 Promile“ 
a záměr pronájmu majetku obce č. 4/2019 – části po-
zemku p. č. 648/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Oudoleň.  

− Příští  zasedání  bude  projednána  výše  poplatků 
za pronájmy a zapůjčení a smlouvy o odběru a zpra-
cování bioodpadu. 

− Do kapličky byl zakoupen a nainstalován přímotop, 
do této doby byl přímotop zapůjčován. 

− Byla objednána kapela na pouťové posezení, byla 
zakoupena aparatura na ozvučení akcí. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi 
z Valné hromady Svazku obcí plynofikace obcí Bo-
rovsko. 

− Zastupitelstvo projednalo organizaci vítání občánků, 
jarmarku a obecního plesu. 

− Zasedání  zastupitelstva  se bude konat ve středu 
11. 12. 2019 od 18.00 hodin. 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

 OBCE OUDOLEŇ Č. 1/2019,  

O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ 
 

Zastupitelstvo obce Oudoleň se na svém zasedání dne 
20. 11. 2019  usnesením  č. 7/12/2019 usneslo vydat na 
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vy-
hláška“) 

Čl. 1 - Úvodní ustanovení 
1. Obec Oudoleň touto vyhláškou zavádí místní popla-

tek ze psů (dále jen „poplatek“). 
2. Správcem poplatku je obecní úřad. 

 

Čl. 2 - Poplatník a předmět poplatku 
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro 

účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená 
nebo má sídlo na území České republiky (dále jen 
„poplatník“). 

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 
 

Čl. 3 - Ohlašovací povinnost 
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik 

své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy 
se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy 
nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je 
povinen ohlásit také zánik své poplatkové povin-
nosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo pro-
dej). 

2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od 
poplatku osvobozena. 

3. V ohlášení poplatník uvede  
a. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, 

obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další ad-
resu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat 
v poplatkových věcech,  

b. čísla všech svých účtů u poskytovatelů plateb-
ních  služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatel-
skou činností, v případě, že předmět poplatku 
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

4. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, 
zejména stáří a počet držených psů, včetně skuteč-
ností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvo-
bození od poplatku. Dojde-li ke změně údajů vede-
ných v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.  

5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rej-
stříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automati-
zovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce 
poplatku na své úřední desce. 
 

Čl. 4 - Sazba poplatku 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) za jednoho psa: 120 Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa: 180 Kč, 
c) za  psa,  jehož držitelem je osoba starší 65 let: 

120 Kč, 
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 

kterým je osoba starší 65 let: 180 Kč. 
Čl. 5 - Splatnost poplatku 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 
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1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března přísluš-
ného kalendářního roku. 

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 
uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpoz-
ději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

Čl. 6 - Osvobození 
1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým 

je osoba nevidomá, osoba, která je považována za 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která je držite-
lem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící vý-
cvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které sta-
noví povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní  předpis  (například  zákon  č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů). 

2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit 
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách 
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok 
na osvobození nebo úlevu zaniká. 

Čl. 7 - Navýšení poplatku 
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas 

nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem. 

2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto po-
platků může správce poplatku zvýšit až na trojnáso-
bek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledují-
cím jeho osud. 
 

Čl. 8 - Odpovědnost za zaplacení poplatku 
1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který 

je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svépráv-
nosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve své-
právnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující 
jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto 

opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má 
stejné procesní postavení jako poplatník. 

2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku 
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka. 

3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, 
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a 
nerozdílně.  
 

Čl. 9 - Přechodné a zrušovací ustanovení 
1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky 

se řídí dosavadními právními předpisy. 
2. Zrušuje  se   obecně   závazná  vyhláška  č. 6/2010 

o místním poplatku ze psů ze dne 16. 12. 2010.  
 

Čl. 10 - Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.   

 

OBEC OUDOLEŇ  -  ROZPOČET NA ROK 2020 

PŘÍJMY (v Kč) 

Daně 6 390 000,00 

Poplatky 203 000,00 

Správní poplatky 4 000,00 

Pachtovné 892 250,00 

Nájem LDO Přibyslav 1 100 000,00 

Vodné 320 000,00 

Pronájem rybníků 4 080,00 

Pošta Partner – provize, prodej 250 000,00 

Základní škola 25 000,00 

Obecní knihovna 1 700,00 

Kultura - zájezdy 20 000,00 

Oudoleňské listy 3 200,00 

Kulturní dům - nájem 27 000,00 

Příjem z prodeje prop. předmětů 25 000,00 

Pronájem nebytových prostor 45 000,00 

Pronájem traktor, žebřík 10 000,00 

Svoz popelnic - podnikatelé 16 000,00 

Sběr a svoz ostatních odpadů  500,00 

Příspěvek za tříděný odpad 90 000,00 

Kopírování, úroky 1 500,00 

Úroky  1 500,00 

Neinv. přijaté dotace ze SR 86 100,00 

Dotace  vrt 1 545 146,00 

PŘÍJMY CELKEM 11 060 976,00 

OBEC OUDOLEŇ  -  ROZPOČET NA ROK 2020 

VÝDAJE: (v Kč) 

