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                                                                                                                            ČERVEN  2020  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

Hodnocení školáků za domácí práci.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
V OUDOLENI 

sobota 13. 6. 2020 od 17.00 hodin 

U HRABĚNČINA KŘÍŽE 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Pro starší spoluobčany je zajištěn odvoz  

od kapličky ke křížku a zpět.  

V případě nepříznivého počasí se mše  

 bude konat v kapličce.  

 

   

Obec Oudoleň a ZŠ a MŠ Oudoleň Vás srdečně zvou 
 

ve středu 24. června 2020 
na školní zahradu na 

 

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 
                  v 16.00 hodin 
 

LOUČENÍ S PÁŤÁKY 
                    

              v 17.00 hodin 
V případě nepříznivého počasí se akce 

budou konat v zasedací místnosti obce. 

 

 
 
 

 

ANKETA 

OUDOLEŇ – ČISTIČKY ODPADNÍCH 

VOD A KANALIZACE 
 

Vážení spoluobčané, 
     po roce 2022 bude novelizován zákon 
č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), podle kterého se 
upraví a především zpřísní podmínky pro 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
i podzemních. 
     Vzhledem ke skutečnosti, že naše obec nemá 
v současné době možnost zajištění připojení 
jednotlivých nemovitostí na společnou obecní 
kanalizaci, která by byla zakončena centrální 
čistírnou odpadních vod (dále jen ČOV), zjišťujeme 
zájem občanů o pořízení domovních čistíren 
odpadních vod ke svým nemovitostem. 
     Domovní čistička odpadních vod má jako každé 
zařízení klady i zápory, finanční náklady potřebné 
k provozu i povinnosti při udržování správného 
chodu. Každá domovní čistička odpadních vod 
potřebuje elektrickou energii, potřebné bakterie pro 
udržení funkce a pravidelný vývoz usazeného 
sedimentu na ČOV. Tyto náklady si bude hradit 
majitel nemovitosti. V případě zájmu má obec 
v plánu poskytnout finanční příspěvek na 
zakoupení domovní čističky pro občany s trvalým 
pobytem. 
     Jelikož Vás Obec Oudoleň nechce, ani nemůže 
do této investice nutit, zjišťujeme tímto způsobem 
předběžný zájem o toto řešení čištění odpadních 
vod.  
     Pro případné zájemce se bude na konci měsíce 
června konat beseda o domovních čističkách 
odpadních vod. 
        

     Prosíme občany o vyplnění anketního 
lístku, který tvoří přílohu těchto listů, a 
o jeho předání na obecní úřad nejpozději 
do 30. 6. 2020. 
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− Kontrola usnesení 

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

− Bod č. 21 - zasedání 21. 8. 2019 - přístřešek na kola. 
Přístřešek na kola je ve výrobě.  

− Bod č. 6 – zasedání 11. 12. 2019 – územní plán. 
Řeší bod zasedání. 

− Bod č. 4 - zasedání 28. 1. 2020 – obnova cesty.  
Zastupitelstvo bere na vědomí dotaz týkající se ob-
novy a zprůchodnění obecní cesty směr Slavětín, 
pozemek p. č. 601/18 v k. ú. Oudoleň, bude jednáno 
se společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s.  

− Bod č. 5 - zasedání 28. 1. 2020 – zpevnění obecní 
cesty. Řeší bod zasedání. 

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zasedání se zúčastnil pan Jiří Krňák, zástupce firmy 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Chrudim, který 
zastupitelstvo seznámil s informacemi ohledně čis-
tičky odpadních vod pro budovy obce. Zastupitelstvo 
bere na vědomí.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektovou doku-
mentací na účelovou komunikaci, bere na vědomí 
a žádá doplnění projektu Oudoleň – polní cesta o vy-
řešení napojení vyústění na stávající komunikaci 
a vyřešení odvodu povrchové vody.    

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o hod-
nocení nabídek a posouzení splnění podmínek 
účasti výběrového řízení na projekt: Obec – Oudoleň 
– Posílení vodárenské soustavy. Výběrového řízení 
se zúčastnily tyto firmy: 

• ENVI–PUR, s. r. o., Na Vlčovce 13/4, Dejvice, 
Praha 6, IČO: 25166077, nabídková cena bez 
DPH: 1 799 734, 62 Kč 

• Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 
820, Chrudim, IČO: 15053695, nabídková cena 
bez DPH: 1 712 729,16 Kč 

Zastupitelstvo schvaluje provedení projektu: Obec – 
Oudoleň – Posílení vodárenské soustavy firmou 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Chrudim, IČO: 
15053695, za cenu 1 712 729,16 Kč bez DPH, a po-
věřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací, že byla 
prodloužena lhůta pro projekty WiFi4EU o 8 měsíců. 
Budou osloveny firmy GiTy, a. s., Brno, Z+M servis, 
spol. s r. o., Brno, Coprosys-LEONET s. r. o., Chotě-
boř se žádostí o zaslání cenové nabídky. 

