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Výprava na Krátkou. 
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MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   
 

       
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARNÍ ARANŽOVÁNÍ 
 

Mateřská škola Oudoleň za spolupráce 

paní Evy Rosické, Vás srdečně zve na jarní 

aranžování, které je určeno pro rodiče 

a jejich děti a také pro všechny občany 

z obce Oudoleň, kteří si chtějí ozdobit 

domovy hezkou jarní dekorací.  
  

Kdy: v neděli 1. 3. 2020 od 14.00 hodin 

(cca do 16.00) 

Kde: v zasedací místnosti obce 

Tématem bude jarní aranž/květináč 

z mechu, břízy a kočiček. 
 

Kurz povede jako při vánočním aranžování  

Lenka Bašová z květinářství 

Flowers z Chotěboře. 
 

Co s sebou: větvičky břízy a kočiček, mech, 

a květináč (nějaké obstará také p. Bašová). 

Ostatní materiál a doplňky  

přiveze paní Bašová. 
 

Cena se bude pohybovat dle finálního 

výrobku, který si vyrobíte.  

Děti budou mít výrobek zlevněný.  
 

Přihlášení předem je nutné!!!  

Nejdéle do 23. 2. 2020 v mateřské škole 

nebo u paní Evy Rosické, č. tel.: 776 852 503 
    
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

V sobotu 

22. února 2020 

bude naší obcí 

procházet 

již tradičně 

MASOPUSTNÍ 

PRŮVOD 

s kapelou. 
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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 přístřešku na kola před školu - bod č. 21 
zasedání ze dne 21. 8. 2019. 
Přístřešek na kola je ve výrobě.   

− Úprava KD pro sportovní účely 
Zastupitelstvo bylo seznámeno a neschválilo vyzna-
čení čar pro volejbal a badminton v sále kulturního 
domu.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením kon-
trolního výboru na úpravu podmínek u nových smluv 
se žadateli o stavební parcely – bod č. 6 zasedání 
ze dne 21. 11. 2019.  
Změna  podmínek  u  stávajících  smluv se žadateli 
o stavební parcely bude konzultována s právníkem.  

− Usnesení č. 2/13/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Nájemní smlouvu mezi obcí 
a zástupcem kapely „5Promile“, týkající se pronájmu 
nebytových prostor v I. patře čp. 131 – místnosti bý-
valé Junácké klubovny do 31. 12. 2020 a pověřuje 
starostku obce jejím podpisem.  
Nájemní smlouva byla podepsána.  

− Usnesení č. 3/13/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o pronájmu mezi 
obcí a nájemcem týkající se pronájmu části pozemku 
p. č. 648/1 v k. ú.  Oudoleň o výměře 10 m2, na dobu 
do 31. 12. 2020 a pověřuje starostku obce jejím pod-
pisem.  
Smlouva o pronájmu byla podepsána.  

− Usnesení č. 4/13/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu 
dne 18. 1. 2020 kapele „5Promile“ za účelem vystou-
pení kapely. 
Smlouva o pronájmu byla podepsána, akce v po-
řádku proběhla.  

− Návrh na pořízení změny územního plánu 
Bude zveřejněna možnost změny územního plánu. 
Upozornění pro občany bylo zveřejněno. Obec obdr-
žela další podnět změny - vyjmutí pozemků p. č. 340 
a p. č. 341 z Územního plánu obce Oudoleň.  

− Usnesení č. 5/13/2019: 
Zastupitelstvo  neschvaluje   žádost   o   příspěvek 
na demolici domu v Oudoleni čp. 42. 
Žadatel byl seznámen s rozhodnutím zastupitelstva. 

− Usnesení č. 9/13/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
uzavřený mezi obcí a VČE – montáže, a. s., Pardu-
bice, na projekt Veřejné osvětlení Oudoleň a pově-
řuje starostku podpisem dodatku.   
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl podepsán. 

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo projednalo názory občanů na svícení 
veřejného osvětlení po celou noc. Zastupitelstvo ne-
schválilo svícení veřejného osvětlení po celou noc. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotazem týkajícím 
se obnovy a zprůchodnění obecní cesty směr Slavě-
tín - pozemek p. č. 601/18 v k. ú. Oudoleň. Bude 
v této záležitosti jednáno se společností Havlíčkova 
Borová zemědělská a. s.  

− Zastupitelstvo  projednalo a bere na vědomí žádost 
o zpevnění  příjezdové  cesty  k  domu v Oudoleni 
čp. 42.  

− Zastupitelstvo projednalo žádost o povolení ke ská-
cení 2 ks javorů na pozemku p. č. 518/3 v k. ú. Ou-
doleň z důvodu, že překáží stavebním úpravám.   
Zastupitelstvo bere na vědomí a doporučuje poká-
cení. 

− Zastupitelstvo  projednalo  a   neschvaluje    žádost 
o prodej  části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň 
o výměře cca 76 m2.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem jednání 
s provozovatelem  ubytovacích  služeb  v  domech 
čp. 104 a čp. 151.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s končící platností 
Smluv o odběru a zpracování bioodpadu uzavřenými 
s obcemi Jitkov a Slavětín. Obě obce mají i nadále 
zájem o tyto služby. Zastupitelstvo projednalo pod-
mínky nových smluv.  

− Zastupitelstvo projednalo řešení výměny vodoměrů, 
zvážilo cenové nabídky od jiných firem.  K dnešnímu 
dni zbývá vyměnit 72 vodoměrů. Zastupitelstvo bere 
na vědomí, bude jednáno o termínu dokončení vý-
měny vodoměrů nejpozději do 30. 4. 2020.  

− Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se snížením DPH 
u vodného od 1. 5. 2020 z 15 % na 10 %. Zastupitel-
stvo schválilo provedení mimořádného zápisu stavu 
vodoměrů k 30. 4. 2020. Stav vodoměrů nahlásí ob-
čané, vodné se nebude vybírat.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí: 

− SNN v ČR, Jihlavský spolek neslyšících, p. s., 
Jihlava, o finanční dar  

− společnosti Melchiel s. r. o., Ostrava – Vítkovice, 
o podporu zakoupením dárkového balíčku.  

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí daru a pod-
pory. Zastupitelstvo bylo seznámeno s poděkováním 
za podporu Linky bezpečí, z. s.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s prezentací MAS 
Havlíčkův kraj. Zastupitelstvo schvaluje realizaci 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
území (SCLLD) místní akční skupiny Havlíčkův kraj 
na období 2021 – 2027 na správním území obce Ou-
doleň.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí MAS 
Havlíčkův kraj o vytvoření Akčního plánu obce – se-
znamu  projektových  záměrů.  Zastupitelstvo bere 
na vědomí, zpracuje do příštího zasedání.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Protokol o výsledcích kontroly hospodaření Obce 
Oudoleň. Kontrolu provedl finanční výbor za období 
od 1. 9. do 30. 11. 2019 a ověřil správnost finančních 
a hospodářských operací a jejich soulad s právními 
předpisy. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Dílčí 
přezkoumání  provedl   kontrolor   Kraje   Vysočina 
za období od 1. 1. do 30. 9. 2019. Při dílčím přezkou-
mání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a ne-
dostatky.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí ak-
tuální změny v oblasti odměňování členů zastupitel-
stva. Výše odměn zastupitelstva se nebude měnit. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 28. 1. 2020 
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− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era  840 959,32 
 ČSOB, a. s.                             5 280 576,55 
 Česká spořitelna, a. s.    73 041,33 
 Česká národní banka    693 758,49 
 Celkem                             6 888 335,69 Kč. 

Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
6 822 672,69 Kč. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Zápis z 2. jednání konkurzní komise pro konkurzní 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředi-
telky  ZŠ  a MŠ Oudoleň. Do konkurzu se přihlásila 
1 uchazečka. Konkurzní komise se na základě hla-
sování usnesla, že žadatelka není vhodnou ucha-
zečkou na vedoucí pracovní místo ředitelky ZŠ a MŠ 
Oudoleň. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem Příkazní 
smlouvy mezi obcí a Mgr. Marcelou Hřebíčkovou, 
Havlíčkova 5719/46, Jihlava, týkající se zajištění vý-
běrového řízení na projekt Posílení vodárenské sou-
stavy za cenu 30 000 Kč bez DPH. Odměna bude 
hrazena z dotace.   
Zastupitelstvo  schvaluje  uzavřít  Příkazní smlouvu 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se schválenou změ-
nou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vy-
sočina a dále s Výzvou k předkládání žádostí o po-
skytnutí podpory v rámci Národního programu Ži-
votní prostředí.  

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje žádost o fi-
nanční dar na Dětský karneval ve výši 1 000 Kč. 

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− se žádostí Města Přibyslav o spolupráci při vy-
dání knihy o obcích Svazku obcí Přibyslavska. 

− se zamítnutím žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj 
ICT v obci  Oudoleň 4“  z  programu  Informační 
a komunikační technologie 2019. 

− se změnou výše záloh na elektřinu v pohostinství. 

− s vyjádřením Povodí Vltavy k žádosti o pokácení 
1 ks olše na pozemku p. č. 97/1 v k. ú. Oudoleň. 
Zastupitelstvo doporučuje pokácení. 

− s gratulací spolku Arnika k vítězství v soutěži Alej 
roku 2019 v Kraji Vysočina. 

− s vyhlášením XII. ročníku úklidu prostranství u sil-
nic – Čistá Vysočina. 

− se sociální situací obyvatelky naší obce. 

− s podmínkami čerpání finančních darů místními 
spolky. Schválené částky finančních darů budou 
převedeny spolkům, spolky na konci roku prove-
dou vyúčtování. 

− s programem Obnova venkova Vysočiny 2020. 

− se žádostí Mysliveckého spolku Oudoleň o po-
skytnutí propagačních předmětů obce do tomboly 
Mysliveckého plesu. 

− s informacemi ohledně opravy poškozeného her-
ního prvku před kulturním domem. 

− se žádostí knihovnice o nákup programů do počí-
tače. Programy budou zakoupeny. 

− s termínem zasedání zastupitelstva obce ve stře-
du 19. 2. 2020 od 18.00 hodin. 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  

OBCE OUDOLEŇ Č. 2/2015, 

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU 

SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, 

TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 

KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ  

Zastupitelstvo obce Oudoleň se na svém zasedání dne 
19. 11. 2015  usnesením  č.  6/10/2015 usneslo vydat 
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v sou-
ladu 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 „vyhláška“):  
 

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

tek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů (dále jen „poplatek“). 

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 

Čl. 2 – Poplatník 
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů platí: 
a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt ci-

zinců na území České republiky povolen trvalý 

pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 
než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců 
na území České republiky pobývá na území 
České  republiky  přechodně  po  dobu  delší 
3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur-
čenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fy-
zická  osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně. 

2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek 
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném 
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník 
nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fy-
zických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit 
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození 
osob, za které poplatek platí. 
 

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

své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů 
ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek 
vznikla, případně doložit existenci skutečností 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

2. Strategie MAS Havlíčkův kraj 
3. Akční plán obce  
4. Žádost o zpevnění příjezdové cesty 
5. Žádost o pokácení stromů 
6. Poplatek za pobyt 
7. Protokol o výsledcích kontroly 

hospodaření 
8. Zápis z  dílčího přezkoumání hospodaření 

obce 
9. Změny v oblasti odměňování členů 

zastupitelstva 
10. Žádost o finanční dar 
11. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
12. Konkursní řízení na místo 

ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň 
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zakládajících  nárok  na  osvobození  nebo   úlevu 
od poplatku.  

2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen 
ohlásit  správci  poplatku  jméno, popřípadě jména, 
a příjmení,  místo  pobytu, popřípadě další adresy 
pro doručování. 

3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povi-
nen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby 
určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; 
není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo 
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo po-
zemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě 
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo po-
pisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo 
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nej-
sou byty očíslovány.  

4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci 
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové 
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v dů-
sledku změny vlastnictví ke stavbě určené k indivi-
duální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. 

5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního 
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru 
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu 
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 

6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je 
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala. 
 

Čl. 4 - Sazba poplatku 
1. Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena: 

a) z částky 132 Kč za kalendářní rok a 
b) z částky 468 Kč za kalendářní rok. Tato částka je 

stanovena na základě skutečných nákladů obce 
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka 
a kalendářní rok. 

2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího 
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsa-
ženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vy-
hlášky. 

3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny 
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinného domu nebo změny umístění podle 
čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek 
platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendář-
ních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v pří-
slušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v prů-
běhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto mě-
síce. 
 

Čl. 5 - Splatnost poplatku 
1. Poplatek  je  splatný  jednorázově,  a  to nejpozději 

do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 

uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději 
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kte-
rém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však 
do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6 - Osvobození a úlevy 

 

K O N K U R Z 
 

Starostka Obce Oudoleň v souladu s § 166 odst. 2 a 3 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

vyhlašuje konkurzní řízení 
 

na pracovní místo ředitele/ředitelky 
  

Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 
sídlo: 582 24 Oudoleň 123  

Předpoklady:  
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 

dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o peda-
gogických pracovnících“)  

2. plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) 
dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických 
pracovnících  

3. bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o peda-
gogických pracovnících  

4. zdravotní  způsobilost  dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona 
o pedagogických pracovnících  

5. znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona 
o pedagogických pracovnících                                                                

6. délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické 
činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné zna-
losti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící 
činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu 
s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících. 

 
Doložte: 
1. přihlášku + osobní údaje 

2. strukturovaný životopis 

3. úředně ověřenou kopii dokladů o splnění předpokladů 
odborné kvalifikace (diplom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším 
vzdělání) 

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

5. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje 
školy v rozsahu max. 5 normostran 

6. výpis  z Rejstříku  trestů,  který  nesmí  být  starší  než 
3 měsíce 

7. čestné prohlášení o plné svéprávnosti 

8. originál,  popř.   ověřená   kopie  lékařského  potvrzení 
o  způsobilosti  k  výkonu  pracovního  místa  ředitele 
(ne starší 2 měsíců) 

9. doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, 
že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro 
přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím 
jazyce než českém 

10. přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující 
znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici.  