Ostatní zemědělská činnost 3 500,00 

Obecní les - výsadba, oplocenka 100 000,00 

Celospolečenské funkce lesa 3 500,00 

Místní komunikace 400 000,00 

Chodníky 600 000,00 

Vodovod, vrt 1 900 000,00 

Kanalizace 500 000,00 

Koupaliště 500 000,00 

Pošta Partner - mzdy, el., telefon 323 000,00 

Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 310 220,00 

Obecní knihovna 60 000,00 

Kronika, zájezdy 60 000,00 

Kaplička 100 000,00 

Hlášení - SMS 15 000,00 

Oudoleňské listy 10 000,00 

KD - provoz 700 000,00 

Kulturní a společenské akce 350 000,00 

Sportovní zařízení v majetku obce 100 000,00 

Sportovní akce 10 000,00 

Využívání volného času dětí a mládeže 100 000,00 

Nebytové hospodářství 30 000,00 

Veřejné osvětlení 300 000,00 

Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko 1 080,00 

Komunální služby - traktor 1 000 000,00 

Sběr a svoz nebez. odpadů 10 000,00 

Komunální odpad 280 000,00 

Odpad - papír, sklo, plasty 200 000,00 

Kompostárna 30 000,00 

Péče o vzhled obce  200 000,00 

Sociální oblast 3 000,00 

Krizová opatření 20 000,00 

Sbor dobrovolných hasičů 100 000,00 

Zastupitelstvo  550 000,00 

Činnost místní správy 1 400 000,00 

Bankovní poplatky 100 000,00 

Pojištění 40 000,00 

DPH 100 000,00 

Daň z příjmu právnických osob - obec 270 000,00 

Ostatní činnosti jinde nezařazené 15 000,00 

VÝDAJE CELKEM 10 794 300,00 

  

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ: (v Kč) 

Splátky úvěrů 266 676,00 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 12/2019 5 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O SVÁTCÍCH  
     Firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., 
Žďár nad Sázavou oznamuje: 
- vývoz popelnic připadající na pondělí 23. 12.  

proběhne již v sobotu 21. 12. 
- vývoz popelnic připadající na pondělí 30. 12.  pro-

běhne již v sobotu 28. 12.  
 

 

ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE OD 1. 1. 2020 
     Firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Žďár 
nad Sázavou oznamuje změnu svozového dne 
komunálního odpadu od roku 2020 z pondělí 
na čtvrtek. První svoz v roce 2020 tedy pro-
běhne ve čtvrtek 9. 1. 2020. 
 

INZERCE NA POŠTĚ PARTNER 
     Pošta Partner nabízí zdarma inzerci na ná-
stěnce na chodbě. Využijte této možnosti infor-
mování spoluobčanů o nabídce nebo poptávce 

služeb nebo zboží. 

 

ODEČET VODOMĚRŮ - NAHLÁŠENÍ 

STAVU 
     Zastupitelstvo obce na základě žádosti 
občanů schválilo platbu vodného dvakrát 
ročně. Žádáme tedy občany, aby nejpozději 
do 6. 1. 2020 nahlásili na obecní úřad stav vodoměru 
k 31. 12. 2019. Vodné bude vybíráno na obecním úřadě 
v lednu 2020. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
      V sobotu 4. 1. 2020, již po dvacáté, 
navštíví Vaše příbytky tříkráloví koled-
níci, aby Vás požádali o příspěvek do 
Tříkrálové sbírky.   
     Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, han-
dicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dal-
ším potřebným především v regionech, kde se sbírka 
koná.  

ALEJ ROKU 2019 
 

HLASUJTE PRO NAŠI ALEJ 
 

„Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.“ 
 

Tak zní motto celorepublikové ankety 
Alej roku. A protože se nám všem podařilo  

na jaře letošního roku vysadit 
novou krásnou alej, nominovali 
 jsme ji v anketě Alej roku 2019. 

Hlasování o Alej roku 2019 probíhá 
do 7. ledna 2020 

na webových stránkách https://www.alej-
roku.cz/2019/oudolenska-ovocna-alej-ke-krizku 

 
 

 

 

K O N K U R Z 

     Starostka Obce Oudoleň ve smyslu § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 
konkurz 
 

na pracovní místo ředitele/ředitelky 
Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

sídlo: 582 24 Oudoleň 123  

Požadavky: 
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon čin-

ností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2. znalost školské problematiky a předpisů, 
3. organizační a řídící schopnosti. 

  
K přihlášce přiložte: 

1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším 
vzdělání/maturitní vysvědčení), 

2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické 
praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní 
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),  

3. strukturovaný profesní životopis,  
4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci 

rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, 
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 mě-

síců), 
6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení 

o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele 
(ne starší 2 měsíců). 

 
Předpokládaný nástup na pracovní místo 
ředitele/ředitelky: 1. 2. 2020. 
  
Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“. 
 
Přihlášky s uvedenými doklady doručte 
do 2. 1. 2020  na adresu:  
Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň 

   
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

P O Z V Á N K A  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 11. 12. 2019 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti. 
 

Program: 
1. Kontrola usnesení 
2. Záměr pronájmu majetku obce č. 3/2019 
3. Záměr pronájmu majetku obce č. 4/2019 
4. Žádost o pronájem kulturního domu  
5. Návrh na pořízení změny územního plánu 
6. Žádost o příspěvek na demolici domu 
7. Poplatky 
8. Rozpočtové opatření č. 10 - 11/2019 
9. Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň 
10. Rozpočet ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2020 
11. Rozpočet obce na rok 2020 
12. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
13. Inventarizace 
14. Obecní ples 