− Zastupitelstvo: 

• schvaluje žádost o přípojku vody k čp. 42 a žá-
dost o přípojku vody ke skladu nápojů 

• bere na vědomí žádost o přípojku vody k po-
zemku p. č. 152/4 v k. ú. Oudoleň, probíhá jed-
nání s majiteli pozemků trasy vedení.  

− Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání dne 28. 1. 
2020 o termínu dokončení výměny vodoměrů panem 
Jiřím Slejškou, Oudoleň 40, do 30. 4. 2020. Vodo-
měry nebyly v tomto termínu vyměněny. Zastupitel-
stvo bere na vědomí, budou osloveny jiné firmy.  

− Zastupitelstvo schvaluje opravu místní komunikace 
k čp. 84, č. evid. 210, čp. 11, čp. 45 a čp. 36.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žá-
dost o povolení odstranění větví ze stromu na po-
zemku p. č. 651/1 v k. ú. Oudoleň. 

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z pro-
gramu Obnova venkova Vysočiny 2020 na Opravu 
komunikace od čp. 84 k čp. 36 a komunikace 
k čp. 42 na obecních pozemcích. 

− Obec získala dotaci z Fondu Vysočiny na realizaci 
projektu Obecní les – Oplocenka. Zastupitelstvo 
bere na vědomí.  

− Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny č. 2 
Územního plánu Oudoleň, změna bude projednána 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., (stavební 
zákon), v platném znění.  

− Ve změně budou projednány následující požadavky: 

• žádost o změnu plochy a.9. na NZs (plochu smí-
šené přírodní zeleně) 

• žádost o změnu pozemku p. č. 44/7 v k. ú. Oudo-
leň na BV (plochu bydlení v rodinných domech 
venkovské) 

• žádost o změnu pozemků 648/46, 728/4, 
648/185, st. 239 a st. 235 v k. ú. Oudoleň na plo-
chu pro skladování  

• žádost o změnu pozemku p. č. 648/188 v k. ú. 
Oudoleň na plochu pro skladování 

• žádost o změnu pozemků p. č. 340 a 341 v k. ú. 
Oudoleň na ZI (plochu izolační zeleně) 

• změna pozemků p. č. 118 a 123 v k. ú. Oudoleň 
na BV (plocha bydlení v rodinných domech ven-
kovské). 

− S odkazem na ustanovení § 47 odst. 1 a 4, § 51 
odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., zastu-
pitelstvo obce určuje zastupitele obce Bc. Petra Zvo-
lánka pro spolupráci při pořizování změny č. 2 Územ-
ního plánu Oudoleň.  

− Zastupitelstvo schvaluje Akční plán obce. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí zá-
měr směny části pozemku p. č. 331/4 o výměře 
342 m2 za část pozemku p. č. 683/4 o výměře 
201 m2 v k. ú. Oudoleň z důvodu úpravy příjezdové 
cesty k novým stavebním pozemkům. 

− Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na zřízení 
el. přípojky k montované hale. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žá-
dost obce o prodej části pozemku p. č. 648/48 v k. ú. 
Oudoleň z důvodu, že se na tomto pozemku nachází 
místní komunikace. 

− Zastupitelstvo schvaluje snížení nájmu za nebytové 
prostory (pohostinství a zkušebny kapely 5Promile) 
v kulturním domě za období březen – duben o polo-
vinu. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 1/2020. Tímto opatřením byl rozpočet 
na straně výdajů navýšen o 37 748 Kč (z této částky 
činí 27 748 Kč náklady za těžbu a přibližování dřeva 
v obecním lese).  

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh Smlouvy 
s Krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku na zabez-
pečení dopravní obslužnosti v oblasti obce veřej-
nými službami v rámci Veřejné dopravy Vysočiny. 
Kraj Vysočina žádá od obce roční příspěvek ve výši 
70 Kč za občana obce/rok na období 2021 – 2023. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 13. 5. 2020 
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Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. 

− Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Ou-
doleň za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 

− Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2019. 

− Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Ou-
doleň za rok 2019. Zastupitelstvo schvaluje převod 
hospodářského výsledku ve výši 36 434,94 Kč 
do fondu rezerv na provoz a mzdové náklady.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí vy-
hlášení nového konkurzního řízení na místo ředi-
tele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň. 

− Zastupitelstvo projednalo organizaci pouti.  

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

 Era  876 617,34 
 ČSOB, a. s.                             3 431 576,56 
 Česká spořitelna, a. s.  496 973,12 
 Česká národní banka    671 052,89 
 Celkem                             5 476 219,91 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje poplatek za pronájem žeb-
říku ve výši 100 Kč/den + 400 Kč/hod. za pronájem 
traktoru. 

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− se žádostí firmy Coprosys-LEONET s. r. o., Chotě-
boř, o částečnou úhradu výkopových prací v rámci 
akce Optická datová síť Oudoleň. Firma předloží ná-
vrh smlouvy. 

− s výsledky rozborů vody v obecním vodovodu. Vý-
sledky vyhovují hygienickým požadavkům na pitnou 
vodu. 

− s Rozhodnutím Městského úřadu v Přibyslavi o pro-
dloužení stavebního povolení na stavbu sociálních 
bytů do 31. 12. 2023. 

− s informací o předání cen v rámci ankety Alej roku 
2019. 

− se žádostí o podporu Linky bezpečí, z. s.  

− s informací o změně termínu zájezdu na divadelní 
představení Kat Mydlář. 

− s termínem zasedání zastupitelstva - ve středu 
17. 6. 2020 od 18.00 hodin. 

SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané, 
     koronavirová epidemie se dotkla nás všech a při-
spěla ke zrušení mnoha kulturních a sportovních akcí.  
V tuto náročnou dobu na organizování větších skupino-
vých setkání jsme stále čekali, jaké bude rozhodnutí 
naší vlády. Po ukončení nouzového stavu se sice mů-
žeme setkávat ve větším počtu, ale za zpřísněných hy-
gienických podmínek. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, 
že v letošním roce oslavíme oudoleňskou pouť mší sva-
tou u Hraběnčina křížku nebo v kapličce (v případě ne-
příznivého počasí) a pouťovými atrakcemi pro děti od 
pana Spilky. Tradiční odpolední a večerní posezení 

s programem před kulturním domem se neuskuteční, 
objednané hudební skupiny nám rezervovaly termín na 
příští rok.  
     Žádné rozhodnutí není dobré pro všechny.  Za prio-
ritu však považuji zdraví a bezpečnost našich občanů. 
Do této chvíle jsme zvládli náročnou dobu bez problémů 
a byla bych velice nerada, abychom museli čelit nepří-
jemným situacím, které by se s konáním těchto akcí 
mohly dostavit. Nejsme schopni zajistit všechny hygie-
nické požadavky, problémy by nastaly i s občerstvením.  
     Užijte si letošní pouť ve vašich rodinách a já věřím, 
že za rok se na naše pouťové tradice budeme těšit o to 
více.  

                   Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce 

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM 
 

     Děkujeme touto cestou našim hasičům za vyčištění 
koupaliště, které je připraveno na další letní sezonu. 
Pro příští rok nutně zvažujeme jeho opravu, proto buďte 
při koupání opatrní.   

     Také děkujeme za pomoc při spálení letošního ne-
pořádku v rámci čarodějnic. Pro příští rok bych chtěla 
naše, ale i přespolní občany poprosit, aby vozili na ko-
pec za Kubátovy opravdu jenom to, co se spálí. Sta-
vební materiál nebo posečená tráva tam opravdu ne-
patří.  
     Děkuji za pochopení.          Mgr. Blanka Zvolánková 

  

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které 
se bude konat ve středu 17. 6. 2020 od 18.00 
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.   

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Informace o DČOV 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Projektová dokumentace „Kolna“ 
6. Účelová komunikace 
7. Žádost o úpravu svahu 
8. Žádost o opravu cesty k čp. 80 
9. Žádost o dar na opravu varhan v kostele 

sv. Víta v Havlíčkově Borové 
10. Žádost o částečnou úhradu výkopových 

prací v rámci akce Optická datová síť 
Oudoleň.  

