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POPLATEK ZA POPELNICI, PSA A OUDOLEŇSKÉ LISTY 
 

Ve dnech 16. - 20. března se bude na obecním úřadě vybírat: 
 

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

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

Poplatek za Oudoleňské listy 2020:      22 Kč za Oudoleňské listy 01 – 12/2020. 
                                                            

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

     Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a č. 1/2019 jsou tyto poplatky 
splatné nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatky, které 
nebudou zaplaceny včas, může obec zvýšit až na trojnásobek!!! 
 

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

 

 

            Obec Oudoleň  

          POŘÁDÁ ZÁJEZD 

DO DIVADLA BROADWAY PRAHA 

NA  MUZIKÁL MICHALA DAVIDA 

 
 

 

 

 

Muzikál plný hvězd a nádherných melodií. 
 

Hrají: Josef Vojtek, Daniel Hůlka, Marian Vojtko,  

Bohouš Josef, Monika Absolonová,… 
 

Začátek v 18.00 hodin.  

Odjezd ve 14.00 hodin od kulturního domu. 
 

Cena 450 Kč/osoba, hradí se při přihlášení. 

Přihlášky do 3. 4. 2020  

na obecním úřadě a v prodejně COOP. 

 

 
  
                               BŘEZEN 2020  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   
 

       
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
             
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šachový oddíl zve všechny místní občany a rodáky na 

III. ročník šachového turnaje O pohár starostky 
 na Velký pátek 10. 4. 2020 v kulturním domě v Oudoleni. 

Pokud máte zájem změřit síly se soupeři nad 64 černobílými políčky,  
hlaste se prosím nejpozději do 31. března na milchvo@seznam.cz z důvodu zajištění šachového materiálu. 

Prezence od 8.00 do 8.30 hodin. Startovné dospělí 50 Kč, děti do 18 let 20 Kč.  
Ceny pro každého účastníka zajištěny. Těšíme se na Vaši účast.  

 

 
 

Ve dnech 16. - 20. března  
bude probíhat v zasedací 
místnosti obecního úřadu 

 

 
 

PŘÍJEM VĚCÍ:   
ve dnech 9. – 11. března. 

 

Vše označené cenou a 
značkou, včetně seznamu 
všech rozepsaných kusů 

s cenami. 
 

VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB  
ve středu 25. března 

od 7.30 do 17.00 hodin. 

 

 

 

 

mailto:milchvo@seznam.cz
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− Kontrola usnesení: 

− Bod č. 17 zasedání ze dne 26. 6. 2019 - Upozornění 
pana Zdeňka Bence na nutnost odstranění stromků 
na vedení hlavního vodovodního řádu z důvodu pro-
růstání kořenů a poškozování vedení. 
Bude řešeno. 

− Bod č. 21 zasedání ze dne 21. 8. 2019 - Umístění 
přístřešku na kola před školu.  
Přístřešek na kola je ve výrobě.   

− Bod č. 6 - zasedání 21. 11. 2019 - Zastupitelstvo bylo 
seznámeno s doporučením kontrolního výboru na 
úpravu podmínek u nových smluv se žadateli o sta-
vební parcely.  
Změna  podmínek  u  stávajících  smluv se žadateli 
o stavební parcely byla konzultována s právníkem.  

− Bod č. 6 – zasedání 11. 12. 2019 - Bude zveřejněna 
možnost změny územního plánu. 
Upozornění pro občany bylo zveřejněno. 

− Usnesení - bod č. 3 - zasedání 19. 2. 2020 – Zastu-
pitelstvo neschvaluje svícení veřejného osvětlení ce-
lou noc. 
Svícení bylo upraveno.  

− Bod č. 4 - zasedání 19. 2. 2020 – Zastupitelstvo bere 
na vědomí dotaz týkající se obnovy a zprůchodnění 
obecní cesty směr Slavětín pozemek p. č. 601/18 
v k. ú. Oudoleň. 
Bude jednáno se společností Havlíčkova Borová ze-
mědělská a. s.  