 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2020 
 

Přihlášku doručte nejpozději 30. 4. 2020 do 11.30 hodin 
na adresu: Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň  
 

Obálku označte: „KONKURZ  – NEOTVÍRAT“  
 

V případě dalších dotazů se obracejte na: 
Mgr. Blanku Zvolánkovou, starostku obce,  
č. tel.: 732 635 540.  
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1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je  
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let 

věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhod-
nutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žá-
dost obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, zákonného zástupce dítěte nebo nezleti-
lého, 

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro 
osoby se zdravotním postižením na základě roz-
hodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí soci-
ální služby, nebo 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním po-
stižením, domově pro seniory, domově se zvlášt-
ním režimem nebo chráněném bydlení.  

2. Od poplatku se osvobozují osoby podle čl. 2 odst. 1: 
a) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 
b) osoby umístěné v odborném léčebném ústavu 

(psychiatrická léčebna, léčebna dlouhodobě ne-
mocných a další odborné léčebné ústavy) 

c) osoby, které se v obci dlouhodobě zdržují mimo 
území České republiky, pokud tento pobyt trval 
v kalendářním roce nepřetržitě minimálně 9 mě-
síců  

d) děti narozené v příslušném kalendářním roce, a 
to po celý tento kalendářní rok. 

Osvobození se vztahuje pouze po tu dobu, po kterou 
trvají tyto skutečnosti.  

2. Od poplatku se dále osvobozují fyzické osoby podle 
čl. 2 odst. 1 písm. b) – vlastníci stavby určené nebo 
sloužící k individuální rekreaci, rodinného domu 
nebo bytu na území obce, kteří jsou zároveň 
osobami s pobytem v obci podle čl. 2 odst. 1 písm. 
a). 

3. Úleva se poskytuje poplatníkům podle čl. 2 
odst.1, písm. a) této vyhlášky ve výši 240 Kč. 

 
Čl. 7 - Navýšení poplatku 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas 
nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad popla-
tek platebním výměrem nebo hromadným předpis-
ným seznamem. 

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky 
nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit 
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku. 
 

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 opa-
trovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má 
stejné procesní postavení jako poplatník. 

2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad po-
platek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi po-
platníka. 

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

Čl. 9 - Přechodné a zrušovací ustanovení 
1. Zrušuje  se   obecně  závazná  vyhláška  č. 1/2013, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů ze dne 14. 11. 2013.  

2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost 
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních práv-
ních předpisů. 

 

Čl. 10 – Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. 

 

SLOVO STAROSTKY 

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM… 
Vážení spoluobčané, 
     v únorovém obecním zpravodaji bych se ráda oh-
lédla za uplynulým rokem 2019 a podělila se s Vámi, 
jaký byl, co se nám povedlo, co se přihodilo a co se ne-
podařilo.  
 

Začneme u přehledu investičních akcí. 
     Největší akcí provedenou v roce 2019 byla akce Ve-
řejné osvětlení Oudoleň. V rámci tohoto projektu v hod-
notě 1 475 818 Kč (bude uhrazen v letošním roce) byla 
provedena  výměna  a  doplnění   veřejného  osvětlení 
v dolní části obce. 
 

     Z programu Obnova venkova 
Vysočiny 2019 obec realizovala 
projekt Rekonstrukce mostků.  
V rámci tohoto projektu obec provedla rekonstrukci 
mostku u čp. 119, čp. 115 a u čp. 112. Celkové náklady 
akce byly 469 964 Kč, dotace činila 127 000 Kč. 
 

    Obec ukončila v roce 2019 první část akce Posílení 
vodárenské soustavy v obci Oudoleň ze Státního fondu 
životního prostředí ČR a požádala o dotaci na úpravnu 
vody k odstranění zvýšeného množství manganu a na 
dokončení vrtu. Žádost o dotaci ve výši 1 545 146 Kč 
byla schválena. 

 

     Další dotací, kterou obec 
získala z Fondu Vysočiny a Na-
dace Partnerství byla dotace na 
projekt Kdo má v Oudoleni domek, 
zasadí si stromek. V rámci této do-
tace byla vysazena alej k Hraběn-
činu křížku. Alej zvítězila za Kraj 
Vysočina v soutěži Alej roku 
2019. Dotace z Fondu Vysočiny 
činila 19 200 Kč a z Nadace 
Partnerství 28 800 Kč. 
 

Obec dále obdržela v roce 2019 další dotace: 

− Dotaci na zabezpečení voleb do Evropského par-
lamentu ve výši 18 867,06 Kč. 

− Dotaci ze státního rozpočtu na státní správu ve výši 
80 100 Kč. 

Celkové příjmy za rok 2019 9 280 214,17 

Celkové výdaje za rok 2019 6 970 442,47 

  

Celkové náklady na provoz školy    300 000,- 

  

Splátky úvěru    266 676,- 

  

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2019 6 761 576,58 

     z toho bankovní záruky od firem      65 663,- 
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      Ale nejen budováním živ je člověk. Ke spokojenému ži-
votu v naší obci také neodmyslitelně patří kultura, sport a 
zábava. Zavzpomínejme si , jak pestrý byl náš společenský 
život: tříkrálová sbírka, lyžařský zájezd, masopust,  dětský  
karneval, myslivecký ples, zájezd na muzikál do Prahy, ša-
chový turnaj o pohár starostky, velikonoční taneční zábava, 
Čistá Vysočina, divadelní představení borovského divadel-
ního spolku JENTAK, čarodějnice, hasičské soutěže mla-
dých i starších hasičů, pouťové posezení, rozloučení 
s předškoláky a páťáky, dětský den, volejbalový turnaj, zá-
jezd Za krásami naší vlasti, podzimní taneční zábava, po-
sezení se seniory, svatomartinský lampionový průvod, ad-
ventní vyrábění, vítání občánků, vánoční jarmark, rozsvě-
cení vánočního stromku, besídka žáků základní a mateř-
ské  školy,  obecní  ples  a  bruslení  na  zimním stadionu 
v Chotěboři. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem 
místním organizacím, skupinám, jednotlivcům, zaměst-
nancům školy, pracovníkům obecního úřadu a dále Vám 
všem, kteří jste se podíleli, účastnili i nabídli pomoc při or-
ganizování této velké škály společných aktivit. Musím též 
ocenit práci všech vedoucích mladých hasičů, cvičení 
s dětmi, Včelaříků, šachistů a stolního tenisu. 
     Je také důležité se poohlédnout nad tím, co se nám ne-
podařilo. Jsou to především stavební parcely, oprava kou-
paliště, výstavba chodníku v dolní části obce, úprava pro-
stranství kolem montované haly v dolní části obce a obno-
vení obecní cesty. Na všech zmíněných aktivitách bychom 
se v letošním roce chtěli dále podílet, i když prioritou bude 
rozhodně vyřešit způsob čištění odpadních vod a kanali-
zace naší obce.  
     Na úplný závěr bych chtěla poděkovat zastupitelům 
obce Oudoleň za jejich pomoc při vedení obce. Jsou pro 
mne velkou oporou a jsem ráda, že se na ně mohu v růz-
ných situacích obrátit. O naši obec se snažím starat s vel-
kou odpovědností, s láskou a radostí z toho, že ostatní 
spoluobčané jsou spokojeni, a těší mne důvěra, se kterou 
se na mne obracejí. Současně jsem ale s některými ob-
čany jednala i v případě nepříjemných záležitostí, které 
jsme společnými silami a věcnými dialogy řešili. Slova po-
chvaly jsou pro mne velkou podporou pro další práci a lé-
kem na někdy opravdu unavenou duši.  Mnohdy člověk 
neví, jak se má správně zachovat, všude je tolik nenávisti, 
závisti, zloby a nepochopení. Ale to rozhodně není důvod 
pro to, abychom se zalekli nebo polevili. Moc si přejeme 
posunout Oudoleň kupředu  a  pevně  věřím,  že  se  nám 
to v letošním roce o pár krůčků podaří!!!    
                             Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce

EVIDENCE OBYVATEL K 1. 1. 2020 

Počet obyvatel k 1. 1. 2019: 371 

Pohyb obyvatel v roce 2019:  

Přistěhovaní 10 

Odstěhovaní 12 

Narození 5 

Zemřelí 7 

  

Počet obyvatel k 1. 1. 2020 367 

     z toho: mužů 188 

                 žen 179 

  

Počet cizinců k 1. 1. 2020 13 

 

P O Z V Á N K A 
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude  konat  ve středu 19. 2. 2020 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti. 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Inventarizační zpráva za rok 2019 
4. Program Obnova venkova Vysočiny 2020 
5. LDO Přibyslav – souhlas s provedením prací 
6. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ 

a MŠ Oudoleň 
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Věková struktura v obci ke dni 1. 1. 2020

Muži Ženy

NĚCO KONČÍ A NĚCO NOVÉHO ZAČÍNÁ….. 
 

Je tolik slov a tolik vět, které bychom Vám chtěli povědět, 

s Vámi nebyly hodiny jen nudné psaní, bylo to i prima povídání…… 
 

     Po  patnáctiletém  působení  odchází  z postu ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Oudoleni paní 
Mgr. Dagmar Losenická. Po celou dobu působení se snažila o to, aby naše škola byla místem, kde v hezkém 
rodinném prostředí získají žáci nejen vzdělání, ale i další dovednosti, které jim zaručí dobrý start do života. 
Za svůj vstřícný a láskyplný vztah k dětem si zaslouží respekt a uznání. S velkou trpělivostí a pracovitostí 
brala svou práci jako poslání a mnoho dětí se za ní vracelo s hezkými vzpomínkami. Paní ředitelce patří velké 
poděkování za obětavou práci, lidský přístup, trpělivou pomoc a výchovu několika generací dětí, které vedla 
především ke skromnosti, lásce k přírodě a k poznání historie.  
     Za Zastupitelstvo obce Oudoleň, za rodiče i žáky Vám, paní ředitelko, za vše děkuji a do dalšího 
života přeji hodně zdraví, osobní i rodinné pohody a mnoho úspěchů ve Vaší další pedagogické práci. Naší 
škole přeji, aby nové vedení pokračovalo v nastaveném směru a posouvalo kvalitu školy směrem nahoru. 
                                                                                                                                     Mgr. Blanka Zvolánková 
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DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIVOLALY SNÍH 
     Zase máme nový rok. To bylo první naše téma, kterému jsme 
se věnovali po návratu do školky z vánočních prázdnin. Děti pá-
traly po tom, co všechno ještě máme nové, co všechno se za tu 
dobu změnilo – nový měsíc, nové roční období a také spousta 
nových hraček, které děti měly před Vánocemi pod školním stro-
mečkem.  Zde   bychom  chtěli  poděkovat  rodičům  Stránským 
a Ende, díky kterým měly děti „Ježíška“ bohatšího.  
     Nové roční období sice nastalo, ale děti byly stále nespoko-
jené s vládou královny Zimy. Chyběl jim sníh. Tak jsme se do-
hodli, že jí pomůžeme, abychom ji trochu posílili, a začali jsme 
vyrábět spoustu různých vloček, kterými jsme si zdobili třídu. Pra-
covali jsme se spoustou zimních slov, volali jsme zimu, jak to šlo, 
a ono stále nic. Jeden celý týden jsme se věnovali zimnímu oble-
čení. V průběhu toho týdne děti opět pracovaly v centrech aktivit. 
To jsou pracovní koutky, do kterých v různých obměnách připravujeme pro děti podnětné prostředí, které jim umožňuje 
hru a tvůrčí práci zároveň. Tím podporujeme přirozený rozvoj jejich schopností a dovedností. Je to práce založená na 
integrovaném učení hrou a činnostmi, které dětem vyhovují a jsou jim blízké. Děti mají tuto formu práce velmi oblíbenou, 
rády v centrech aktivit pracují. 
     Naším zimním snažením jsme přece jen Královnu Zimu vyprovokovali a poslala dětem sníh. To bylo radosti! Mohly 
začít sněhové radovánky. Vytáhli jsme boby, kluzáky, váleli se ve sněhu, stavěli sněhové domečky a sněhuláky. 
     Konec ledna jsme věnovali našemu tělu. Učili se jeho části, výrazy obličeje a díky novému kamarádovi žabáku Fer-
dovi a jeho mouchám se dozvěděli o našich pocitech. Už pro děti nejsou neznámé pojmy strach, hněv, smutek, radost  
a dokonce i žárlivost.  
     S koncem ledna přišel i konec sněhu, a tak se těšíme na únor, že nám ho Královna Zima ještě vrátí. 
                                                                                                                                                                  Paní učitelky MŠ

BRUSLENÍ  
     V pondělí 27. ledna jsme jeli se školáky a předško-
láky bruslit. Ledovou plochu v Chotěboři jsme měli za-
mluvenou od 9.00 hodin do 11.00 hodin, takže jsme měli 
dost času i na bruslařský výcvik. Celkem 34 dětí si 
nejdříve dalo na ledě rozcvičku. I když možná větší roz-
cvičku  měly  paní  učitelky,  které  pomáhaly  mladším 
a méně zdatným obouvat a zavazovat brusle:). Ale 
všechny brusle byly zdárně nazuty a mohlo se vyjet.  

Děkujeme panu Janáčkovi, který si na nás udělal čas 
a po celou dobu se dětem věnoval.  

Děti se během dvou hodin měly šanci zdokonalit 
v jízdě na bruslích a užít si tak školní den v pohybu.  Ně-
kteří si na závěr zahráli i hokej.  