11. Program Obnova venkova Vysočiny 2020 
12. Záměr směny majetku obce č. 1/2020 
13. Výměna vodoměrů 
14. Výběrové řízení na projekt: WiFi4EU 

Podpora připojení k internetu v místních 
komunitách 

15. Konkurzní řízení na místo 
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň 

16. Zpráva finančního výboru 
17. Rozpočtové opatření č. 2/2020 
18. Stav peněžních prostředků na účtech 

obce 
19. Různé  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 
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POŠTA PARTNER – HODINY PRO VEŘEJNOST 
      Od pondělí 1. 6. 2020 byly zrušeny hodiny 
vymezené pro seniory.  

 
     V úterý 23. 6. 2020 z důvodu odstávky elektřiny 
bude pošta Partner zavřená.  
 

KOMINÍK 
     Stejně jako v minulých letech bude i letos 
do naší obce přizván kominík. Vyčištění ko-
mínů a předepsané revize provede ve dnech 22. – 26. 6. 
2020.  
      Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 12. 6. 
na obecním úřadě. 

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY 

ELEKTŘINY 
 

V úterý 23. 6. 2020 nepůjde elektřina: 
 

− v době od 7.30 do 12.00 hodin v domech čp.: 16, 
17, 19, 20, 22, 57, 61, 92, 131, 136, 140, 142, 144, 
145, 148, 150. 

 

− v době od 12.30 do 14.30 hodin v domech čp.: 25, 
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 70, 76, 79, 80, 85, 91, 93, 107, 114, 132, 133, 
134, 141, 143, 147, 149, 152, 153, 157, 183, 184, 
185, 186, 187 a na pozemcích p. č. 60/10, p. č. 
60/12, p. č. st. 161 a p. č. st. 235.  

LUDĚK KUBÁT: POSLEDNÍ 

ZASTÁVKA PEKLO 
     V kláštereckém zámeckém 
parku je nalezeno tělo mladé dívky 
a vedle ní podivný vzkaz pro policii. 
Vyšetřování se opět ujímají krimina-
listé Petr Beránek a Šárka Jerma-
nová. Oba policisty čeká zběsilý 
hon na vraha, který za sebou ne-
chává další oběti. Na scénu, stejně 
jako v předchozím románu Stvůry, 
přichází teď už blízký přítel policistky Jermanové výtvar-
ník Ctirad Karafiát. 
 

JANA ŠTRAUSOVÁ: DĚTI NOVÉHO VĚKU 
     Děti Nového věku jsou fenomén posledních let, který 
vyvolává řadu otázek, nutí k zamyšlení a otevírá brány 
jiného pohledu, než na který jsme dosud byli zvyklí. 
Těchto dětí je hodně a o svých pocitech nemluví s kaž-
dým. Často žijí ve dvou světech, v našem viditelném a 
zároveň v tom jejich, který většinou nevidíme. Strhující 
výpovědi předškoláků, dětí školou povinných, ale i do-
spělých, většinou podložené jejich kresbami, posunou 

vaše dosavadní představy a přesvědčení. Přinášejí 
úžasná autentická svědectví o jejich minulých životech, 
která jsou naprosto přirozená a otevřená.  
     Děti, o nichž pojednává tato publikace, jsou často 
nositeli mnohem starších duší, než si dovedeme před-
stavit. Možná máte právě takové doma. Přicházejí nám 
předat poselství, na které jsme zapomněli, a připome-
nout, že smrtí život nekončí a že když něco nevidíme, 
neznamená to ještě, že to neexistuje. V jejich malých 
tělech je ukryta moudrost, která spolu s nimi sestoupila 
na Zemi. Jdou přímo do srdce a vidí pod povrch situací. 
Cítí, když nejsme v souladu sami se sebou. Jejich zá-
měrem je probudit nás a vrátit nás zpátky k sobě, domů, 
do svého srdce.  
      V knize se setkáte také s té-
matem meditace s nejmenšími a 
nahlédnete za zrcadlo vztahů ro-
dičů s dětmi. Uzavírá ji kapitola 
Reinkarnace jako prožitek a feno-
mén, v níž najdete historii pojetí 
reinkarnace, obohacenou zdoku-
mentovanými příběhy.