      
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.alejroku.cz/2019/oudolenska-ovocna-alej-ke-krizku
https://www.alejroku.cz/2019/oudolenska-ovocna-alej-ke-krizku
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POSEZENÍ SE SENIORY 
    Téměř tři desítky „dříve narozených“ oudo-
leňských občanů se sešly v sobotu 16. listo-
padu v zasedací místnosti obecního úřadu při 
tradičním setkání seniorů. Podzimní podve-
čer zahájil dětský soubor lidových tradic Ka-
nafásek pod vedením Mgr. Marty Půžové a 
předvedl velmi milé a dojemné vystoupení o 
řemeslech a řemeslnících. Následovalo ofici-
ální přivítání paní starostkou, která zhodnotila 
činnost obce za uplynulý rok. Nezapomněli 
jsme ani na ty, kteří už nemohou být mezi 
námi a věnovali jsme jim tichou vzpomínku.  
     Program pokračoval promítáním prezen-
tace o oudoleňské ovocné aleji, která vede 
k Hraběnčinu kříži. Podvečer plný příjemných 
rozhovorů, dobrého jídla a pití byl za chvíli 
v plném proudu a ani letos na naše občany nezapomněl harmonikář pan Jan Frühbauer z Peršíkova. Se svými kolegy 
hrál krásné dechové písničky a také si přivezl svého vnuka Matyáše, který se učí hrát na harmoniku a předvedl všem 
přítomným, jak pěkně mu to jde. 
     V přátelském duchu pokračovalo setkání až do pozdních večerních hodin. Jsme moc rádi, že jste přišli, popovídali 
si mezi sebou i se zastupiteli obce, zavzpomínali jste, pobavili jste se a společně jsme strávili hezké chvíle. Poděkování 
patří všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli. Příští rok se opět sejdeme.                     Mgr. Blanka Zvolánková 

 

V NEDĚLI 1. PROSINCE JSME SPOLEČNĚ PŘIVÍTALI ADVENTNÍ ČAS 

     Přichází adventní a vánoční čas 
a nás se zmocňuje zvláštní nálada. 
V neděli 1. prosince se v našich do-
movech rozsvítily na adventních 
věncích první svíčky a odpoledne 
za krásného mrazivého počasí při-
šli občané naší obce přivítat nad-
cházející sváteční atmosféru spo-
lečně. Od 13 hodin byl v zasedací 
místnosti obecního úřadu nachys-
tán malý vánoční jarmark s nabíd-
kou perníčků, šperků, vánočních 
ozdob, dárečků, medu a výrobků 
dětí ze základní a mateřské školy. 
Návštěvníci se občerstvili vánoč-
ním čajem, napečenými vánočními 
dobrotami, poseděli a popovídali.  
     V 15 hodin se v kulturním domě 
nachystaly děti z mateřské a základní školy, které si pro rodiče, prarodiče, příbuzné a známé připravily vystoupení slo-
žené z pohádek a pověsti. Za svoji snahu byly odměněné velkým potleskem. 
     Samotnému rozsvícení vánočního stromku předcházelo přivítání starostkou obce. Děti s rozzářenými tvářemi se 
sešly kolem stromečku a už netrpělivě odpočítávaly dny, které chybí do příchodu Ježíška. A když se stromeček rozsvítil, 
všem bylo jasné, že nás navštíví Mi-
kuláš. V doprovodu anděla a čerta 
prošel v davu lidí za zvuku zvo-
nečku a děti obdaroval malým vá-
nočním balíčkem. Po Vánocích vo-
něl také stánek s občerstvením, 
který nabízel vánoční čaj, svařák a 
cukroví. 
     Poděkování patří zastupitelům, 
zaměstnancům obce, základní a 
mateřské škole za přípravu sváteč-
ního odpoledne. Za obecní zastupi-
telstvo obce Oudoleň jsme se roz-
loučili s přáním klidného, pokojného 
a požehnaného adventního času. 
Ať jsou letošní vánoční svátky ve-
selé, příjemné, pohodové a Vaše.       
                  Mgr. Blanka Zvolánková                                                     

Žáci 5. ročníku prodávali na jarmarku výrobky dětí mateřské a základní školy a Včelaříků. 

Pohádka O veliké řepě v podání žáků 1. ročníku. 
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V LISTOPADU SE DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE S NADŠENÍM ZAPOJILY DO PŘÍRODOVĚDNÉHO 

POZNÁVÁNÍ A VÝTVARNÉ 

DÍLNY  
     Listopad jsme zahájili projekto-
vým dnem, který byl věnovaný po-
znávání pobytových znamení volně 
žijících živočichů. Přijela za námi 
paní Rajnošková z ekocentra Cha-
loupky a přivezla s sebou velké 
množství různých pobytových zna-
mení, včetně různých bobků a ho-
vínek. Děti si to pěkně užily, když 
měly možnost všechno si smysly 
prozkoumat. Také se seznámily 
s otisky stop některých živočichů. 
Potom se s miskami a lžícemi vy-
daly pátrat  po  znameních  přímo 
do přírody. Chtěly objevit zaječí 
bobky, ale to se jim bohužel nepo-
vedlo. Bylo po silných větrech, a tak 
byly asi zapadané čerstvým listím. 
Našly jen nepřenosné stopy – díry, 
okusy, krtiny.  
    Následoval týden věnovaný pří-
pravám na svátek sv. Martina. Děti 
se seznámily s legendou, pranostikami, vyrobily si 
vlastní koníky a těšily se na sníh, který sv. Martin při-
veze. A dočkaly se. Sice s malinkým zpožděním, ale 
první sníh napadl, a tak se na něm děti na zahradě 
pěkně vyřádily.  
     Oslavy sv. Martina jsme zakončili dalším projekto-
vým dnem – výtvarnou dílnou o sv. Martinovi, kterou 
nám uspořádala paní Krištofová společně s paní Novot-
nou z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Děti byly z volného tvoření nadšené. Kreslily hu-
sími brky, které nám darovala paní Plíhalová, malovaly 

křídovými pastely a vazelínou. Vytvořily nádherné ob-
razy, z kterých jsme nakonec vytvořili v budově galerii.  
     Další radost měly děti z divadla jejich oblíbeného 
pana herce Jana Hrubce. Zase přijel k nám do školy se 
svým Dřevěným divadlem a opět s mistrovstvím a vlast-
ními loutkami zahrál dětem další pohádku z jeho sbírky, 
pohádku O Ježíškovi.  
      Poslední listopadový týden jsme věnovali přípravám 
na školní besídku, kterou jsme společně se školou za-
hájili advent.                                                   Učitelky MŠ 