− Bod č. 5 - zasedání 19. 2. 2020 – Zastupitelstvo pro-
jednalo a bere na vědomí žádost o zpevnění příjez-
dové cesty k domu v Oudoleni čp. 42. 
Bude řešeno.  

− Bod č. 6 - zasedání 19. 2. 2020 – Zastupitelstvo pro-
jednalo žádost o povolení ke skácení 2 ks javorů na 
pozemku p. č. 518/3 v k. ú. Oudoleň z důvodu, že 
překáží stavebním úpravám a doporučuje pokácení.  
Rozhodnutí o pokácení stromů bylo vydáno.  

− Usnesení č. 3/1/2020 - Zastupitelstvo neschvaluje 
prodej části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň. 
Rozhodnutí zastupitelstva bylo oznámeno žadateli. 

− Bod č. 8 - zasedání 19. 2. 2020 – Jednání s provo-
zovatelem ubytovacích služeb v domech čp. 104 a 
čp. 151.  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem konzul-
tace s právníkem. 

− Bod č. 9 – zasedání  19.  2.  2020 –  Nové  smlouvy 
o odběru a zpracování biodopadu. 
Zastupitelstvo schvaluje nové Smlouvy o odběru a 
zpracování bioodpadu s obcí Jitkov a Slavětín. 

− Bod č. 10 - zasedání 19. 2. 2020 – Vodné.  
Zastupitelstvo   schvaluje   neměnit  výši  vodného 
od 1. 5. 2020. 

− Bod č. 13 - zasedání 19. 2. 2020 – Akční plán obce. 
Bude zpracován do příštího zasedání.  

− Usnesení č. 7/1/2020 - Zastupitelstvo schvaluje uza-
vřít Příkazní smlouvu s Mgr. Marcelou Hřebíčkovou, 
Jihlava, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.   
Smlouva byla podepsána.  

− Bod č. 20 - zasedání 19. 2. 2020 – Kanalizace. 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi ze se-
mináře Domovní čističky odpadních vod pro obce a 
s informacemi z jednání se zástupcem firmy Vodní 
zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

− Usnesení č. 8/1/2020 - Zastupitelstvo schvaluje po-
skytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč na Dětský 
karneval. 
Darovací smlouva byla podepsána a dar byl předán.  

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo    schvaluje   Inventarizační   zprávu 
za rok 2019. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem Ob-
nova venkova Vysočiny pro rok 2020 a s cenovým 
návrhem na rekonstrukci jeviště v kulturním domě. 
Obec se dále informovala na dotační titul na rekon-
strukci zázemí v kulturním domě v místnosti ČSAD, 
tento dotační titul nebyl letos vyhlášen, bude zřejmě 
vyhlášen v příštím roce.  

− Zastupitelstvo schvaluje provedení stavební akce 
Oprava LC – Javorka v rámci Lesního družstva obcí.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností snížení 
nájemného od Lesního družstva obcí z důvodu vy-
sokého podílu nahodilé těžby.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyhlášením no-
vého konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky 
Základní školy a Mateřské školy Oudoleň. 

− Zastupitelstvo  schvaluje  úhradu  faktury  ve  výši 
2 000 Kč na nákup knih do výměnného fondu krajské 
knihovny.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s výzvou minister-
stva financí na podporu výstavby, obnovy a provozo-
vání komunální infrastruktury.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s harmonogramem 
realizace projektu z dotace Wifi4EU. 
Zastupitelstvo schvaluje hodnotící komisi pro výbě-
rové řízení  ve  složení:  Mgr.  Blanka Zvolánková, 
Bc. Petr Zvolánek, Pavel Veselý. 

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

 Era  844 794,16 
 ČSOB, a. s.                             4 866 979,89 
 Česká spořitelna, a. s.  535 119,74 
 Česká národní banka    628 085,49 
 Celkem                             6 874 979,28 Kč. 

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

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

− s informacemi ohledně zařizování pohřbu paní 
Růženy Štefáčkové, Oudoleň 186, na základě 
prosby pana Karla Štefáčka.  