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ KARANTÉNY 
 

Dobrý den, 
     hrajeme loutkové divadlo, loutky jsme vyráběli sami. Každý den 
sportujeme, třeba včera jsme si házeli s míčkem a s granátem a 
skoro každý den jezdíme na kole. Jsem ráda, že bydlíme na vesnici, 
protože můžeme být každý den venku, ve městě bychom museli být 
pořád doma. Včera jak pršelo, tak vylezlo hodně hlemýžďů, tak jsme 
je sbírali. Taťka mě mučí při učení a to mě štve. Venku sázíme se-
mena, už mám nasázené ředkvičky a s Pavlíkem mám nasázený hrášek. Včera jsem 
sázela slunečnici. Chodíme často do lesa pracovat. Už se těším do školy, Pavlík mě 
nechce políbit pod třešní. 
     Pěkný jarní den.                               Kristýna 
 
Milá paní učitelko, 
     v karanténě se mám dobře, ale stýská se mi po škole a po kamarádech a po paních 
učitelkách. 
     Dopoledne se učím a odpoledne si hraju venku. Hraju si s Janičkou a Jirkou a Jen-
dou. Někdy jezdím za babičkou a za dědou. Vařila jsem s babičkou tvarohové taštičky 
s povidly. Dělala jsem je skoro sama. Ráda se učím. Mamka dobře vaří.          LENKA

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 

 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – KNIŽNÍ NOVINKY 
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Dobrý den,  
     zdravím Vás z nařízené karantény. Není mi dobře, 
protože mi chodí úkoly a vůbec mě nebaví je dělat. Ra-
ději pracuji venku s mamkou a taťkou. Sbírám kameny 
na poli a řídím traktor. Teď se koukám na Jendu, jak 
zametá střechu. Hraju s bratránkem fotbal. Houpu se na 
houpačce. Sbírám větve a odvážím je. Chodím k ba-
bičce. Rád řídím traktor a pomáhám taťkovi s krmením 
dobytka, králíků, prasat, slepic a mých morčat a ptáčků. 
Mám totiž papouška horského, rozelu a andulky. Dnes 
se těším na ohýnek, protože si s mamkou, taťkou a Vik-
torkou uděláme ohýnek a něco si na něm ogrilujeme.  

           Kuba P. 
Dobrý den, paní učitelko, 
      pokusím se Vám popsat svůj život v karanténě. 
Ráno vstanu, v kolik hodin chci, to je jedna malá výhoda 
v karanténě. Druhou výhodou je to, že trávíme více času 
jako rodina. Hrajeme různé hry, chodíme na procházky, 

opékáme buřty, povídáme si, relaxujeme na zahradě. 
To si opravdu užíváme. Také jsme zjistili, kolik krás je 
v okolí Oudoleně. Jaro je prostě nádherné.... 
     A teď co mi chybí? Hlavně kamarádi a taky tréninky. 
Nebudete tomu možná věřit, ale moc mi chybí i škola, 
nikdy by mě nenapadlo, že tohle někdy „řeknu“...  
      Také moje desáté narozeniny byly oproti ostatním 
trochu smutné, protože jsme nemohli pozvat všechny 
babičky, dědy, prababičky, pradědu a prostě všechny 
jako obvykle. Ale až to skončí, tak si to určitě vynahra-
díme.  
     Takže se mám docela dobře, ale už se móóóóóc tě-
ším, až tohle všechno skončí .... 
Moc Vás zdravím a přeji hodně zdraví.              Nelča S. 
 
PS: Jo a mimochodem narodila se nám malá činčilka 

           a pět malých králíčků      . 

 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN PO 10 TÝDNECH ONLINE 

VYUČOVÁNÍ 
     Jako první školní den nám připadalo pondělí 25. 5. 
2020, kdy byla po 10 týdnech online vyučování umož-
něna osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole. 
I když je docházka do školy dobrovolná, jsem velice 
ráda, že se nám nahlásily všechny děti. To nám umož-
ňuje děti vzdělávat, nejen na jejich školní práci dohlížet.        

     Děti se učí ve dvou neměnných skupinách pod ve-
dením třídních učitelek. Pro první skupinu je zajištěn i 
odpolední provoz. 
     Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům, kteří 
byli pro své děti v době domácího vyučování pomocí a 
oporou. Vážíme si toho. Teď už si jen všichni přejme, ať 
jsme hlavně zdraví, ať docházku do konce školního roku 
nic neohrozí.         Vladimíra Stehnová 