Pochvala patří předškolákům, kteří vše zvládli na vý-
bornou. Sportu zdar!!!                             Paní učitelky ZŠ 

 
Postřehy žáků: 
✓ Hráli jsme hokej. 
✓ Paní  učitelka nás učila krasobruslení – měsíček, 

piruletu. 
✓ Bylo to hezký. 
✓ Bylo to divný.  
✓ Moc se mi to líbilo. 
✓ Moc se mi to líbilo a příště chci jet znova. 
✓ Bolely mě pak nohy.  
✓ Užili jsme si to.  
✓ Moc se mi to líbilo, myslím, že se mi to povedlo.  

 

 

DESKOVÉ HRY VE ŠKOLE 
     Poslední školní den prvního pololetí patřil, tedy 
kromě rozdávání vysvědčení, deskovým hrám. Žáci 
1., 2. a 3. ročníku svým spolužákům představili zá-
bavné, logické, legrační i poučné hry, které si do školy 
donesli. Vysvětlili pravidla, vytvořili skupinky a pustili 
se do hraní.   
     Jelikož se všichni nestihli u všech her vystřídat, ur-
čitě si herní den ještě rádi někdy zopakujeme.  
                                                          Paní učitelky ZŠ 

 

VE ŠKOLE PROBÍHÁ KROUŽEK KERAMIKY 
     V lednu a v únoru již tradičně nabízíme školákům 
odpolední kroužek keramiky. Těší nás nejen velký zá-
jem dětí, ale i hezké výrobky, které s dětmi paní Lenka 
Sedláková vyrábí. V prvním měsíci si děti vyrobily 
skřítky do zahrady a nástěnné hodiny.                         
                                                           Paní učitelky ZŠ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

BUDE TENTO TÝDEN UZAVŘENA 

Vážení rodiče, 
     vzhledem k vysoké nemocnosti dětí v mateřské 
škole a po doporučení hygieniků v této situaci 
chřipkové epidemie se mateřská škola tento tý-
den uzavírá (od 11. února do 14. února 2020). 
     V následujícím  týdnu   (od 17. února)  budou 
do mateřské školy přijímány pouze zdravé děti 
(bez infekce, teplot a doléčené).  
      Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Vladimíra Stehnová,  
zastupující ředitelka školy 
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Z OUDOLENĚ AŽ ……………NA KRÁTKOU 
     Devět z deseti dětí jedlo mák, válelo se ve sněhu, 
topilo v kamnech a vstupovalo do pohádek při pro-
jektových lednových dnech. Společnost jim dělaly 
tři starší sudičky, které je při aktivitách doprovázely. 
    V úterý 28. ledna vyrazili čtvrťáci a páťáci z oudoleň-
ské školy do Žďáru nad Sázavou. V místní knihovně se 
zabývali pohádkami a dokonce si jednu zkusili vymyslet. 
Pak se přesunuli do muzea, kde se seznámili se starými 
obrazy z pohledu historie. Taky zavítali do stálé expo-
zice, kterou vám všem velmi doporučují. Dověděli se 
tam např., že pochutnávat si na makových buchtách je 
jedinečný zážitek, který si můžete dopřát jenom v něko-
lika málo zemích. 
    Před polednem dorazili autobusem na rychtu na Krát-  
ké, která patří ekocentru Chaloupky. Čekala tu na ně 
horká čočková polévka a chaloupecké tvoření. Každý si 
vyrobil teplý kabátek pro čajový hrnek. 
    Ve středu podnikly děti s paní ředitelkou výlet pěšky 
a autobusem do městečka Svratka. V místním muzeu 
navštívily starou školní třídu a ulice městečka, jak vypa-
daly před 100 lety. V kožešnické dílně si mohli všichni 
vyzkoušet různé klobouky a klóbrci. Nejvíc to slušelo 
Míše Záhumenské. Svratecké muzeum všem také do-
poručují. Mají tu dokonce 40 let starou prodejnu Jed-
noty, která hrála ve třech filmech. 
    Děti se vydaly sněhovými poli i nad Svratku, odkud 
byla ze stráně pěkná vyhlídka na městečko. Brzy odpo-
ledne všichni pokračovali do Sněžného, kde měly děti 
slíbenou návštěvu cukrárny. A pak začal boj s živly. 

Cesta ze Sněž-
ného dlouhá ne-
celé tři kilometry 
byla nejen zasně-
žená, ale po ce-
lou dobu sněžilo 
a fučel silný vítr. 
Takže si všichni 
připadali skoro 
jako polárníci. Ale 
na rychtu dorazili. 
Večer skupina 
strávila nesou-
těžní soutěží Ak-
tivity, povídáním 
při svíčce a pojí-
dáním zákusků. 
     Ve čtvrtek po 
intenzivním su-
šení bot, vaření a 
skupinové soutě-
ži čekalo na žáky pololetní vysvědčení. Dopadlo dobře, 
ale všichni se neradovali. Paní ředitelka ale měla pro 
každého povzbudivá slova a nabídku, že se dá ještě 
mnoho v druhém pololetí zlepšit. Každý taky dostal za-
jímavou knížku Bruncvík a lev, a tak děti odjížděly domů 
s těžším batohem. 
     Všechny čekalo ještě balení, úklid, oběd, vytahování 
zmuchlaných novin z bot a pak už jenom cesta do Ždír-
ce, kde čekali rodiče.                       Marie Sára Rajnošková

ROBERT BRYNDZA: KANIBAL Z NINE ELMS 
     Před patnácti lety byla Kate 
Marshallová vycházející hvěz-
dou londýnské policie. Doká-
zala vyřešit sledovaný případ 
nebezpečného a krutého sério-
vého vraha s přiléhavou pře-
zdívkou  Kanibal  z  Nine Elms, 
i když přitom sama málem ze-
mřela. 
     Nyní Kate přednáší na uni-
verzitě a snaží se vést poklidný 
život, když se minulost začne 
vracet. E-mail s žádostí o po-
moc ji vtáhne nejen do právě probíhajícího vyšetřování 
vražd mladých dívek. Jejich modus operandi nebez-
pečně připomíná případ, který před patnácti lety vyře-
šila. 
     Nevrací se jen vzpomínky. Vrah napodobitel chce 
dokončit započatou práci… A  tak se i Kate musí vrátit 

k vyšetřování, aby dokončila tu svoji – chytit dalšího sé-
riového vraha. 
 

DIRK HUSEMANN: LOVCI KNIH  
     Kostnice 1417. 
     Poggio  Bracciolini  je  mistr 
v odhalování antických textů – 
lovec knih, který    si    dokáže   
zjednat   vstup do každé staro-
bylé klášterní knihovny.  
     V  jednom  horském klášteře 
u Bodamského jezera objeví 
knihu připoutanou řetězem. Jen 
co se mu však podaří rozluštit 
první obsahově výbušné řádky, 
foliant zmizí. Lovec knih odhod-
laně pronásleduje zloděje. Kdyby se totiž tento spis do-
stal do nesprávných rukou, dokázal by historicky vyko-
lejit celou západní Evropu. 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – KNIŽNÍ NOVINKY 

 
 

 

NA ZÁVĚR... 
 