− s termínem zasedání zastupitelstva - ve středu 
25. 3. 2020 od 18.00 hodin. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 2. 2020 

 

PRODEJ  
KULATINY A PALIVOVÉHO DŘEVA 

 

Obec Oudoleň nabízí k prodeji: 
 

- palivové dřevo. Cena: 400 Kč/m3 včetně DPH. 

- kulatinu – borovice. Cena: 600 Kč/m3 včetně DPH. 

- kulatinu – smrk. Cena: 700 Kč/m3 včetně DPH. 
 

Dopravu si každý zajistí sám.  

V případě zájmu volejte na tel.   

603 536 721 (p. Václav Augustin). 
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POŠTA PARTNER INFORMUJE 
     Pošta Partner bude ve dnech: 
středa 18. 3., čtvrtek 19. 3., pátek 
20. 3. a pondělí 23. 3. 2020 otevřena 

pouze odpoledne. Dopoledne bude zavřeno.  
 

KONČÍ ZIMNÍ SVOZ POPELNIC    
     Firma AVE CZ odpadové hospodář-
ství, s. r. o., Žďár nad Sázavou, oznamuje, 
že od dubna přechází na svoz komunál-

ního odpadu 1x za 14 dní, ve čtvrtek v lichém 
týdnu.  
     V měsíci březnu proběhne poslední svoz komu-
nálního odpadu ve čtvrtek 26. 3. a poté proběhne 
až po 14 dnech, tj. 9. 4. 2020.  
 

STÁLE STEJNÝ PROBLÉM   

      Vaše procházka, ale někdy jen 
pouhé vyjití před bránku, se může 
proměnit v nepříjemnou záležitost. 
Stačí k tomu takzvaně „šlápnout 
do měkkého". Někteří chovatelé 
psů si totiž myslí, že exkrementy 
jejich mazlíčků uklízet prostě ne-
musí.  

     A přitom každý, kdo si pořídí psa, musí přece při-
jmout fakt, že po něm bude uklízet. Uklízí doma, 
uklízí na své zahradě, tak proč ne na veřejném pro-
stranství? 
 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘIPOMÍNKY 

    Firma VČE - montáže, a. s., Pardubice realizo-
vala v minulém roce v dolní části obce akce „Rekon-
strukce části obce, knn“ a „Veřejné osvětlení Oudo-
leň“.  
      Je možné, že se teprve nyní po zimě objevují 
nedodělky nebo nedostatky. Případné připomínky 
k provedení těchto akcí směřujte na vedení obce. 
Děkujeme. 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, 
které  se  bude  konat  ve  středu  25. 3. 2020 
od 18.00 hodin v zasedací místnosti. 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Program Obnova venkova Vysočiny 2020 

      
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických 
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 pedagogických 
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 znalosti 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.  

 
 

 

HLÁŠENÍ PÁLENÍ OHŇŮ 
Pálení ohňů hlaste na adrese: 

https://paleni.izscr.cz/. 
Na tuto stránku budete také přesměrováni 
 při kliknutí na níže uvedenou ikonku na 

webových stránkách  
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. 

  

 
 
 

 
 

 

