
 

 
Vážení spoluobčané, 
     dovolte mi, abych se krátce vyjádřila k aktuální 
situaci, která je pro všechny z nás zcela nová a vážná. 
Z médií jsme v těchto dnech zahlceni informacemi 
ohledně nemoci COVID-19, která způsobuje 
koronavirus. Pokud jsme o ní slyšeli jenom z Číny, 
nepřikládali jsme jí velkou váhu, ale bohužel se rychlým 
tempem přesunula i na evropský kontinent včetně 
České republiky. V těchto dnech dochází k prudkému 
nárůstu nakažených, zvyšuje se počet zemřelých a i na 
Havlíčkobrodsku již máme ke stovce nakažených. Počty 
infikovaných budou v dalších dnech zajisté narůstat. 
Byla bych moc ráda, abychom proto respektovali 
opatření a doporučení daná naší vládou, hygieniky a 
lékaři. Chápu, že některá z nich jsou v našich očích 
tvrdá  a  komplikují  nám  život.  Ale  nastala   situace, 
ve které je třeba přijmout nařízení bez ohledu na to, zda 
s nimi souhlasíme či nikoliv. Nejvíce záleží na tom, jak 
budeme dodržovat hygienické návyky, jak budeme 
ohleduplní k ostatním nošením roušek a jakým 
způsobem se budeme vzájemně respektovat. Každý 
z nás tak přispěje ke snížení rizika nákazy nemocí 
COVID-19 a doufám, že společně dokážeme toto 
období ve zdraví překlenout, poučit se a zamyslet se 
nad naším dosavadním životem… 
     V těchto dnech pozorujeme, jak se i v naší obci 
změnil život. Dle nařízení jsme upravili otevírací dobu 
na obecním úřadě, na poště a v prodejně COOP. 
Uzavřela se místní hospůdka a knihovna, zastavily se 

všechny sportovní a další aktivity v kulturním domě. 
Naplánované kulturní akce jsou také zrušené a budeme 
jednat o náhradních termínech. Venku není téměř 
nikoho vidět, nikdo se neshlukuje, jen procházky lákají 
k příjemnému prožití dne. Zmenšil se i dopravní ruch, 
autobusem se cestuje zdarma. Uzavřena  je  mateřská 
i základní škola, paní učitelky komunikují a zadávají 
dětem úkoly na celý týden prostřednictvím webových 
stránek obce.  
     Obec nabízí pomoc starším občanům se zajištěním 
nákupů nebo léků, paní učitelky ze školky a školy 
společně s dalšími dobrovolnicemi šijí roušky, pomoc 
nabízejí i naši hasiči. Jsem moc ráda, že to zatím 
společně zvládáme a že se máme na koho obrátit. Naše 
e-mailové schránky se každým dnem plní novinkami a 
my se snažíme je dávat ihned na vědomí 
prostřednictvím webových stránek, facebooku a 
hlášení. Sledujte je, prosím, nyní i v nové záložce 
KORONAVIRUS!! 
     Závěrem mi dovolte, abych poděkovala Vám všem, 
kteří jakýmkoli způsobem pomáháte.  
 
     Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám 
dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je 
v životě nejdůležitější. 
 

     Přeji všem našim občanům pevné zdraví!!  
                                                                                   

Mgr. Blanka Zvolánková 

 
OPATŘENÍ V NAŠÍ OBCI: 

Mateřská škola zavřená do odvolání 

Základní škola zavřená do odvolání 

Obecní knihovna zavřená do odvolání 

Pohostinství zavřeno do odvolání 

 
Svoji činnost v současné době zastavily i spolky 
v naší obci (šachový kroužek, cvičení s dětmi, 
mladí hasiči, Včelaříci, kroužek stolního 
tenisu,…). 
 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH 

HODIN PRO VEŘEJNOST 

Usnesením Vlády ČR o přijetí krizového 
opatření vláda ukládá omezení rozsahu 
úředních hodin na pondělí a středu 
v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni. 

