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Žáci Základní školy Oudoleň ve školním roce 2019/2020        

(foceno na začátku školního roku) 

3. ročník 

1. ročník 

2. ročník 

 

Uzavírka silnice Oudoleň, křiž - Havlíčkova Borová 

 v době od 25. 5. do 17. 7. 2020 

 uzavírka silnice od 25. 5. do 10. 7. 2020 

 objízdná trasa obousměrná 

 přesun zastávky MHD  

  
                             KVĚTEN  2020  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   
                                          Netřeba moře slov,  

                          netřeba řeky vět, 

                  úmysl prozradí i malý květ. 

                Jedno – dvě slovíčka,  

                  maličkou kytičku, 

               co přesně zapadnou 

              do místa v srdíčku. 
  

              Vše nejlepší ke Dni matek  
 

                přeje Obec Oudoleň  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

SLOVO STAROSTKY 
4. ročník 5. ročník 
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SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané, 
     i v této nelehké době, kdy většina institucí pracuje 
v omezení, se snažíme na obecním úřadě zabývat plá-
novanými investičními akcemi. Již několik let řešíme 
způsob odkanalizování naší obce. Nechceme náš pro-
blém dále odkládat a rozhodli jsme se řešit tuto otázku. 
Někteří  zastupitelé  již  absolvovali  spoustu seminářů 
a setkání, které se týkaly jak centrálních čističek, tak čis-
tiček domovních a především způsobu financování. 
Naší snahou bude nejprve čištění odpadní vody z obec-
ních budov. Dále čekáme na vyjádření dotčených or-
gánů, abychom mohli rozhodnout, jakou cestou se bu-
deme ubírat.  
    V nedávné době proběhlo otevření obálek pro výbě-
rové řízení na akci Obec Oudoleň - Posílení vodárenské 
soustavy. Komise provedla hodnocení a posouzení spl-
nění podmínek vybraného dodavatele, kterého musí 
schválit zastupitelstvo. 
     Dále se zabýváme novým projektem na výstavbu ro-
dinných domů. V těchto dnech se připravuje projekt pří-
jezdové komunikace.                     Mgr. Blanka Zvolánková 
 

NEDOSTATEK VODY 
      Nadchází nám měsíc květen a již v tuto chvíli víme, 
že situace sucha a nedostatku vody bude pravděpo-
dobně velmi vážná. Proto vyzýváme všechny občany, 
aby nezalévali zahrádky, nemyli auta a nenapouštěli ba-
zény vodou z vodovodního řádu. Děkujeme! 
 

PARKOVÁNÍ VOZIDEL 
      Na základě stížností, které byly doručeny na obecní 
úřad, žádáme občany, aby omezili parkování svých vo-
zidel na veřejných prostranstvích v obci, v místech, kde 
mohou bránit průjezdu, a na travnatých plochách, které 
se často mění v rozbahněná pole. Plochy veřejné ze-
leně jsou tak znehodnocovány a výrazně poškozovány. 
Dále upozorňujeme na skutečnost, že si při jízdě zkra-
cujeme cestu a také ničíme komunikace těžkou země-
dělskou technikou, která na vedlejší silnice v obci ne-
patří, natož na dětské hřiště. Zamysleme se nad touto 
skutečností, ke které dochází i přes fakt, že většina ma-
jitelů nemovitostí má dostatek prostoru na zaparkování 
na svém pozemku. 
      Pokud  by  nemělo  dojít  v  uvedené problematice 
ke zlepšení, bude muset zastupitelstvo obce přistoupit 
k vydání obecně závazné vyhlášky o parkování, kterou 
bude využívání obecního pozemku zpoplatněno. 
     Děkujeme za pochopení a respektování!! 
     Važme si toho, co máme…. 
                      Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce 
 
 

OBECNÍ ÚŘAD - HODINY PRO VEŘEJNOST 
     Platnost omezení úředních hodin pro veřejnost na 
obecním úřadě byla ukončena.  

Úřední hodiny pro veřejnost: 
Pondělí, středa: 7.30 – 17.00 hodin 
Úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 11.30 hodin. 

     Žádáme občany, aby i nadále upřednostňovali pí-
semný, telefonický a emailový kontakt.  
 

OBECNÍ KNIHOVNA JE OPĚT OTEVŘENA  

Výpůjční doba:  středa: 18.00 – 20.00 hodin 

                         sobota: 18.00 – 19.00 hodin.  