https://paleni.izscr.cz/
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DĚTSKÝ KARNEVAL S VČELKOU MÁJOU  
     Krásné masky, hudba, tanec, hry, soutěže, radost a smích tvořily hlavní náplň 
nedělního odpoledne 23. února 2020. Při této příležitosti se oudoleňský kulturní 
dům zaplnil 116 dětmi, z nichž 90 se při úvodní promenádě představilo v maskách. 
Na parketě jsme přivítali broučky, kovboje, piráty, víly, princezny, zvířátka a další 
skvělé a nápadité masky. Letošní 18. ročník karnevalového veselí opět moderoval 
pan Jaromír Najman a jeho velkou pomocnicí se stala Včelka Mája, která s dětmi 
celé odpoledne skotačila a soutěžila. Program karnevalu se skládal ze společných 
soutěží, tanců, písniček a dovádění. Na každého účastníka čekaly odměny v po-
době jablíčka, mandarinky, džusíku, čokoládky a muffiny. A jak už jsme u nás v Ou-
doleni zvyklí, nezapomněli jsme na tradiční vyhodnocení všech masek a odměnou 
pro ně byla výborná perníková medaile, balónek Včelky Máji a drobný dáreček. 
     Během celého karnevalu se ve vestibulu prodávaly domácí napečené zákusky, 
tousty, cukrová vata a popcorn. Paní Stránská zajišťovala další občerstvení a ná-
poje, za což jí velmi děkujeme. Největší poděkování patří sponzorům dětského 
karnevalu, tedy Obci Oudoleň, SDH Oudoleň, TJ Sokolu Oudoleň, panu Pavlu Slá-
movi a také všem, kteří nám s organizací a průběhem karnevalu pomáhali. 
     Milou odměnou pro nás byla rozzářená očka a spokojenost Vašich dětí. Dou-
fáme, že jsme si všichni užili příjemné odpoledne a při dalším 19. ročníku karne-
valového reje se těšíme naviděnou.                    Blanka Zvolánková a Jana Kubátová 

DĚTI SE STALY MALÝMI ARCHITEKTY     
     V měsíci únoru předškolním dětem zapo-
čal plavecký výcvik, který je tento rok reali-
zován společně se ZŠ a MŠ Havlíčkova Bo-
rová. 
      Po nemocích, které tento měsíc děti 
z MŠ provázely, jsme se zaměřili na téma 
masopustu. Stále nás nebylo ve školce 
mnoho, ale tuto tradici jsme si nenechali ujít. 
S dětmi jsme si povídali o karnevalu, jak se 
na něj děti připravují a proč ho lidé vymysleli. 
K masopustu patří zejména radost a právě 
radostí jsme celý týden zakončili. Děti 
vytvořily krásné veselé šašky a vybraly si 
masky, za které se ve školce převlékly, a tak 
jsme si mohli společně zazpívat, zatančit 
jako při masopustním veselí. 
     Při vycházkách si děti užívaly posledních 
zbytků sněhu, ale spíše nám připadalo, že je 
s vládou u moci jaro. Vystrkovalo na nás 
periskopy v podobě „kočiček“, prvních 
sněženek a talovínů. Někdo z dětí přišel s 
nápadem, že letošní královna Zima má 
nejspíše otřes mozku a vládu prostě 
nezvládla. 
     Poslední týden jsme si s dětmi povídali o různých 
povoláních. Děti měly za úkol zjišťovat, jakou práci 
dělají jejich rodiče. Toto téma jsme poznávali skrze 
báseň O líném království. Tento týden však vyvrcholil 
návštěvou dvou mladých architektů, kteří během 2 dnů 
pracovali s dětmi   s tématem   Architektura   pro   děti v 
rámci projektu EU – Spolupracujeme v ZŠ a MŠ 
Oudoleň. Stálo to opravdu za to - děti byly nadšené! 
Pomocí dalekohledů zkoumaly základy architektury 
potřebné ke stavbě, hledaly například střechu, zeď či 
roh  místnosti.  Další  úkol  u  dětí  rozvíjel  prostorovou 
i technickou  představivost (vybrat  si  vhodnou  kostku 
a umístit ji do architektonického plánu a zároveň kostky 
dobře provázat, aby zeď nespadla, byl docela oříšek). 
Poslední činnost, která nás čekala, byla stavba velikého 
domu se všemi pokoji, které měly děti dotvořit 
nábytkem. Tato činnosti sklidila takový úspěch, že jsme  

domeček nechat postavený až do víkendu. 
     Druhý den s architekty byl už o něco obtížnější, při 
procházce jsme pomocí dalekohledů prohlíželi různé 
fasády  a střechy a čerpali inspiraci z různých staveb. 
Po návratu do školky jsme realizovali poslední velkou 
činnost – stavbu domečku z kartonů ve 4 skupinách. 
Děti  navrhly  okna,  vybraly  barvu  fasády  a  střechy a 
u  všeho  se  snažily  domluvit  tak,  aby   byli   všichni 
ve skupině spokojeni. Tyto projektové dny byly 
prosycené rozvojem matematických představ, orientací 
v prostoru, nápady při řešení praktických problémů, 
hledáním dalších elementárních matematických 
souvislostí. Důležitou roli hrála také kooperace a rozvoj 
estetického vkusu. Díky šikovným architektům se děti 
dozvěděly o dalším povolání, které si mohou 
v dospělém životě zvolit.                        Paní učitelky MŠ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 