KDO BY NEZNAL 

JIRÁSKOVY STARÉ 

POVĚSTI ČESKÉ?  
     Čtyři z nich – O praotci 
Čechovi, O Libuši, O Bivo-
jovi a O dívčí válce jsme 
měli  možnost  shlédnout 
13. 11. v Havlíčkově 
Brodě v podání herců 
Jana Přeučila a Evy Hruš-

kové a jejich loutek. Hravé představení s názvem 

Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem bylo vtipné, 
nechyběly písničky a pohyb a zapojili se i malí diváci.            
                                                          Dagmar Losenická 
 

✓ Pohádky pod Řípem – divadelní představení 
v Havlíčkově Brodě. Hráli: Eva Hrušková a Jan Pře-
učil. Loutky: Libuše, praotec Čech, Šárka, Vlasta, 
Ctirad, Nerad. Prvně to bylo o praotci Čechovi, po-
tom o Libuši, potom o Bivojovi, o dívčí válce a nako-
nec jsme si zazpívali písničku na rozloučenou. A 
něco hrály i děti, Bivoje hrál nějaký kluk, Tetu a Kazi 
hrály nějaké holky. Taky jsme hodně tancovali. Nej-
víc se mi líbilo, jak jsme říkali mistře. Matyáš F., 5. r.   

 

ŠKOLA SE VĚNOVALA, JAKO KAŽDÝ ROK,     

BEZPEČNOSTI CHODCŮ A CYKLISTŮ 
      V podzimních měsících se každoročně věnujeme 
bezpečnosti chodců a cyklistů na silnici. Letos, 8. 11., 
do naší školy přijela paní lektorka Veronika Vošická Bu-
ráňová. Programu BESIP se zúčastnili žáci 3. – 5. roč-
níku. Na jaře si vše zopakují a čtvrťáci, kteří  zvládnou 
teorii a jízdy, získají průkaz cyklisty.   Dagmar Losenická 
 
 

POKOJNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A VŠE DOBRÉ 

VÁM I VAŠIM BLÍZKÝM V ROCE 2020 
 

 

 

 

 
 

PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ OUDOLEŇ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

To máme obrazů. 
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TIM WEAVER: MUŽ BEZ MINULOSTI 
     Osmý případ Davida Rakera, spe-
cialisty na pátrání po pohřešovaných 
osobách. Když se k médiím donese 
zpráva o zbitém mladém muži, který si 
nepamatuje, kdo je ani odkud pochází, 
rychle mu dají přezdívku „Muž bez mi-
nulosti“. O deset měsíců později je Ri-
chard Kite – pokud se tak vůbec jme-
nuje – stejně bezradný jako na za-
čátku. Navzdory neúnavné snaze policie se k němu 
stále nikdo nehlásí a stopy rychle vychládají. Kiteovou 
poslední nadějí je soukromý vyšetřovatel David Raker, 
který se specializuje na pátrání po pohřešovaných oso-
bách. Jenže Raker má víc otázek než odpovědí. Co je 
Richard Kite zač? Proč ho nikdo nezná? A jak se vším 
souvisí ženské tělo nalezené dva roky předtím vedle 
londýnské železniční trati? 

LJUBA ŠTÍPLOVÁ: PODIVUHODNÉ PŘÍBĚHY 

ČTYŘLÍSTKU 
     V knize najdeme nově pojaté klasické pohádkové 
příběhy (Čarodějná lampa, Stolečku, prostři se, Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký), příběhy strašidelné (Strašidla za-
sahují), jsou tu i nové Myšpulínovy vynálezy (Myšpulit, 
Perpetuum mobile), příběhy ze současnosti (Na řece 
Šuměnce, Pán hor, Partner na cestách, V bludišti času), 
upírská historka na silvestrovském plese či veselá ko-
medie  Splašené  vánočky.  V  tomto  ročníku  je  navíc 
i jedno zvláštní číslo, totiž jubilejní třístovka, v níž kromě 
vlastního komiksu s „čarodějnou“ tema-
tikou najdeme i úkoly, které musíte s Fi-
finkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou 
vyřešit. Prostě jedinečná knížka plná 
zábavy pro celou rodinu a nutnost pro 
každého správného sběratele Čtyř-
lístku.  

     Dne 31. m. 
července ukon-
čen byl školní 
rok slavnými 
službami bo-
žími a zpěvem 
sv.   Ambrože 
ve chrámu Pá-
ně Borovském. 
Po přání cl. 
místní školní 

rady poslední neděli dne 29. m. 
července konán byl výlet školní 
mládeže do blízkého lesa u Slavě-
tína, kterýž těšil se neobyčejnému 
účastenství ze strany občanstva 
nejen z Oudoleně a Slavětína, ale 
i z okolí. Radostný den ten dlouho 
potrvá v paměti veškerého žactva. 
Podotýká se, že veškeré výlohy 
hladila cl. místní rada šk., kteréž 
projevil sbor učitelský upřímný dík.  
     Od 12. do 26. srpna l. 1894 
uspořádána byla v místnostech 
obecné a měšťanské školy v Cho-
těboři výstava národopisná a hos-
podářská, ku kteréž zaslána byla 
data a okolnosti o zařízení školy, 
postup učitelů a počet žactva od 
roku 1834, plán školní obce, okolí 
obce, nákres obou školních bu-
dov, znázornění poměrů finanč-
ních v posledním desítiletí a dia-
gram návštěvy školní od roku 
1884 do r. 1894. Též zaslány byly 
práce žáků a to: po třech úkolo-
vých sešitech ze slohu, počtů, kra-
sopisu, kreslení a tři ruční práce 
ženské každé třídy i oddělení.          
      (V ukázce je zachována pů-
vodní pravopisná úprava. Pokra-
čování příště.)  