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Kaz 3, 1 

     Vážení, i můj čas v oudoleňské škole se naplnil. Proto mi dovolte, abych Vám poděkovala za laskavá slova, 

kterými jste mě potěšili při setkáních, za podporu, které se mi v Oudoleni dostávalo, za to, že jsem zde mohla 

učit. Prožila jsem tu krásných a radostných patnáct let s výbornými a milými dětmi, vstřícnými rodiči a skvělou 

obcí, která naši školu vždy podporovala. Velmi jsem si toho vážila. S vděčností budu vzpomínat.   

     Škole přeji, ať je stále tak pěkná, ať je v ní všem dobře, paním učitelkám, aby se jim dařilo a neopouštěl 

je pedagogický optimismus, a Vám všem radost z našich dětí.                                                   Dagmar Losenická 
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     Dne  14.  m.  října l. 1894 a 
17. d. m. června l. 1895  konaje 
c. k. okr.  inspektor  školní, pan 
K. Kovář, prohlídku školy zdejší 
byl přítomen vyučování téměř 
všem předmětům. Místní do-
zorce školní, p. K. Martínek, na-
vštívil školu v tomto roce jen jed-
nou, jelikož byl skoro půl roku 
nemocen. 
      Vysokým rozhodnutím c. k.  
zemské  rady  školní   ze   dne 
20. v říjnu l. 1894, ustanoveny  

řídícímu    učiteli    dle   zákona   zemského   ze   dne 
13. měs. května l. 1894 od 1. dne v lednu l. 1895 příjmy 
tyto: základní služné 500 zl., funkční  přídavek  125 zl., 
I. zvýšení služného 50 zl., II. zvýšení služného 100 zl., 
III. zvýšení služného 100 zl., úhrnem 875 zl. Dosavadní 
služné 700 zl. bylo mu koncem m. prosince l. 1894 za-
staveno.  
     V měsíci únoru l. 1895 byla v obci zdejší nová místní 
rada školní zvolena a sice: předseda: Jan Plíhal, sta-
rosta,  členové:  Karel  Martínek,  míst.  dohlížitel,  vd. 
p. P. Fr. Moravec, far. v Borové, Josef Bažant, řídící uči-
tel, Václav Musil a Jan Karas za Slavětín, náhradníci: 
Jan Halík a Fr. Holas.   
     Výnosem  sl. c. k. okr. rady školní ze dne 17. února 
l. 1895 vybídla místní radu školní a správu školy, aby se 
přičinily, by dítky v poslední dny masopustní v úplném 

počtu do školy přicházely. Počet zameškaných půldnů 
ve dvou těch dnech byl 9,67 %. 
     Dne 18. m. února l. 1895 o jedné hodině odpolední 
zesnul v Pánu v Arku Jeho c. a k. Výsost nejjasnější pan 
maršál arcivévoda Albrecht. Za spásu duše Jeho ko-
nány byly smuteční služby boží ve farním chrámu Bo-
rovském ve čtvrtek dne 28. m. února t. r. v 9 hodin, do-
poledne, jichž se sbor učitelský zúčastnil. Jelikož pro 
velkou vzdálenost a množství sněhu (neníť pamětníka 
takového množství sněhu, jaké po celou zimu bylo) ne-
možno bylo dítkám školním zádušních služeb božích se 
zúčastniti,  konána  byla  slavnost  dne  6.  m.  března 
ve vkusně ozdobené třídě druhé obecné školy. Třídní 
učitel III. třídy, Jos. Halada, přiměřeně promluvil ku mlá-
deži a četným hostem. Po vroucí modlitbě za vzneše-
ného zesnulého předneseny byly básně obsahu váž-
ného i vhodného a zpívána byla hymna rakouská.       
      Vysokým rozhodnutím ze dne 17. m. května l. 1895 
jmenován novým členem sl. c. k. okr. rady školní pan 
Jan Štekl, zvěrolékař z Běstvíně, poněvadž p. Josef Bo-
bek, správce velkostatku v Libici, vzdal se za příčinou 
odchodu svého z tohoto hejtmanství členství c. k. 
okresní rady školní.  
     V den Božího Těla dne 13. m. června l. 1895 účast-
nila se školní mládež se sborem učitelským slavného 
církevního průvodu v Borové.  
      Dne 15. června t. r. o 8 hodině dopolední konala se 
zkouška ze svatého náboženství ve farním chrámu 
Páně Borovském.    

(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

MLADÍ ŠACHISTÉ SE ZÚČASTNILI 

ŠACHOVÉHO TURNAJE 

 „O PERNÍKOVOU CHALOUPKU“ 
     V sobotu 11. ledna se mladí oudoleňští šachisté zú-
častnili třetího ze série turnajů Ligy  Vysočiny  mládeže 
„O perníkovou chaloupku“. V ranních hodinách se šest 
našich nadějných hráčů v doprovodu pana Petra Zvo-
lánka vydalo hasičským autem do Náměště nad Osla-
vou, kde se v místní sokolovně sešlo celkem 115 mla-
dých šachových talentů nejen z Vysočiny. Hrály se dva 
turnaje na sedm kol, tempem 2 x 20 minut s přídavkem 
5 sekund na každý provedený tah. Již tradičně se sou-
těžilo o perníkové chaloupky a zároveň o ceny společ-
nosti ALFIN TRADING, s. r. o. 
     Celý turnaj se odehrával v příjemné atmosféře, 
všichni se snažili uhrát co největší počet bodů a byli moc 
rádi za každou výhru i remízu. A jak se nám dařilo? Ma-
tyáš Sláma (4 body), Lenka Zvolánková (3,5 bodu), Alž-
běta Zvolánková (3,5 bodu), Jan Kubát (3 body), Tomáš 
Benc (3 body) a Michaela Záhumenská (1,5 bodu). 
     Naplněni pěknými zážitky jsme se v podvečerních 
hodinách vrátili domů. Děkujeme panu Zelenkovi za do-
pravu.                                                     Účastníci turnaje 

 

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ KRAJE VYSOČINA 

V TURNAJI S NÁMĚŠTÍ A BYSTŘICÍ SE NÁM 

DAŘILO 
     V šestém a sedmém kole Regionální soutěže se 
nám dařilo. V Náměšti jsme vyhráli 3 : 2, když mužstvo 

v sestavě Tomáš Blažek, Michal Sokol, Štěpán Zvolá-
nek, Tomáš Benc  a  Petr  Zvolánek porazilo doposud 
1. mužstvo tabulky. O výhru se postarali Míša, Petr a 
Tomáš Benc. 
     Na Hromnice jsme vyrazili k dalšímu venkovnímu 
mači do Bystřice. Tentokrát se opět jednalo o soupeře, 
který se dostal na první místo, ale my ho po velmi dob-
rém výkonu porazili 3,5 : 1,5. O body se výhrou postarali 
Milan Chvojka, Michal Sokol, Štěpán Zvolánek a remí-
zou Tomáš Benc. Tomáš Blažek, který hrál proti nejlep-
šímu hráči soutěže, neuspěl. 
    Tímto jsme se dostali na dělené 2. - 4. místo. Další 
zápas nás čeká doma s Třebíčí 16. 2., tak nám držte 
palce.                                                                                        MCH