 

 

Malý karneval v MŠ. 
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JARNÍ ARANŽOVÁNÍ 

     První březnovou neděli proběhlo v Oudoleni 
komunitně osvětové setkávání s tématem 
jarního aranžování, a to v rámci projektu EU – 
Spolupracujeme v ZŠ a MŠ. Bylo moc příjemné 
vidět, kolik lidí se sešlo, že se mohly propojit 
nápady malých dětí, jejich rodičů a ostatních 
obyvatel obce Oudoleň. Paní Bašová dovezla 
mnoho dekorací, kterými bylo možné jarní 
aranž dotvořit. Na ukázku připravila několik 
hotových aranží, ze kterých se mohli ostatní 
inspirovat, a také rozdávala odborné rady pro 
všechny, kteří si s něčím nevěděli rady. Při 
tvoření vládla kreativní atmosféra s 
nepřeberným množstvím nápadů, a tak 
věříme, že byl na konci každý se svým 
tvořením spokojen. 
     Touto cestou chceme poděkovat nejen paní 
Bašové (Květinové studio Flowers) za 
odbornou pomoc při tvoření a přivezení všech 
pestrých materiálů, ale zejména paní Rosické 
za veškerou organizační pomoc a nasbíraní 
všech přírodních materiálů. 
     Doufáme, že už každou domácnost zdobí 
jarní aranž vytvořená při milém setkání a přivolává první posly jara.                                                        Paní učitelky MŠ 

VLASTIMIL VONDRUŠKA: KRONIKA ZÁNIKU 

EVROPY 1984 - 2054 
     Román vypráví o osudech rodiny 
Wagnerů, která prožívá postupný úpa-
dek evropské civilizace. Kniha je rozdě-
lena na dvě části. První díl nazvaný 
„Jak to celé začalo“ popisuje léta 1984 
– 2019 a vychází z reálného vývoje 
Čech a Evropy. Druhý díl „Jak by to celé 
mohlo skončit“ modeluje formou utopie 
jeden z možných vývojů společnosti po 
roce 2020, který by mohl vést až k zániku evropské ci-
vilizace. Zakladatel rodu Adam Wagner, sociolog a od-
borník na Orwellovo dílo, předvídá budoucí rozpad zá-
padoevropské demokracie, a proto s členy rodiny a přá-
teli budují malé chráněné sídlo, za jehož hradbami se 

hodlají bránit, až dojde k sociálnímu rozvratu, hospodář-

ské krizi a bojům o přežití. 

ANNE JACOBSOVÁ: VENKOVSKÉ SÍDLO 2: 

BOUŘLIVÉ ČASY  
     Staré venkovské sídlo, svatba a 
množství vzpomínek, v nichž ožívají 
minulé časy. Na sídle Dranitz zvoní 
svatební zvony. Franziska a Walter 
jsou po dlouhých letech konečně svoji. 
Všechno mohlo být krásné nebýt ro-
diny, která se odmítá usmířit. Vytou-
žená svatební cesta jim poskytne 
možnost znovu se sblížit a oživit staré vzpomínky. 
Zvláště pro Waltra je důležité  vypovědět  Franzisce,  co  
se  opravdu odehrálo v oněch hrůzných letech války, 
proč se navzdory tomu, že se tolik milovali, nemohli 
vzít…