POŠTA PARTNER – HODINY PRO VEŘEJNOST 
     Od pondělí 4. 5. 2020 se obnovují standardní hodiny 
pro veřejnost na Poště Partner. Hodiny vymezené pro 
seniory zůstávají v platnosti.  
 

  Senioři     

 Pondělí   7.30 - 8.30  8.30 - 9.00  13.30 - 15.15  

 Úterý 7.30 - 8.30 8.30 - 9.00 - 

 Středa 7.30 - 8.30  8.30 - 9.00  13.30 - 16.30 

 Čtvrtek 7.30 - 8.30  8.30 - 9.00   13.30 - 15.15 

 Pátek 7.30 - 8.30  8.30 - 9.00  13.30 - 15.15 

 

NAHLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRŮ DO 7. 5.  
     Žádáme občany, kteří odebírají vodu z obec-
ního vodovodu, aby nejpozději do 7. 5. 2020 
nahlásili na obecní úřad stav vodoměru k 30. 4. 2020. 
Stav vodoměrů potřebujeme zjistit z důvodu změny 
výše DPH u vodného. 
     VODNÉ SE V TOMTO TERMÍNU PLATIT NEBUDE.    
Vodné se bude platit v září po odečtu vodoměrů o 
prázdninách.  
     Vodné se z důvodu změny DPH nebude měnit, rozdíl 
bude použit na opravu a rekonstrukci vodovodu. 

V ÚTERÝ 5. 5. PROBĚHNE SVOZ 

NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
     V úterý 5. 5. 2020 od 15.55 do 16.15 
hodin proběhne u montované haly 
v dolní části obce svoz nebezpečného 
odpadu a elektrozařízení.  
     Mezi nebezpečný odpad patří: baterie, akumulátory, 
pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmašťovací pří-
pravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, 
zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, zahradní chemie, 
mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry. 
     Tento svoz není určen k odvozu velkoobjemových 
odpadů.  
      V rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit a 
dehtovou lepenku – odběr tohoto odpadu musíte řešit 
samostatným odvozem po dohodě s firmou. 
 

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 
     V úterý 19. 5. 2020 v době od 7.30 do 
16.30 hodin nepůjde elektřina v horní části 
obce, v těchto domech: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 15, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 
71, 75, 77, 78, 81, 83, 86, 87, 89, 101, 102, 103, 104, 
110, 112, 113, 116, 117, 118, 121, 124, 127, 128, 130, 
137, 139, 151, 154, 155, 156, 160, č. e. 207, č. e. 212, 
p. č. 160/82,  p. č. 160/86,  p. č. 160/84,   p. č. 160/85, 
p. č. st. 219.  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

 

V nouzi poznáš přátele. 
Kdo rychle dává, dvakrát dává. 

 

     Bleskurychle zorganizovaná spolupráce děvčat 
z obecního úřadu, školy a místní prodejny. 
     Nákupy s dovozem „až k domu“. Výroba a 
dodávka roušek.  
     Díky za solidaritu se seniory v náročné době 
koronavirové pandemie.   
                                                 E. Hájková a H. Janáčková 
   
  

 
 

 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 5/2020 3 

OUDOLEŇSKÁ OVOCNÁ ALEJ KE KŘÍŽKU 

     Jak jsme Vás již informovali, naše alej se stala vítěz-
nou alejí Kraje Vysočina za rok 2019. Bohužel vzhledem 
k současné situaci neproběhlo v Praze slavnostní pře-
dání cen. Ceny nám byly zaslány poštou. 
      Na začátku měsíce dubna pan Jaromír Petruželka 
provedl výchovný řez 
stromků v aleji. Zatím se 
zdá, že většina stromků 
v pořádku přečkala zimu. 
Uschlé stromky budou na-
hrazeny novými, stejné od-
růdy.  