Turnaj v Bystřici. 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 
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TRADIČNÍ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD, TENTOKRÁT JSME SE 

VYDALI NA DOLNÍ MORAVU 
     Letošní zima a špatné sněhové podmínky nás donutily změnit cíl 
jednodenního lyžařského zájezdu. A udělali jsme dobře. Místo tradič-
ního ski areálu v Mladých Bukách jsme vyrazili do resortu Dolní Morava. 
Jedná se o větší lyžařský areál, který se rozkládá mezi Orlickými horami 
a Jeseníky na úpatí Králického Sněžníku. Cesta autobusem trvala něco 
málo přes 2 hodiny, chvíli po deváté už jsme byli na místě. Díky tech-
nickému sněhu byly v provozu veškeré vleky a mimo černé i všechny 
modré a červené sjezdovky. Zdatní lyžaři se podívali ke Stezce v obla-
cích 1 116 m n. m. nebo  až  na  samý  vrchol Slamník 1 232 m n. m. 
Po celý den svítilo krásně sluníčko, tak odpočinek a procházky byly pří-
jemné i pro pár zájezdníků – nelyžařů.  
     Dělá mi radost, že je o tento zájezd zájem a autobus je vždy do 
posledního místa obsazený. Rodiny s dětmi i jednotlivci si bezstarostně 
užijí cestu autobusem, který pravidelně objednáváme ve Žďáře nad Sá-
zavou. Jednodenní lyžařský zájezd na Dolní Moravu se budeme snažit 
pořádat každoročně. Záleží na sněhové nadílce a vašem zájmu.                                        
                                                                                        Jana Kubátová 

 

ÚNOR V HONITBĚ PATŘÍ LIŠCE A KOROPTVI 

      V tomto měsíci probíhá páření lišky obecné, která převážně loví hlodavce. Nepohrdne 

zajíčkem polním ani slabým srnčetem, domácí slepičkou, pro kterou si v nouzi odvážně dojde 

až na dvorek příbytku. S odchodem mrazů začíná párkování koroptve polní, která žije v mo-

nogamii. V naší honitbě se vyskytuje velmi malý počet jedinců tohoto druhu. Doufejme, že 

se to časem zlepší. LESU ZDAR.                                                      Myslivecký spolek Oudoleň

SLOVO HEJTMANA      

     I díky kvalitní zdravotní péči stále mezi námi přibývá 
starých spoluobčanů – seniorů v pozdním věku. Důle-
žitá je ovšem nejen délka, ale rovněž kvalita jejich života 
– zdravotní stav a také psychická kondice. Chceme 
v tom seniorům pomáhat. Zaměřujeme se na podporu 
aktivního   stárnutí,   rozvoj   občanských   kompetencí 
a vzdělávání. Prostřednictvím aktivit v Senior Pointech, 
které fungují ve všech okresních městech, se snažíme 
seniory zapojit do společenského života a předcházet 
jejich samotě a izolaci. Ve spolupráci s Vysokou školou 
polytechnickou v Jihlavě realizujeme každoročně v pěti 
bývalých okresních městech Univerzitu třetího věku, bě-
hem letních prázdnin mohou senioři z dvaceti menších 
obcí navštěvovat přednášky v rámci Letní školy seniorů. 
Myslíme i na příklady z dřívější doby. Vnímáme, jak fajn 
a výhodné prakticky i psychicky bylo a mnohde stále 
oboustranně je, když  mohou děti vyrůstat s babičkami 
a dědečky. Dnes ovšem často bydlí každý jinde. Reali-
zujeme proto aktivity a projekty zaměřené na mezigene-
rační soužití, senioři docházejí za dětmi do mateřských 
škol, rodiče s malými dětmi z Family Pointů navštěvují 
domovy pro seniory. 
     Často je problémem seniorů, že zůstanou sami 
v rozpadajících se starých domech. Klasická rodina 

nebývá pravidlem. Děti buď nejsou, nebo bydlí daleko. 
Proto se v oblasti pobytových sociálních služeb urče-
ných rodinám a seniorům zaměřujeme na neustálé 
zkvalitňování, modernizaci a rozšiřování kapacit. Senio-
rům jsme v loňském roce přinesli 221 nových lůžek 
v Havlíčkově Brodě, Pacově, Telči a Třebíči, v letošním 
roce bude zahájena výstavba nového domova pro seni-
ory v Jihlavě  se  138  lůžky.  Kromě rozpočtovaných 
138 mil. Kč na sociální služby v roce 2019 kraj přidal 
ještě dalších 45 mil. Kč ze své rezervy. Intenzivně po-
kračuje transformace ústavní péče pro osoby se zdra-
votním postižením. Na šesti místech v kraji byly zahá-
jeny stavby komunitních domácností pro 70 klientů, 
v Třešti bylo dokončeno bydlení pro 12 klientů s denním 
stacionářem. Celkem bylo v transformaci v loňském 
roce proinvestováno 93 mil. Kč.  
     Úspěšně byl s podporou ve výši 18 mil. Kč rozvíjen 
projekt v oblasti paliativní péče, který umožňuje nevylé-
čitelně nemocným strávit závěr života v domácím pro-
středí mezi svými blízkými a s potřebnou péčí odbor-
níků. Jako první kraj v republice jsme začali intenzivně 
řešit otázku sociálně zdravotního pomezí a dochází 
k postupnému propojování a ke zvyšování efektivity po-
skytování služeb v těchto dvou oblastech. Pro metodic-
kou podporu při realizaci rodinných a seniorských aktivit 
na obecní úrovni je možné kontaktovat na krajském 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

 

 

Poděkování 
     Touto cestou děkujeme paní Janě Kubátové za výbornou organizaci lyžařského zájezdu. Jsme moc rádi, že 
přes  letošní  nepříznivé  sněhové  podmínky  zvolila  lyžování  na  Dolní  Moravě, kde  nám počasí opravdu přálo 
a všichni malí, velcí, začínající i zdatní lyžaři byli spokojeni.                                                               Blanka Zvolánková 
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úřadě Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje 
služeb. 
     Pomoc úřadů a společnosti je ovšem jen jednou 
stránkou situace seniorů. Důležité je, aby jejich podzim 
života nebyl  trápením v samotě a bolesti, ale obdobím 
i příjemným a užitečným. A současně rovněž jakousi 

odměnou za jejich celoživotní práci. Záleží také na oby-
čejných lidských rodinných a sousedských vztazích, jak 
se budou starší lidé v naší společnosti cítit. Tedy je to 
na nás všech, všichni na tom máme svůj díl odpověd-
nosti.                       
                          Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 