     U svaté zpovědi a přijímání nej-
světější svátosti oltářní byly dítky tři-
kráte a to: na počátku (13. října), 
v čase velikonočním (8. května) a na 
konci školního roku (15. července). 
     Po     jednomyslném     usnesení 
sl. c. k.  okr.  rady  školní  ze  dne 
22. června l. 1895 nevyhovuje se žá-
dosti  místní   rady   školní   zdejší 
ze  dne  23.  m.  listopadu  l. 1893 
(ve kteréž místní rada školní líčila 

poměry obyvatelů zdejších, odkazujíc se na to, že 
mnohý z nich dluhuje doposud školní přirážku, kteráž 
vyměřena  mu  byla  v  r.  1885  na  zřízení  III. třídy 
v čís. 108) a trvá při svých nařízeních z důvodů těchto: 

1. Zřejmě již dokázáno, že učebny ve školní budově ne-
vyhovují. 

2. Zatímná učebna, již také zákonitým podmínkám ne-
vyhovuje, byla již při komissionelním řízení, jež ko-
náno 3. m. března r. 1886, toliko za třídu prozatimní 
na čas přijata. 

3. Zatímná učebna ta vzdálena jest od hlavní budovy 
školní 341 m. Tím velice znesnadněno jest úřado-
vání řídícího učitele.  

Z důležitých příčin těchto a zakládajíce se vysokým 
unesením ze dne 29. m. března 1877, kterým se dí: 
Každá   škola   má  míti  vůbec  svou  vlastní  budovu, 
ve které veškeré třídy mají býti umístěny a vysokým roz-
hodnutím ze dne 7. října 1894, které již v právo moc ve-
šlo, ukládáme místní radě školní s veškerou 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – KNIŽNÍ NOVINKY 

 

Jarní aranžování. 
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rozhodností, aby o dobré zdání odborného znalce, kte-
rým způsobem nejlépe dosíci lze řádné budovy školní, 
požádala, o věci  s  náležitou  rozvahou  porokovala a 
sl. c. k. okr. radě  školní  návrh (margo plánu) nejdéle 
do 1. dne v měsíci září l. 1895 ku schválení předložila.  
     Při úředním šetření, které za příčinou předloženého 
návrhu (nárysu plánu) konáno bude na místě samém, 
může místní rada školní žádati, aby stavba dle plánů 
schválených nemusila býti hned a jedním rokem vyko-
nána. C. k. okresní rada školní zajisté žádost tu, bude-li 
vzpírána dobrou vůlí místní rady šk. ochotně v úvahu 
vezme. Jsou-li skutečně hmotné poměry školní obce 

nepříznivy, upozorňuje sl. c. k. okr. rada školní místní 
radu školní, že může žádati za subvenci. Žádost tu, 
která však toliko na základě plánů schválených může 
býti podána, vřele ku příznivému vyřízení doporučena 
bude. Sl. c. k. okr. rada školní očekává, že místní rada 
školní povinnosti své úplně dostojí a nařízení tomu, to 
přesně vyhoví.  
     Dne 3. m.  července l. 1895 o 2 ½ hod.  odpolední 
vypukl neznámým způsobem v č. 35 oheň a zničil takřka 
do základu ještě jiná dvě čísla, totiž č. 39 a 40. 
 

    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

LIGA VYSOČINY MLÁDEŽE V HUMPOLCI 

A SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 
     Dne 8. 2. naši mladí šachisté hráli další kolo Ligy Vy-
sočiny v Humpolci. Nejlépe si vedla děvčata,  která skon-

čila "na bedně". Bětka Zvolánková byla třetí, Lenička Zvolánková 
svoji kategorii vyhrála. Náš oddíl reprezentovali ještě Štěpán Holas, 
Tomáš Benc a Jenda Kubát.  
     O  týden  později  ve  Světlé  se  již  tolik  nedařilo  a  Lenička  byla 
5., Bětka 6. Výborně  hrál Vojta Zvolánek, který z 30 účastníků skončil 
na pěkném 7. místě a Matyáš Frühbauer byl 18. V kategorii do 14 let 
byl Matyáš Sláma 19. a Jan Kubát do šestnácti 10. Ve Světlé se mi 
velice líbily výkony Jendy, který partie dohrával prakticky až do časové 
tísně a se 2 výhrami a 4 remízami byl asi "plichtovým" králem. Obdiv 
má taky Vojta, který prakticky do posledního kola sahal po 3. místě, 
ale poslední partie se mu nevyvedla a na cenný kov nedosáhl.  
                                                                                                MilChvo 