Výroční zpráva Hochů  Dívek Celkem 

Na počátku šk. r. 1893-4 bylo zapsáno 104 116 220 

Během roku přibyli 4 5 9 

Úhrnem 108 121 229 

Z počtu toho chodilo do jiné obecní školy 1  1 

Pro vadu tělesnou neb duševní do školy nechodili 1 1 2 

Zemřela  1 1 

V roce do jiné obce školní se odstěhovali 3 3 6 

Během roku vystoupili, že dožili se 14tého roku 
a učinili povinnosti školní dosti 

7 8 15 

Na konci školního roku bylo: 96 108 204 

Z oněch má domovské právo  
 

   

a. ve školní obci 64 80 144 

b. v jiné školní obci v Čechách 30 28 58 

c. v jiné obci mimo Čechy 2  2 

U věku 6 až 12 let bylo 74 89 163 

U věku 13 až 14 let bylo 22 19 41 

Dle národnosti bylo mateřského jazyka českého 96 108 204 

Dle náboženství bylo vyznání katolického 96 105 201 

Dle náboženství bylo vyznání evangelického  1 1 

Dle náboženství bylo vyznání židovského  2 2 

Platu školního zproštěno 32 26 58 

Školní platilo 64 82 146 

Úlevy od 16. května do 31. října dostalo se 23 17 40 

Koncem šk. roku před 14 rokem propuštěni 2 4 6 

Počet školních ½ dnů bylo vůbec 81 417 % 

Nezameškaných šk. ½ dnů bylo  71 112 87,34 

Zameškaných omluvených 6 616 8,13 

Zameškaných neomluvených 3 689 4,53 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ 
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ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 
 

 V REGIONÁLNÍ SOUTĚŽI KRAJE VYSOČINA SE NÁM PODAŘILO REMIZOVAT S TŘEBÍČÍ 

     Dne 10. listopadu jsme sehráli další zápas v rámci Regionální soutěže Kraje Vysočina, a to zápas s Bys-
třicí. 

      Bohužel jsme prohráli v poměru 0,5 : 4,5. Lonští vítězové soutěže nás roznesli. Jedinou remízu uhrál Petr Zvolánek. 
Dále hráli Tomáš Blažek, Tomáš Benc, já a 
Michal Sokol, který měl plichtu (remízu) sto-
procentní, ale chtěl se zápasem něco udělat 
a pomoci týmu, až přemírou snahy se dostal 
do úzkých a smolně ji prohrál. Škoda.   MCH 
 
       V  neděli  24.  listopadu jsme odehráli 
3. kolo regionální soutěže, tentokrát to byl 
mistrovský zápas v Třebíči. Hráli jsme v se-
stavě Tomáš Blažek, Milan Chvojka, Michal 
Sokol, Tomáš Benc a Štěpán Zvolánek. Po 
4hodinovém maratonu, jsme uhráli remízu 
2,5 : 2,5.  
      Musím pochválit Toma Bence a Štěpu, 
kteří  za víkend  stihli odehrát turnaj v Jih-
lavě a ještě zápas v Třebíči.                       MCH  
 

MLADÍ ŠACHISTÉ HRÁLI V JIHLAVĚ  
      Dne 23. 11. se zúčastnili naši mladí ša-
chisté turnaje v Jihlavě. V sestavě Tomáš 
Benc, Matyáš Sláma, Matyáš Frűhbauer, 
Štěpán Zvolánek, Vojtěch Zvolánek, Bětka 
Zvolánková, Lenka Zvolánková a Marek Doležel jsme bojovali 
společně se 104 hráči o dobré umístění. Nejlépe si vedl Ště-
pán Zvolánek, který skončil 18. Mezi mladšími obsadila 
Lenka Zvolánková 22. místo.                                            MCH 
 

A OPĚTOVNĚ MLADÍ ŠACHISTÉ, A TENTOKRÁT 

VÍTĚZNĚ 
      V sobotu 30. 11. jsme hráli turnaj Memoriál Romana Bru-
knera v Borové. Neudělali jsme tam ostudu, i když bedna byla 
na vlásku. Naši mladí svěřenci si odvezli všechny tři medaile 
Bětka získala první místo, Matyáš Sláma 2. a Jenda 3.        
                                                                                         MCH 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

Mladí šachisté na soutěži v Jihlavě. 

Oudoleňští vítězové. 

Účastníci šachového Memoriálu Romana Bruknera v Havlíčkově Borové. 

Účastníci šachového Memoriálu Romana Bruknera v Havlíčkově Borové.  



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 12/2019 10 

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD  
      Každoroční, již 9. ročník, Svatomartinského lampio-
nového průvodu se konal v pátek 8. listopadu. I přes vě-
trné počasí se sešlo cca 65 dětí a jejich rodičů s lampi-
onky a jinými svítidly. Svatý Martin byl i s koníkem při-
praven, aby celý průvod provedl částí obce od kulturního 
domu kolem rybníka a zpět na prostranství před kulturní 
dům. Děti samozřejmě nedočkavě hledaly husu, která 
jim letos dala zabrat, protože se dobře schovala, ale na-
konec se ji přeci jen podařilo najít a děti obdržely slad-
kosti. I tento rok se mohly děti podívat k "Duchovi" a po-
kud se nebály a splnily úkol, dostaly i odměnu. Připra-
vené občerstvení bylo výborné, děkujeme pekárně Vi-
lém za skvělé vánočky a záviny a také všem, kdo se na 
této akci podíleli při organizaci. 
      Budeme se těšit na příští 10. ročník a pevně věříme, 
že se opět všichni sejdeme.                          SDH Oudoleň 