KRAJSKÉ PENÍZE PRO PROFESIONÁLNÍ 

I DOBROVOLNÉ HASIČE 

      Na území Kraje Vysočina je v současné době re-
gistrováno více než 950 sborů dobrovolných 
hasičů, sdružujících více jak 43 tisíc členů, od mlá-
deže útlého věku až po seniory. Z tohoto celkového 
počtu je téměř 10 tisíc dobrovolníků aktivně zapo-
jeno v zásahových jednotkách obcí. Kraj Vysočina 
je finančně podporuje, stejně jako profesionály 
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. 
V roce 2019 bylo z krajského rozpočtu uvolněno 
27,6 miliónů korun na spolufinancování Kraje Vyso-
čina při nákupu dopravních automobilů pro vyba-
vení jednotek požární ochrany obcí. O krajskou spo-
luúčast požádalo 36 obcí. 8,7 miliónů korun bylo ur-
čeno pro profesionální sbor k posílení investic pro 
rozvoj profesionálních jednotek a vypracování pro-
jektové dokumentace na stavbu nové výjezdové sta-
nice v Jihlavě. 
     I další krajské peníze pomohly Krajskému sdružení 
dobrovolných hasičů Kraje Vysočina. 2,2 miliónu korun 
bylo loni rozděleno mezi jednotky sboru dobrovolných 
hasičů na pořádání soutěží v požárním sportu, vybavení 
mladých hasičů, zajištění preventivně výchovné činnosti 
na úseku požární ochrany a propagaci požární ochrany. 
Prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny 
bylo rozděleno 3,6 miliónu korun pro obce na zajištění 
akceschopnosti jednotek a zhruba 1,3 miliónu korun na 
nákup elektrocentrál do vybavení jednotek obcí. Pro-
gram bude zopakován i v roce 2020.  
     Viditelný nárůst peněžní pomoci Kraje Vysočina je 
vidět v podpoře práce krajského sdružení dobrovolných 
hasičů. Loni jim byl rozpočet navýšen o 300 tisíc korun. 
V letošním roce si přilepší o dalších 300 tisíc korun, 

které by mělo sdružení použít především na organizaci 
Mistrovství České republiky hry Plamen dětí do 15 let a 
dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v po-
žárním sportu, které se bude konat na Vysočině.  
     Ve schválené částce 13,4 miliónů korun, se kterou 
rozpočet Kraje Vysočina počítá pro profesionální i dob-
rovolné hasiče v roce 2020, je opět pamatováno na in-
vestiční činnost, na rozvoj akceschopnosti, dovybavení 
jednotek požární ochrany obcí. Pozitivní informací je, že 
další peníze mohou získat profesionálové z jarního pře-
rozdělení zůstatku hospodaření Kraje Vysočina. V tuto 
chvíli je ve hře uvolnění více než 4,5 miliónu korun navíc 
na pořízení šesti kapacitních nádrží na pohonné hmoty. 
Tyto nádrže by byly využívány v mimořádných situa-
cích. Nádrže za přispění kraje pořídí Hasičský zá-
chranný sbor Kraje Vysočina, který počítá s tím, že se 
dovybaví speciální manipulační technikou. 
                                                                   Martin Kukla  

náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 
ekonomiky a majetku, e-mail: kukla.m@kr-vysocina.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

19. 2.  Zasedání zastupitelstva Obec 

 22. 2.   Masopustní průvod SDH 

23. 2.  Dětský karneval 
Jana Kubátová 

Blanka Zvolánková 

28. 2.  Výroční členská schůze TJ Sokol 

29. 2.  Bruslení TJ Sokol 

1. 3.  Jarní aranžování MŠ, Eva Rosická 

7. 3.  Myslivecký ples MS 

28. 3.  

Divadelní představení 

spolku JenTak 

Zaskočená návštěva 

Obec 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

INZERCE 
 

Do prostor penzionu v Oudoleni hledáme:  
Hospodyni – kuchařku. 

 

Náplň práce: příprava snídaní a večeří 
                        jednou za 14 dní práce o víkendu  
                        ubytování hostů. 

 

Nástup: duben – květen 2020. 
 

Vhodné pro osoby na MD, RD,  
vhodné pro aktivní důchodce,  
možná dohoda standardního pracovního poměru. 
 

Tel. kontakt:  
p. Hájek - tel. 739 274 167  
nebo e-mail: chalupakh@seznam.cz 

 
 
 

 

 

mailto:kukla.m@kr-vysocina.cz
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 

V měsíci únoru oslaví výročí narození: 
Roman Krištof, Oudoleň 13 

Jiřina Zdražilová, Oudoleň 142 
                   Miroslav Losenický, Oudoleň 86 

                     Pavel Ševcech, Oudoleň 92 
 

 

                        BLAHOPŘEJEME! 

 

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ, KTEŘÍ PRONAJÍMAJÍ 

POZEMKY HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ A. S. 
       

      Majitelé pozemků, kteří mají pronajaty pozemky u naší společnosti, 

mohou podat přiznání z příjmů fyzických osob prostřednictvím našeho 

podniku.  

     Vždy v úterý od 4. 2. do 25. 2. od 13. 00 do 15.00 hodin bude v kan-

celáři v přízemí správní budovy přítomna pracovnice, která Vám po-

může přiznání vyplnit.  

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ POŘÁDÁ 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
   
   
 

Pojďte si s námi opět užít zimních radovánek  

na zimní stadion do Chotěboře. 

v sobotu 29. února 2020  

od 10.00 do 12.00 hodin. 

Doprava vlastní.  
   

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

FOTOHÁDANKA 
 

NEVÁHEJTE – ČEKÁ VÁS ODMĚNA 
 

V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii 
krmítka u čp. 106 

(Krčálovi - Jonášovi – Ondryskovi).  
Ze správných odpovědí byla vylosována   

Dana Zelenková ml.  
Slečně Zelenkové jsme poblahopřáli a byla jí předána 

výhra. Těší nás, že si svého okolí všímá i mladá generace. 
 

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

U jakého čísla popisného se nachází tento štít: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo ví, může sdělit (osobně, telefonem, e-mailem)  
svůj tip do 28. 2. 2020 na obecní úřad. 

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

Máte zajímavou fotografii nebo tip na fotohádanku 
z naší obce nebo jejího okolí?  

Zašlete nám ji do naší soutěže.  

  

Bruslení v Chotěboři. 

OZNÁMENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDR. PUČALÍKA 

Ve dnech 10. 2. - 21. 2. 2020 MUDr. Pučalík v Havlíčkově Borové neordinuje. 
Zastupující lékařka MUDr. Froňková, ul. Humpolecká, Havlíčkův Brod. 

Ordinační doba: 
  Pondělí, čtvrtek, pátek: 7.30 - 11.30 hodin 

  Úterý: 7.30 - 11.00 hodin  
  Středa: 13.00 - 16.30 hodin. 
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Děti v mateřské škole poznávaly části svého těla. 

Předškoláci jedou na bruslení. 

Zahradní skřítci z keramického kroužku. 
Den deskových her ve škole. 
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

TJ SOKOL OUDOLEŇ  
 

V pátek 28. 2. 2020 od 18.00 hodin 

se koná v hasičské klubovně 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE. 

Na schůzi se bude vybírat  

členský příspěvek ve výši 100 Kč. 
      
 

Lyžařský zájezd na Dolní Moravu. 

Mladí šachisté na soutěži v Náměšti nad Oslavou. 

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