 

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ KRAJE VYSOČINA 

PO TURNAJI S TŘEBÍČÍ A ŽĎÁREM JSME NA DĚLENÉM 

2. – 3. MÍSTĚ 
     V  měsíci  únoru  jsme  odehráli zápas na domácí půdě 
s hráči z Třebíče, se kterými jsme remizovali. O body se 
postarali výhrou Tomáš Blažek a Michal Sokol, remízu vy-
bojoval Tomáš Benc.  Na body v tomto duelu nedosáhli Mi-
lan Chvojka a Štěpa Zvolánek. Přesto  nás tato remíza po 
8. kole vyhoupla na velice lichotivé třetí místo. 
     V neděli 1. března jsme odjeli na utkání 9. kola do Žďáru 
nad Sázavou, kde se nám zápas povedl a po výhrách To-
máše Bence, Štěpána Zvolánka, Petra Zvolánka a remí-
zách Tomáše Blažka a Michala Sokola jsme domů odjížděli 
s výhrou 4 : 1. Před posledním kolem, které hrajeme doma 
22. března, jsme se usadili na děleném 2. - 3. místě. Držte 
nám pěstě!                                                                                    MilChvo

BŘEZEN V HONITBĚ PATŘÍ BAŽANTU OBECNÉMU A HOLUBU 

HŘIVNÁČI  
     V tomto měsíci nastává páření, neboli tok, bažanta obecného, které trvá zhruba 
2 měsíce. Kohout vyhledává vhodné tokaniště, do kterého vábí k sobě slípky hlasi-
tým kvokáním doprovázeným prudkým třepáním perutí, kodrcáním a natřásáním. 
Žije v polygamii, takže má více slípek k páření. O snůšku a odchov kuřátek se stará 
pouze slepice bažanta obecného, který se v naší honitbě vyskytuje ojediněle. 
      Zároveň k nám přilétá v hejnech holub hřivnáč. Hejna se po příletu rozpadají 
v páry a zabírají si území pro hnízdění. Po spáření holubice snáší do jednoduchého hnízda z větviček 2 vejce, o které 
se společně starají oba rodiče. Holub hřivnáč se v naší honitbě vyskytuje v hojném počtu. LESU ZDAR    
                                                                                                 Myslivecký spolek Oudoleň   

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

 

Turnaj v Humpolci. 

Zápas s Třebíčí. 
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OD BŘEZNA AUTOBUSEM A VLAKEM S NOVOU 

JÍZDENKOU 
     Novinkou ve veřejné vlakové i autobusové dopravě 
na Vysočině bude od 1. března 2020 jednotná přestupní 
jízdenka VDV (Veřejné dopravy Vysočiny). První odliš-
ností od původních jízdenek bude její nová podoba, 
která v textové části pamatuje i na údaj o časové plat-
nosti jízdenky. Jedna integrovaná papírová jízdenka 
umožní  cestujícímu  absolvovat  cestu  mezi  obcemi 
za stejnou cenu bez ohledu na to, jaký dopravní prostře-
dek si k tomu vybral a kolikrát potřeboval přestoupit. 
V případě pořízení jednotné jízdenky se začátkem jízdy 
v autobuse pro cestujícího nic nemění, automaticky ji 
může použít pro přestup na jakýkoli další dopravní pro-
středek. V případě první cesty vlakem s plánem přes-
toupit dále na autobus je nutné, aby cestující při nákupu 
jízdenky u ČD požadoval jízdenku VDV. Výjimkou jsou 
přejezdy do jiného kraje nebo do sousedního integrova-
ného dopravního systému (IDS JMK, IREDO, IDS JK, 
SID a PID), kdy si cestující jak ve vlaku, tak v autobuse 
kupuje jízdenku nikoli v tarifu VDV, ale v tarifu do-
pravce. Cestující o jízdenku v tarifu dopravce při přejez-
dech mezi kraji nemusí žádat, bude mu automaticky vy-
dána.  
     Co je integrovaná papírová 24hodinová síťová jíz-
denka? Jde o novinku, která cestujícímu umožní cesto-
vat po našem regionu všemi integrovanými autobusy a 
vlaky po dobu 24 hodin od okamžiku zakoupení jíz-
denky. Tuto jízdenku může cestující využít už od 1. 3. 
2020. Bude ve dvou verzích, a to základní jednotlivá a 