     Dne 9. m. prosince l. 1895 ko-
náno bylo komissionelní jednání 
za příčinou upravení III. tř. z bytu 
řídícího učitele a také z důvodů 
vyhovují-li dosavadní učebny po-
žadavkům zákona. Úřední ko-
mise sestavena byla z P.T. p. p. 
c. k. okresního hejtmana jakožto 
předsedy c. k. okr. rady školní, 
c. k. okresního inspektora škol-
ního, c. k. okresního technického 
znalce, c. k. okresního lékaře, 
z místní rady školní v Oudoleni 

obecního zastupitelstva z Oudoleně a ze Slavětína.     
     Když úřední komise školní budovu a všecky učebny 
náležitě prohlédla a návrh na upravení III. tř. prozkou-
mala, podala toto své dobré zdání: Zatímná učebna 
(341 m od školní budovy vzdálená) i obě učebny 
ve školní budově ani rozměry, ani osvětlením, ani ven-
tilací požadavkům zákona nevyhovují. Také nevyhovují 
ostatním zařízení, podlaha ve všech učebnách jest pro-
hnilá s četnými defekty. Veškeré učebny jsou vytápěny 
železnými kamny, v nichž toliko dřevem se topí, takže 
asi za velkých mrazů učebny ani náležitě vytopiti se ne-
mohou. Rovněž záchody jsou nevhodné, přístup k nim 
vede přes dvůr, u záchodů není žádných jam, nýbrž vý-
kaly rovně na dvoře se shromažďují.  
      Místnosti, které místní šk. rada školní zprávou 
ze dne 27. září 1895 pro tř. III. upraviti míní, jsou zcela 
nedostatečné. Poněvadž učebna ta, aby s dostatek 
osvětlena byla projektovanými třemi okny, musilo by 
každé z nich býti 2 m vysoké a 11 m široké. Poněvadž 
dokázáno, že dosavadní dvě učebny ve školní budově 
požadavkům zákona rozhodně nevyhovují, nedošlo by 
se nápravy, když by ve školní budově třetí učebna se 

upravila. Tím, že učebna zatímná od školní budovy jest 
341 m vzdálena, znesnadněn jest dozor řídícímu učiteli. 
Není také kabinetu na pomůcky učebné, studně, ko-
mory ani sklepu. Ze všeho toho vidno, že dosavadní 
učebny i zamýšlená změna nevyhovují § 63 zák. říšs. 
ze dne 14. května 1869 čís. 62, ve kterém se dí „Každé 
škole mají býti místnosti náležitě zařízené dle potřeb vy-
učování a hledíc ku zdraví dítek.“ Vysokým vynesením 
ze dne 29. m. března r. 1877 čísl. 6342 nařízeno toto: 
„Každá jedna škola vůbec má míti vlastní svou budovu, 
ve které veškeré třídy školní mají býti umístěny.“ Všem 
těmto nedostatkům odpomoci možno jedině stavbou 
nové školní budovy. Kdyby se pomýšlelo na zvýšení 
školní budovy o jedno poschodí, připomíná se, že by 
úprava ta poměrně byla dražší nové školní budovy, když 
by přístavba měla požadavkům zákona řádně vyhovo-
vati. Proti tomu všemu nečinila ani místní rada školní ani 
zastupitelstva přiškolených obcí námitek.  
     Přítomni členové místní rady školení a obecních za-
stupitelstev přiškolených obcí praví: „Uznáváme po-
třebu řádné školní budovy a nejsme proti tomu, aby-
chom v obci své měli řádnou školní budovu, jež by po-
žadavkům zákona úplně vyhovovala, ale prosíme, aby-
chom nebyli nuceni nyní stavbu tu vykonati, neboť po-
měry hospodářské nedovolují, abychom mimořádné 
oběti přinášeli. Budovu školní postavíme v době desíti 
let, tj. řádnou školní budovu, kteráž by požadavkům zá-
kona vyhovovala.  
     Dne 3. m. května l. 1897 o 3 hodině ranní vypukl ne-
známým způsobem oheň v čís. 58 těsně vedle filiálky 
stojící kde II. tř. školy jest umístěna. Šťastnou náhodou 
byly střechy předcházejícím deštěm nasáklé a přičině-
ním občanstva byl domek ten zachráněn.  
   (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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ČERVEN V HONITBĚ  
      Srny, laně kladou do lučního porostu a lesních úkrytů své potomky, které bedlivé 
střeží a chrání proti jejich přirozeným predátorům, např. lišce obecné. Většina zpěv-
ného ptactva má již ve svém hnízdečku plno hladových zobáčků, pro které rodiče s vel-
kou námahou hledají potravu k nasycení. Také kuřátka bažanta obecného přicházejí 
na svět začátkem tohoto hojného a nádherného měsíce roku.  
      LESU, KRÁSNÉ ZVĚŘI, PTACTVU A PŘÍRODĚ ZDAR.       MS Oudoleň 