ZIMNÍ ARANŽOVÁNÍ SE VYDAŘILO 
      Nedělní odpoledne "pro tvořivé ruce" jsme zahájili ve 14 
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu pod vedením paní 
Lenky Bašové z floristického studia v Chotěboři. Tvořily se 
nejen věnce se zimní a vánoční tematikou, ale i adventní 
věnce se svíčkami apod. Paní floristka dovezla spoustu 
věnců a doplňků. Bylo opravdu z čeho vybírat a každý si mohl 
svůj výrobek vytvořit a doladit dle svého uvážení, případně se 

poradit s floristkami. Účast byla opravdu hojná, sešlo se 
asi 35 převážně maminek a dětí. Finální výrobky byly 
opravdu moc pěkné a jistě doladí atmosféru nadcházejí-
cích vánočních svátků. Děkuji všem, kdo se podíleli na 
organizaci akce, zvláště obecnímu úřadu za zapůjčení 
zasedací místnosti, protože do hasičské klubovny by-
chom se nevešli. Věřím, že se akce líbila a zúčastnění si 
ji užili.                   Za SDH Eva Rosická a Hanka Zelenková 

 

NA SOUTĚŽI O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROMEK 

BUDE MÍT NAŠE OBEC TAKÉ ZÁSTUPCE 

      Bez stromečku nejsou Vánoce, aneb soutěž O nej-
hezčí vánoční stromeček Havlíčkova kraje, je pořádán 
MAS Havlíčkův kraj. V loňském roce ve Studnici vyhrál 
stromeček ze Ždírce nad Doubravou, a proto se letošní 
ročník bude konat právě tam, v galerii Doubravka. Mladí 
hasiči z Oudoleně se rozhodli, že se tohoto ročníku 
zúčastní, nazdobí stromeček a odvezou ho na vý-
stavu. Proto  jsme  již na středečních schůzkách začali 
s výrobou originálních ozdobiček z papíru, látky a šišek. 
Doufáme, že se nám stromeček podaří ozdobit dle na-
šich představ.  
      Stromečky si budete moci prohlédnout a hodno-
tit od 17. prosince v galerii Doubravka ve Ždírci nad 
Doubravou.                                                  Vedoucí MH 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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LISTOPAD V HONITBĚ  
      Plodiny a trávy jsou sklizeny a zvěř nemá tak bohatou živnou struk-
turu, proto myslivci přikrmují polní a lesní zvěř v podobě jadrné a duž-
naté krmě. V tomto měsíci se ukládá jezevec lesní k zimnímu spánku, 
mladí srnci shazují svoji ozdobu (paroží) a divoká prasata přicházejí do 
chrutí (páření).  
     V sobotu 7. prosince pořádáme hon na drobnou zvěř v lokalitě Jit-
kov, kde věříme v hojnost úlovku a příjemnou procházku přírodou.  
     Na závěr bychom chtěli popřát Všem přátelům a příznivcům 
myslivosti a přírody veselé svátky a šťastný Nový rok.   
                                                                    Myslivecký spolek Oudoleň 

SLOVO HEJTMANA K VEŘEJNÉ DOPRAVĚ 

VYSOČINY 
Nechce se tomu věřit, ale je to dlouhých jedenáct let, 
kdy se na úrovni krajské samosprávy začalo diskutovat 
a rozhodovat o zavedení integrované veřejné dopravy, 
tedy o novém nastavení organizace dopravy autobu-
sové i železniční, které nabídne lepší dopravní obsluhu, 
ale především efektivnější návaznost spojů zajišťova-
ných různými dopravci. Vysoký počet měst a obcí, ab-
sence jednoho zásadního centra s přirozenou spádo-
vostí a také specifické dopravní potřeby obyvatel Vyso-
činy nám nedovolily převzít modely integrace ověřené 
v sousedních krajích. Jejich tzv. IDS by z uvedených 
důvodů nemohl u nás v regionu fungovat. Hledali jsme 
proto vlastní řešení organizace veřejné dopravy. Uvě-
domujeme si, že každá změna, byť v dobrém 

provedena, vyvolává obavy – obavy z neznámého, ji-
ného, nezažitého. Ale věřte, že 15. 12. 2019, kdy dojde 
k pravidelné změně jízdních řádů, nenastane konec 
světa. Jsme připraveni na kritiku nejhlasitějších od-
půrců, ale je spravedlivé nový koncept pečlivě připra-
vený týmem odborníků nechat ustálit a zažít. Pěkně po-
stupně, neboť Veřejná doprava Vysočiny bude zavá-
děna etapově. 
Souhlasím, že zavedení integrované Veřejné dopravy 
Vysočiny bude něco stát. Ale plníme slib z minulosti, 
kdy to byli právě cestující podpořeni politickými repre-
zentacemi, kteří po této změně volali, odvolávali se na 
praxi sousedních krajů a na úspory, především ty ča-
sové, které IDS přináší. Dali jsme se na vojnu, tak mu-
síme bojovat. I proto děkuji všem cestujícím za důvěru, 
za pochopení a trpělivost.  
     S díky MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY 
      Další z významných etap projektu Veřejné dopravy 
Vysočiny, tedy vysočinského modelu integrované do-
pravy, bude podle plánu spuštěna 15. prosince 2019. 
K tomuto datu dochází celorepublikově ke změnám jízd-
ních řádů na dráze i v linkové autobusové dopravě. Po-
kud jde o železniční dopravu, doporučujeme cestujícím 
(stejně jako v minulosti) prostudovat si nové jízdní řády, 
které jsou zveřejněny na webových stránkách 
www.szdc.cz a současně budou v systému IDOS na 
stránkách www.idos.cz k dispozici se čtrnáctidenním 
předstihem. K jednotlivým návrhům bylo přistupováno 
tak, aby železniční doprava tam, kde to má smysl, tvo-
řila takzvanou páteřní dopravu. V mnoha časových po-
lohách na dráze přibydou nové spoje. V relacích, kde 
dráha není schopna nabídnout obyvatelům požadovaný 
efekt (špatná poloha vůči osídlení, nevyhovující jízdní 
doba atd.), došlo k redukci. Daná oblast je primárně ob-
sluhována linkovou/autobusovou dopravou. Všechny 
vlaky od poloviny prosince budou jezdit v maximálně 
dvouhodinovém obousměrném cyklu, kraj kývl na posí-
lení všech spojů, které dráha měla k dispozici. V odba-
vování cestujících na dráze se nic zásadního nestane, 
tam, kde budou z ekonomických důvodů ukončeny pro-
deje jízdenek v dosavadních prodejnách, bude možné 
bez přirážky zakoupit jízdenku přímo ve vlaku, cestující 