rodinná. Další plánované předplatné jízdné bude 
7denní, 30denní, 90denní nebo roční síťové, cestujícím 
bude k dispozici v následujících fázích zavádění no-
vého dopravního systému v Kraji Vysočina, stejně jako 
platba kartou nebo využívání e-shopu. 
     Od 1. března 2020 také dojde k úpravám ceny jízd-
ného v celém kraji. Nový systém vyžaduje zavést jed-
notný ceník. V důsledku toho dojde ke sjednocení ce-
níků všech dopravců do jednoho. Jde o první změnu ce-
níku od roku 2007. Dosavadní slevy pro studenty a se-
niory zůstávají v rámci linek Veřejné dopravy Vysočiny 
ZACHOVÁNY a respektovány.  
     Důležitou informací pro spoluobčany využívající re-
gionální autobusovou a vlakovou dopravu je i fakt, že 
k 1. 3. 2020 dojde u autobusové dopravy k dílčím stabi-
lizačním úpravám navazujících jízdních řádů. Příjemná 
bude úprava výše jízdného v rámci některých vybra-
ných přestupů. Ke stejným stabilizačním změnám dojde 
i na dráze, a to k 16. 3. 2020. 
     Tento další krok ukazuje, že VDV je živý a stále roz-
víjející se systém, který se maximálně snažíme přizpů-
sobit přepravním potřebám většiny cestujících. Děkuji 
Vám za trpělivost.  
                MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 

Více informací na www.verejnadopravavysociny.cz  
 
 

Poznámka: Informace o novinkách ve veřejné autobu-
sové i vlakové dopravě se týkají pouze spojů objedná-
vaných Krajem Vysočina v rámci systému Veřejné do-
pravy Vysočiny. U spojů, které jsou doobjednávány ob-
cemi, není možné využívat integrační výhody. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

16.-20. 3.   Dětský bazárek Obec 

25. 3.  Zasedání zastupitelstva Obec 

28. 3.  
Divadelní představení spolku 

JenTak: Zaskočená návštěva 
Obec 

10. 4.  
III. ročník šachového turnaje 

O pohár starostky obce 
TJ Sokol 

11. 4.  Taneční zábava TJ Sokol 

15. 4.  Zasedání zastupitelstva Obec 

17. 4.  Čistá Vysočina 
Obec 

SDH 

18. 4.  
Zájezd na muzikál 

KAT MYDLÁŘ 
Obec 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

 

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 

 
 
 

 

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme  
paní Růženě Štefáčkové,  

která zemřela 15. února 2020 
ve věku 84 let.                                                                               

            
 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 

V měsíci březnu oslaví výročí narození: 

                        Josef Antl, Oudoleň 150 
 

 

                            BLAHOPŘEJEME! 

 

http://www.verejnadopravavysociny.cz/
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FOTOHÁDANKA 
 

NEVÁHEJTE – ČEKÁ VÁS ODMĚNA 
 

V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii 
štítu domu čp. 6 (Brávkovi - Pátkovi). 

Ze správných odpovědí byla vylosována  
Jana Plíhalová. 

Paní Plíhalové jsme poblahopřáli 
a byla jí předána výhra.  

 

Nyní zveřejňujeme další fotografii. 
U jakého čísla popisného 

se dívají na kolemjdoucí tyto kočičky? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kdo ví, může sdělit  
(osobně, telefonem, e-mailem)  

svůj tip do 25. 3. 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.  

  

Dětský karneval. 

Dětský karneval. 

Masopustní průvod. 

Masopustní průvod. 

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