SLOVO HEJTMANA 
      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 

karantén to vypadalo, že jaro prosedíme doma u tele-
vizí, ale během pár dnů si většina z nás uvědomila, že 
na to je teď nejméně vhodná doba. Naopak, je potřeba 
pomoci a alespoň co já mám zkušenost ze svého okolí 
– každý dělá, co umí a co může. Starostové okamžitě 
zareagovali a  začali  pomáhat  občanům ve svých ob-
cích. V mnohých z nich na Vysočině funguje koordino-
vané dobrovolnictví, starostové se starají především o 
ty nejohroženější, 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 

VÝZVY BUDOUCÍ KRAJSKÉ EKONOMIKY 
     Současný vývoj ekonomické situace v České repub-
lice, který se odráží v možnostech investic a rozvoje 
v rámci krajů a obcí, naznačuje, že nyní a v následují-
cích měsících budou muset samosprávy přijímat řadu 
opatření nutných k efektivnímu vynakládání finančních 
prostředků. Týká se to našeho kraje, ale i měst a 
obcí.  Bude velice důležité, abychom k těmto opatře-
ním přistupovali všichni se zdravým selským rozumem. 
S ohledem na gesci, kterou mám v krajské radě na sta-
rost – tedy ekonomiku a majetek, cítím obrovskou od-
povědnost za současná i budoucí rozhodnutí, která bu-
dou mít vliv na ekonomickou situaci v regionu. Nikoho 
jistě nepřekvapí, že zásadní pro náš kraj bude udržet 
financování rozjetých i naplánovaných klíčových inves-
tic – dopravních, zdravotnických, školských i sociálních. 
Pokud jde o rozpočet Kraje Vysočina, disponuje díky 
zdravé opatrnosti v minulých letech s aktuálně vysokou 
rezervou, kterou nasměrujeme na posílení regionální 
ekonomiky. Nastává čas, kdy je třeba dát lidem práci, 
ale zároveň se musíme zamyslet nad některými zbyt-
nými výdaji, ty zredukovat a peníze investovat tam, kde 
to je a bude více potřeba. Proto se na nás nezlobte, po-
kud omezíme financování některých společenských 
akcí a na chvíli se vzdáme krajské podpory oslav nebo 
výročí, v tuto chvíli není stejně co slavit. Veškerou svou 
energii budeme nyní investovat do restartu regionální 

ekonomiky, kterou je potřeba co nejdříve vrátit do běž-
ných kolejí. Musíme udržet nízkou nezaměstnanost, se 
kterou souvisí i pozitivní a dobrá nálada v regionu. Je 
na čase, aby špatné zprávy vystřídaly ty dobré a aby 
právě těch dobrých bylo dost. 
     Pokud chcete udělat něco pro regionální ekonomiku, 
přimlouvám se – kupujte prosím regionální potraviny, 
dávejte při nákupu přednost kvalitním a osvědčeným 
českým výrobkům. Podpoříme tak domácí výrobce a 
pomůžeme udržet provozy místních podnikatelů. Díky 
všem za pochopení a za důvěru v opatření, která Kraj 
Vysočina v budoucnu přijme.  

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

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
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KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

FOTOHÁDANKA  
     
      V minulém čísle jsme zveřejnili 
fotografii domku čp. 23 (Dvořáčkovi). 
     Vylosována byla paní Jaroslava Zárybnická. 
Výherkyni jsme poblahopřáli a předali jí 
výhru. 
 
     Nyní zveřejňujeme další fotografii. 
U jakého čísla popisného můžete spatřit 
tento ukazatel větru? 
 
     Kdo ví, může sdělit (osobně, telefonem, 
e-mailem) svůj tip do 26. 6. 2020 na obec. 
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce, který obdrží drobný dárek. 

OPRAVA VARHAN 

 V KOSTELE SV. VÍTA V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ 
Varhany jako královský nástroj jsou nedílnou součástí každého kostela. Varhany v kostele sv. Víta pocházejí 

z roku 1734 a prvním varhaníkem byl ustanoven borovský učitel Václav Diviš, který se zasloužil o zřízení prvního 
chrámového sboru. Ve funkci byl až do roku 1767. To je nejstarší zmínka o varhanách ve farní kronice. Protože 
farní kroniku psali kronikáři, kteří většinou nebyli odborníky na varhany, jsou v kronice zaznamenávány opravy a 
údržba varhan většinou s vydanými náklady, což nemusí být vždy vypovídající. Přesto ze záznamů vyplývá, že 
větší opravy přicházejí v intervalech 20 - 30 let (někdy vlivem okolností po delší době, což se ovšem pak promítá 
do náročnosti opravy).  