RECYKLUJTE S HASIČI 
     Sbor dobrovolných hasičů 
Oudoleň - nejlepší z okresu 
Havlíčkův Brod podle množství 

sebraných spotřebičů. 
     Téměř 130 sborů dobrovol-
ných  hasičů  z  Kraje Vysočina 
za rok 2019 sebralo a odevzdalo 
do systému ELEKTROWIN 310,363 tun vysloužilých 
elektrospotřebičů. V rámci krajského kola soutěže bylo 

vyhodnoceno pět sborů dobrovolných hasičů s nej-
vyšším množstvím sesbíraných elektrospotřebičů a nej-
lepší SDH z každého z pěti okresů Kraje Vysočina.  
     Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň odevzdal 5,054 t 
spotřebičů za rok 2019 a tím se umístil na prvním místě 
z okresu Havlíčkův Brod podle množství sebraných 
spotřebičů a získal tak odměnu ve výši 10 000 Kč.  
     Děkujeme občanům, že využívají tuto možnost sběru 
a podporují tím náš sbor.    
                                Karel Kubát, starosta SDH Oudoleň

     Po nařízení sl. c. k. okr. rady školní 
ze dne 22. m. června l. 1895 oznámila 
místní rada šk. v Oudoleni usnesení 
své ve schůzi dne 29. m. srpna l. 1895 
konané, že zříditi chce třídu III. z bytu 
řídícího učitele a že školní budova ne-
chá se menšími prostředky opraviti.  
     Aby slav. c. k. okr. rada školní pře-
svědčila se, zdali zamýšlená oprava 
vyhoví účelu, zákony školní vytče-

nému, ukládá místní radě školní, aby nejdéle do konce 
měsíce září l. 1895, předložila sl. c. k. okr. radě školní 

nárys zamýšlených oprav. Za přesné vyplnění nařízení 
toho jest pan předseda místní rady školní osobně zod-
pověden.  
     Ve školním roce 1895-1896 vyučoval v I. třídě ml. 
učitel František Oplištil, ve II. třídě řídící učitel Josef Ba-
žant a ve III. třídě učitel Josef Halada, náboženství učil 
velebný pán P. Jan Filípek a ženským ručním pracím 
Antonie Bažantová, choť řídícího učitele.  
     Místní rada školní v Oudoleni předložila c. k. okr. 
radě školní zprávou ze dne 27. m. září l. 1895 nárys na 
upravení třídy a žádala za jeho schválení.  
    (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude 
konat ve středu 13. 5. 2020 od 18.00 hodin.  

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Výběrové řízení na projekt: Obec – Oudoleň – 

Posílení vodárenské soustavy 
4. Výběrové řízení na projekt: WiFi4EU Podpora 

připojení k internetu v místních komunitách 
5. Účelová komunikace 
6. Žádost o povolení přípojky vody 
7. Žádost o opravu místní komunikace 
8. Program Obnova venkova Vysočiny 2020 
9. Dotace Hospodaření v lesích II 
10. Výměna vodoměrů 
11. Změna č. 2 Územního plánu Oudoleň 
12. Akční plán obce  
13. Žádost o koupi pozemku 
14. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
15. Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019 
16. ZŠ a MŠ Oudoleň - Žádost o schválení účetní 

závěrky za rok 2019 
17. Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky 

ZŠ a MŠ Oudoleň 
      
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ OUDOLEŇ 
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, ale se zrušením některých tradičních 

postupů. Zápisy se uskuteční v termínech od 2. května do 16. května 2020. 
Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí. 

Více informací najdete na webových stránkách obce Oudoleň. 

   
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ  
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KVĚTEN V HONITBĚ  
      Příroda bujaří v plném nasazení, populace ptactva 
vyvádí své potomky z hnízd a budek. Ranní zpěv a do-
vádění stěhovavého ptactva, které se k nám každý rok 
vrací, aby zde vychovalo své potomstvo, je slyšet široko 
daleko a není možné ho přeslechnout. Zároveň zvěř, 
která sdílí v přírodě s námi celoroční pobyt, se chystá 
klást své potomky, aby zvýšila svojí populaci a dosáhla 
mateřských pudů. V tomto měsíci začíná odlov srnce 

obecného, podle Mysliveckého zákona a 
nařízení, které znamená vyřazení slabých 
a starých jedinců. Touto cestou umožníme 
vstup do říje srncům v dobré kondici a zdra-
votním stavu, kteří po sobě z mysliveckého 
hlediska zanechají silné a nadějné potomstvo.  
     Přejme si hojnost zvěře, zvučný ptačí zpěv a krásnou 
toulku přírodou. LESU A PŘÍRODĚ ZDAR.                       
                                                                    MS Oudoleň 

 

 