mohou jízdenky kupovat i prostřednictvím e-shopů. Pří-
jemná změna přijde až 1. 3. 2020, kdy je předpoklad, že 
začne na dráze i v autobusech na základě objednávky 
kraje platit jednotná jízdenka Veřejné dopravy Vysočiny. 
K danému datu dojde ke sjednocení cen jízdného bez 
rozdílu, se kterým dopravcem zrovna cestu realizujete. 
POZOR: Až do 1. 3. 2020 je k dispozici cestujícím 
pouze stávající tarif (ceník) dopravce. Až na několik vý-
jimek, které byly vyvolány nutností zajistit návaznost na 
dopravce sousedních krajů, a úpravy zohledňující ná-
vaznost na drážní dopravu, bude autobusová doprava 
zachována v už předpřipraveném modelu. Kraj Vyso-
čina aktuálně objednává u autobusových dopravců při-
bližně 20 milionů kilometrů dopravní obslužnosti – jen 
pro zajímavost: o pět let dříve si region vystačil s 15,5 
miliony kilometrů. Nárůst autobusové dopravy je tedy 
v regionu několikanásobně vyšší.  
      Jízdní řády autobusové dopravy se citlivě měnily 
celé poslední dva roky. Postupně byly upravovány řády 
tak, aby vyhovovaly politice Veřejné dopravy Vysočiny 
– tedy maximálně navazovaly, zbytečně se nedublo-
valy, obsloužily co největší území a nabídly cestujícím 
na páteřních linkách pravidelný interval po celý den, a 
to i o víkendu.  
     Současný model Veřejné dopravy Vysočiny zároveň 
převzal do objednávky kraje nemalé množství km od 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ – OKÉNKO MYSLIVCE 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

 

http://www.szdc.cz/
http://www.idos.cz/
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dopravců v minulosti provozovaných na takzvané ko-
merční bázi, kterým hrozilo jejich následné rušení, a 
také velkou část objednávky obcí, jež do současné doby 
hradily část autobusových spojů. Starostové obcí jsou o 
změnách průběžně informováni, tam, kam informace 
ještě nedoputovaly, a to především z důvodu dopraco-
vání, dorazí v následujících týdnech. Abychom se cho-
vali spravedlivě, je třeba poznamenat, že starostové i 
občané některé změny v jízdních řádech ani nepostřeh-
nou, protože většinou spoje přibývají. Faktem je, že je 

rovněž několik málo oblastí, kde ke snížení frekvence 
veřejné dopravy dojde, vždy však jde o oblast s naddi-
menzovanou obsluhou k velikosti sídel, které pokrývá, 
bez většího zájmu občanů o tento spoj.  
Děkujeme všem cestujícím využívajícím veřejnou auto-
busovou i drážní dopravu za trpělivost a přejeme klidné 
cestování s Veřejnou dopravou Vysočiny.  
Jitka Svatošová a Pavel Bartoš, Krajský úřad Kraje Vy-
sočina, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz 
                           Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 

MALÉ NAHLÉDNUTÍ DO VELKÉHO ROZPOČTU 

KRAJE VYSOČINA 
     Ekonomice 
České republiky 
se daří, což má 
příznivý dopad i 
na krajské hos-
podaření. Pokud 
jde o rozpočet 
Kraje Vysočina 
pro rok 2020, je 
připraven ke 
schválení na prosincovém krajském zastupitelstvu. 
Stejně jako v minulosti jsme jej připravovali odpovědně 
a se snahou eliminovat rizikové dopady, které mohou 
nastat v důsledku avizovaného zpomalení tempa eko-
nomiky. Počítáme se zdroji rozpočtu ve výši 12,6 miliard 
korun, což je 109 % rozpočtu plánovaného na letošní 
rok. Tento růst je možný díky nárůstu sdílených daňo-
vých příjmů (104 %), a zejména přijatými transfery, a 
tedy dotacemi ze státního rozpočtu (117 %). 
     Rok 2020 bude pro krajský rozpočet ve znamení dal-
ších velkých investic. Díky dotacím z IROP budeme 
moci pokračovat ve stavbě dvou klíčových obchvatů – u 
Velkého Beranova na II/602 a Nového Veselí na II/353 
– a zahájit nové stavby jihovýchodního obchvatu Jihlavy 
a obchvatu Salačovy Lhoty na Pelhřimovsku. Ve všech 
případech jde o vyřešení dopravní situace na páteřních 
komunikacích v majetku Kraje Vysočina.  
     Z vlastních zdrojů kraje bude probíhat zhodnocování 
majetku využívaného krajskými nemocnicemi – polo-
žíme základní kámen a začneme stavět nový pavilon 
pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické 
oddělení Nemocnice Pelhřimov, kam budou přestěho-
vány i neurologické ambulance. Dále bude zahájena 

rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu Ne-
mocnice Jihlava, mimochodem za chodu nemocnice, 
proto půjde o logisticky nejnáročnější rekonstrukci v his-
torii našich krajských nemocnic. Nemocnice Třebíč se 
připravuje na zahájení výstavby pavilonu nových ope-
račních sálů, v Nemocnici Nové Město na Moravě se 
bude realizovat rekonstrukce vstupního pavilonu.  
Pokud jde o sociální oblast, pokračujeme úspěšně 
s transformací ústavů sociální péče. Velké změny čekají 
Hrad Kámen, jehož brána se uzavře a do nějž vstoupí 
kurátoři, aby změnili už nemoderní expozici a v dalších 
letech nabídli nový pohled na svět jednostopých moto-
rových vozidel. V budoucnu se veřejnost dočká i nového 
návštěvnického centra. 
      Pokud jde o odpověď na nejčastější dotaz souvise-
jící s uzavíráním starého a schvalováním nového roz-
počtu – tedy jak naložíme s přebytkem letošního hospo-
daření – pak optimisticky prozrazuji: i nadále chceme 
z krajského rozpočtu podporovat opatření na zmírnění 
dopadů kůrovcové kalamity, která se zakusuje do lesů 
v našem regionu. Rádi bychom podporu cílili na nej-
menší majitele, kterých je na Vysočině podle naší sta-
tistiky kolem 50 tisíc.  
      Avizuji, že rozpočtovou přízeň zachováme stejně 
jako v minulých letech všem spolkům a štědřejší 
chceme být k dobrovolným hasičům. Ty čeká v roce 
2020 mistrovství v požárním útoku situované právě 
k nám na Vysočinu.  
      Obcemi, spolky a sdruženími, ale i soukromými 
osobami a podnikateli, je nejsledovanější položkou kraj-
ského rozpočtu Fond Vysočiny. V jeho rámci jsme 
v roce 2020 připraveni rozdělit minimálně 321,85 mili-
onů korun.  

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina       
                                     pro oblast ekonomiky a majetku 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme  
panu Jiřímu Blažkovi, 

který zemřel 11. listopadu 2019  
ve věku 37 let. 

 

 
                                                                                    

            
 

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 

V měsíci prosinci oslaví výročí narození: 
 

                                             František Rosický, Oudoleň 139 

                                             František Schwarz, Oudoleň 88 

                                                      BLAHOPŘEJEME! 

 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

11. 12.  Zasedání zastupitelstva Obec 

14. 12.  Vítání občánků Obec 

26. 12.  Turnaj ve stolním tenise TJ Sokol 

28. 12.  Obecní ples Obec  

4. 1.  Tříkrálová sbírka  

4. 1.  Výroční členská schůze SDH 

22. 1.  Zasedání zastupitelstva Obec 

25. 1.  Zájezd – Mladé Buky SDH 

COOP OUDOLEŇ 
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA 

Pondělí 23. 12. 7.00 – 12.00 16.00 - 17.30 

Úterý 24. 12. 7.00 – 10.00 
Chleba pouze 

na objednávku. 

Středa 25. 12. Zavřeno  

Čtvrtek 26. 12. Zavřeno  

Pátek 27. 12. 7.00 - 13.00 15.00 - 17.30 

Sobota 28. 12. 7.00 - 10.00  

Neděle 29. 12. Zavřeno  

Pondělí 30. 12. 7.00 – 12.00 16.00 - 17.30 

Úterý 31. 12. 7.00 - 10.00 
Chleba pouze 

na objednávku. 

Středa 1. 1.  Zavřeno  

Čtvrtek 2. 1.  7.00 – 15.00  

FOTOHÁDANKA 
 

NEVÁHEJTE – ČEKÁ VÁS ODMĚNA 
 

V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii  
plotu ozdobeného hrníčky u čp. 122 

(Votavovi – Eiglovi -  Půjmanovi).  
Ze správných odpovědí byla vylosována   

Jana Smejkalová.  
Paní Smejkalové jsme poblahopřáli 

 a byla jí předána výhra.  
 

Nyní zveřejňujeme další fotografii  
a jsme zvědavi, jak jste všímaví.  

U jakého čísla popisného se nachází tato stavba? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo ví, může sdělit (osobně, telefonem, e-mailem)  
svůj tip do 27. 12. 2019 na obecní úřad. 

  Z došlých správných odpovědí vylosujeme jednoho 
výherce, který obdrží drobný dárek.  

Máte zajímavou fotografii z naší obce nebo jejího okolí?  
Zašlete nám ji do naší soutěže.  

  

Kniha "Když má fotografie duši"  
autorů Tomáše Holuba a Ivany Rosické 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsahuje 72 stran plných fotografií  
z celého světa i okolí Oudoleně. 

Cena: 390,- Kč 
Možno zakoupit na obecním úřadě  

nebo Poště Partner v Oudoleni. 

 

                           Silvestr  

                v Oudoleňské                                                                                                                                   

                   hospůdce           
 

Rezervace prosím do 15. 12. v hospodě  

nebo na tel. 777 025 950 

Cena za osobu: 250,- Kč (splatná do 22. 12.). 

V ceně je zahrnuta večeře formou bufetu,  

jednohubky a novoroční přípitek. 

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY V POHOSTINSTVÍ 
V měsících prosinec, leden a únor bude provozní 

doba v pohostinství upravena následovně: 
Pondělí – Úterý: Zavřeno 

         Středa – Neděle: 18.00 – 22.00 hodin. 
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Zimní  aranžování. Foto Lenka Bašová 
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P L E S O V Á   S E Z Ó N A 
28. 12. 2019 - OBECNÍ PLES 

OUDOLEŇ – TANDEM 
 

11. 1. 2020 - MYSLIVECKÝ PLES 
HAVLÍČKOVA BOROVÁ – TRIK 

 

1. 2. 2020 - HASIČSKÝ PLES 
HAVLÍČKOVA BOROVÁ – FORTUNA 

 

22. 2. 2020 - OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES 
        HAVLÍČKOVA BOROVÁ – GARDE 

 

    7. 3. 2020 - MYSLIVECKÝ PLES 
                 OUDOLEŇ - TRIK 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žáci školy s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. 

Vystoupení KANAFÁSKU pro seniory. 

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