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST: 

Pondělí:    8.00 – 11.00 hodin 

Středa:    13.00 – 16.00 hodin. 
 

Žádáme občany, aby v současné době 
upřednostnili telefonický a emailový kontakt 
s úřadem. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 
 

POMOC PRO SENIORY 

Obec nabízí pomoc seniorům s nákupem potřebných věcí 
či vyzvednutím léků z lékárny. V případě zájmu volejte 

na tel. 569 642 201 nebo 773 744 815. 
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ROUŠKY PRO OBČANY NAŠÍ OBCE 
 

   V prodejně COOP je umístěn ROUŠKOVNÍK s bavlněnými 
rouškami pro občany Oudoleně. 

 

  První várku ušily učitelky základní školy,  
  ale nyní Rouškovník doplňují nejen ony. 

  
     DĚKUJEME všem našim spoluobčanům,  
   kteří šijí roušky a na Rouškovník je přidávají. 

   (Z důvodu využívání roušek překupníky 
jsme museli Rouškovník umístit do prodejny). 

 

 

 



 

 

ÚHRADA POPLATKŮ DO 30. 4. 2020 
Obecní úřad Oudoleň nebude sankcionovat 
nezaplacení poplatků, dle ustanovení § 11 odst. 3 
zákona o místních poplatcích, do 30 dnů po jejich 
splatnosti, tj. pokud budou zaplaceny do 30. 4.  2020. 
 

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

 

Poplatek za psa:  
- 120 Kč za jednoho psa 
- 180 Kč za každého dalšího psa. 

Poplatek za Oudoleňské listy 2020:   22 Kč. 
 

Prosíme, upřednostňujte bezhotovostní platbu. 
 

Účty obce jsou: 215945167/0300, 102703292/0300 
nebo 3655068309/0800. 
 

Variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční.  
 

KRAJ VYSOČINA SPUSTIL VLASTNÍ 

TELEFONNÍ INFORMAČNÍ LINKU PRO OBČANY 

COVID  linka  Kraje   Vysočina   -   telefonní    
číslo 564 602 602 mohou občané využívat ve všední 
dny v době od 8:00 do 22:00 hodin. 
 

V týmu operátorů na této lince nejsou zdravotníci, ne-
mohou s vámi konzultovat zdravotní stav, ale disponují 
informacemi, které Vám pomohou zorientovat se v ak-
tuální situaci, poradí Vám nebo Vás nasměrují. 
Kapacita naší linky je omezená, proto prosíme o strpení, 
pokud se ihned nedovoláte, případně můžete využít ná-
sledující komunikační kanály:  
Máte-li zdravotní problém obraťte se na lékaře prostřed-
nictvím formuláře https://www.ulekare.cz/vysocina, zde 
Vám během šesti hodin odpoví erudovaný lékař. Tuto 
konzultaci za Vás platí Kraj Vysočina.  
Máte-li  dotaz  nezdravotního  charakteru,  můžete se 
na nás obrátit na e-mailu koronavirus@kr-vysocina.cz. 
Dále můžete využít informační linku Ministerstva zdra-
votnictví České Republiky 1212. 
Pokud Váš zdravotní stav vykazuje příznaky onemoc-
nění koronavirem, a tyto Vás neohrožují na životě, 
napište prosím e-mail s vaším jménem, příjmením, ad-
resou, rodným číslem a telefonním číslem na ad-
resu: koronavirus@khsjih.cz . Pracovníci Krajské hygie-
nické stanice v Jihlavě Vás budou kontaktovat. Pokud 
nemůžete využít e-mailového spojení, volejte COVID 
linku Kraje Vysočina 564 602 602 a operátoři Vám s re-
gistrací Vašeho neakutního případu pomohou. 

MUDR. JAROSLAV PUČALÍK NEORDINUJE 
Recepty, neschopenky, konzultace na telefonu 
číslo: 724 511 232. 