      Píšu tato slova jako obvykle s určitým předstihem. 
Jindy ovšem vím nebo alespoň tuším, jak bude svět ko-
lem mne vypadat za necelý měsíc. Tentokrát je to jinak. 
Ještě nikdy jsme nezažili takovou situaci. Všichni se dí-
váme i do blízké budoucnosti s určitou nejistotou. Koro-
navirová pandemie nás zaskočila. Už mnohé bylo o 
tomto fenoménu současnosti řečeno a napsáno. Přesto 
bych rád připomněl některé podstatné věci. 
      Prastará lidská zkušenost říká, že všechno zlé při-
náší i pozitivní momenty. Velmi mne potěšila solidarita 
našich občanů a jejich většinou disciplinovaný přístup 
k dodržování potřebných opatření vlády. Rovněž obě-
tavá práce všech, kteří nemohou zůstávat v domácí ka-
ranténě, ale musí i dnes vykovávat svou důležitou práci. 
Zdravotníci, policisté, hasiči, armáda, pracovníci v soci-
álních službách, v prodejnách a v nejrůznějších dalších 
oblastech včetně výroby. Profese, které nemohou své 
činnosti omezit nebo vykonávat z domu, zabezpečují 
obětavě běžný chod naší společnosti. Mnozí přitom tak 
činí nehledě na to, že přitom riskují své vlastní zdraví. 
Pomáhat si navzájem v těžké situaci je právě to nejcen-
nější na lidské sounáležitosti. První dny domácích ka-
rantén to vypadalo, že jaro prosedíme doma u televizí, 

ale během pár dnů si většina z nás uvědomila, že na to 
je teď nejméně vhodná doba. Naopak, je potřeba po-
moci a alespoň co já mám zkušenost ze svého okolí – 
každý dělá, co umí a co může. Starostové okamžitě za-
reagovali a začali pomáhat občanům ve svých obcích. 
V mnohých z nich na Vysočině funguje koordinované 
dobrovolnictví, starostové se starají především o ty ne-
johroženější, seniory, ale ne jenom o ně.  
     Přes všechny dílčí nedokonalosti se také ukázala 
kvalita fungování našeho zdravotnictví, i celé společ-
nosti. Rád bych poděkoval všem, kteří se zapojili do 
práce pro své spoluobčany – ať v rámci své profese 
nebo dobrovolnictví. Dnes ještě nevím, jak bude šíření 
nákazy pokračovat a co vše nás čeká. Musíme počítat 
s určitým nepohodlím, omezením věcí, které byly běž-
nou součástí našich životů. Ale věřím, že dokážeme tuto 
nestandardní situaci zvládnout a vyjdeme z ní silnější a 
s novými znalostmi, dovednostmi a poznáním, že na to 
nejsme sami. 
     Přeji vám do dalšího období hodně sil, pevné zdraví 
a stále více pozitivních zážitků i v této celosvětově slo-
žité době.          Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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                   COOP OUDOLEŇ 
                PRODEJNÍ DOBA 

Čtvrtek 30. 4. 7.00 - 12.00 15.00 - 17.30 

Pátek 1. 5. Zavřeno - svátek 

Sobota 2. 5. 7.00 - 10.00  

Úterý 5. 5. Zavřeno - inventura 

Čtvrtek 7. 5. 7.00 – 12.00 15.00 - 17.30 

Pátek 8. 5. Zavřeno - svátek 

Sobota 9. 5.  7.00 - 10.00  

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 

            V měsíci květnu oslaví výročí narození: 

                Hana Pátková, Oudoleň 94 
 

 

                  BLAHOPŘEJEME! 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

FOTOHÁDANKA  
 

    V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii, která vznikla 
při stavbě hřiště u Stejskalů v letech 1973 – 1975.  
     Správně zodpověděla pouze paní Olga Hamerníková.  

   Paní Hamerníkové jsme poblahopřáli a předali jí výhru.  
 

     Dále  se podařilo zjistit, že na fotografii jsou – zleva: 
Zdeněk Kubát, Jiří Benc, Jiří Holas (čp. 25), Josef Antl, Anto-
nín Benc, ?, Jaromír Plíhal, Helena Plšičíková, Jaroslava Zá-
rybnická, ?.  
 

Nyní zveřejňujeme další 
fotografii.   
Jaké číslo popisné má 
tento domek? 
Kdo ví, může sdělit 
(osobně, telefonem, 
e-mailem) svůj tip 
do 22. 5. 2020 na OÚ. 
Z došlých správných 
odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce, který obdrží drobný dárek.  

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