  

ZRUŠENÍ PROVOZU NA CHOTĚBOŘSKÉM FI-

NANČNÍM ÚŘADĚ 
Finanční úřad v Chotěboři je uzavřen.  
Daňová přiznání lze vhodit v úředních hodinách, tj. 
v pondělí  a  ve  středu  v  době od 14 do 17 hodin 
ve vestibulu Městského úřadu v Chotěboři do uza-
vřeného boxu. Před jeho odevzdáním si prosím zkon-
trolujte, zda podání je úplné, podepsané a zda je v něm 
uveden telefonní kontakt pro případnou následnou ko-
munikaci. Podání prosím vložte do obálky či eurofólie, 
aby nedošlo ke smíchání jednotlivých podání.  
 

VÍKENDOVÁ ZUBNÍ POHOTOVOST V KRAJI 

VYSOČINA 
Počínaje nedělí 5. 4. až do odvolání bude v Kraji Vyso-
čina  zajištěna víkendová pohotovost (soboty, neděle) 
ve Stomatologickém centru ARTDENT, Jihlava. 
Podmínky, které musí pacienti dodržovat: 
- chodit v roušce 

- ohlašovat  se  PŘEDEM  telefonicky  na  telefonu 
567 331 666 od 7.30 hodin DANÉHO DNE!!!  

- uhradit poplatek 90 Kč 
- v recepci budou max. 4 pacienti 2 m od sebe 
- ostatní čekající musí zůstat venku nebo v autě (proto 

telefonické ohlašování předem!) 
- pro zajištění maximální bezpečnosti budou pacienti 

filtrování dotazníkem, měřením teploty a pořadí dle 
anamnézy určuje lékař.  

Prosíme, aby tuto službu využívali pouze opravdu 
akutní případy.  
Tým Stomatologického centra Artdent (www.artdent.eu) 
 

AUTOBUSOVÁ A VLAKOVÁ DOPRAVA 
V  současné  době  dochází  k  omezování autobusové 
i vlakové dopravy, např. byly zrušeny všechny autobu-
sové víkendové spoje. Pokud v nutném případě potře-
bujete  cestovat,  zjistěte  si   nejdříve,   zda   nedošlo 
ke změně nebo zrušení spoje. Můžete využít např.:   
www.cd.cz/omezeniprovozu, https://idos.idnes.cz/auto-
busy/spojeni/?x=1584023923854, 
http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2 
 

OMEZENÍ PROVOZU NA ÚŘADU PRÁCE 

V CHOTĚBOŘI 
Úřad  práce  v  Chotěboři  je   otevřen    v   pondělí a 
ve středu vždy v době od 9.00 do 12.00 hodin. Osobní 
jednání v rámci výše uvedených hodin je možné pouze 
po předchozí emailové/telefonické dohodě.  
Telefonní kontakty: zprostředkování zaměstnání: 
950 114 200, státní sociální podpora: 950 114 205, 
hmotná nouze: 950 114 258, sociální služby, příspěvek 
na péči: 950 114 255, dávky pro osoby se zdravotním 
postižením: 950 114 257. 

 
 

PROVOZNÍ DOBA NA POŠTĚ PARTNER 
  Senioři     

 Pondělí   7.30 - 8.30  8.30 - 9.00  13.30 - 15.30  

 Úterý 7.30 - 8.30 8.30 - 9.00 - 

 Středa 7.30 - 8.30  8.30 - 9.00  13.30 - 16.00 

 Čtvrtek 7.30 - 8.30  8.30 - 9.00   13.30 - 15.30 

 Pátek 7.30 - 8.30  8.30 - 9.00  13.30 - 15.15 

 

PROVOZNÍ DOBA V PRODEJNĚ COOP 

 Pondělí 7.00 - 12.00 16.00 - 17.30 

 Úterý 7.00 - 12.00  

 Středa 7.00 - 12.00      16.00 - 17.30 

 Čtvrtek 7.00 - 15.00  

 Pátek 7.00 - 13.00 15.00 - 17.30 

 Sobota 7.00 - 10.00  
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