V některých obdobích 20. století - vlivem totalit - není kronika tak podrobně vedená. Přesto bych rád zmínil 
některé opravy varhan. V roce 1904 byly varhany již v takovém stavu, že se na ně prakticky nedalo hrát. Celý rok 
1905 probíhala jejich oprava, kterou prováděl Josef Šturma z Pardubic. Roku 1918 byly některé píšťaly z varhan 
zrekvírovány (zabrány pro vojenské účely). Pak o varhanách není zmínka až do roku 1965, kdy dochází k větší 
opravě. Poslední oprava varhan proběhla v roce 1992. Tolik zprávy v kronice. Kdo by chtěl o varhanách vědět 
více, nalezne informace v knize prof. Václava Uhlíře - Varhany královéhradecké diecéze. V posledních několika 
letech byly poruchy varhan stále častější (vzdušnice, nevracející se klávesy, také problém s pedály), takže v 
loňském roce rozhodla pastoračního rada farního svazu Velká Losenice a Havlíčkova Borová o jejich opravě a 
začala příprava. Nakonec bylo rozhodnuto, že opravu varhan provede varhanář ze Sázavy pan Jan Karel (stavěl 
v r. 1974 nové varhany ve Velké Losenici a v r. 2018 varhany do kaple v Sázavě - práci a část materiálu daroval, 
v minulých letech v Havlíčkově Borové prováděl drobné opravy varhan). K posouzení stavu varhan a odbornému 
dohledu nad opravou byl přizván diecézní organolog (organologie – nauka o varhanách) prof. Václav Uhlíř.  
     Oprava varhan bude stát 265 000 korun a dle smlouvy musí být dokončena do konce letošního roku (půjde-li  

vše bez problému, bude to jistě 
dříve). Varhany především do-
provázejí liturgické obřady (mše 
svaté, svatby, křty, 1. svaté přijí-
mání, sv. biřmování apod.), ale 
všichni víte, že v kostele jsou 
také koncerty nebo např. živý 
betlém, apod. 
     Chcete-li přispět na opravu 
varhan, budeme vděčni. Je to 
možné při sbírkách v kostele (na 
ten účel vyhlášených) nebo na 
účet farnosti č. ú. 3049440/0300 
s poznámkou „Oprava var-
han“. 
    Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

Daniel Kolář, farář,  
excurrendo administrátor 

farnosti Havlíčkova Borová 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

VÍTÁME  MIMINKO 
 

Vítáme mezi námi 
Daniela Jelínka, 

který se narodil 
18. 5. 2020 

 
 
 
 
 

K varhanám přes 60 let neodmyslitelně patřil pan Karel Sobotka. 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

13. 6. Poutní mše svatá Obec 

17. 6. Zasedání zastupitelstva Obec 

24. 6. Loučení s MŠ Obec + MŠ 

24. 6. Loučení s páťáky Obec + ZŠ 

 

V TÉ NAŠÍ ALEJI HO.NA SE VÁLEJÍ 
     A to doslova a bohužel na všech cestách kolem Oudoleně. Je úplně jedno, kterým směrem se dáte, ale určitě 
jich potkáte dost. Jdete alejí, nebo jinou cestou a nekocháte se stromky a krajinou, ale dáváte pozor, abyste si 
nešlápli vy ani ti, co jdou s vámi, nebo třeba Vaše návštěva. Nevím, co je pro majitele psů tak těžkého, sebrat si 
po svém kamarádovi bobek, dát do sáčku a do popelnice - to zdůrazňuji. Sebrat bobek, dát ho do sáčku a po 10 me-
trech ho i se sáčkem odhodit u cesty? Jako vážně? Jasně, i to se děje. Zamyslete se. Jestli si myslíte, že vás nikdo 
nevidí, tak opak je pravdou.                                                                                                                          Eva Rosická 

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
V měsíci červnu oslaví výročí narození: 

 

                Helena Hájková, Oudoleň 22 
              Pavel Plíhal, Oudoleň 124 

 

 

                  BLAHOPŘEJEME! 
 

 

POHOSTINSTVÍ 
V KULTURNÍM DOMĚ 

JE OPĚTOVNĚ OTEVŘENO 
 

Provozní doba: 
Úterý – neděle   
18.00 – 22.00 hodin 

 
 

 

PRODEJ  
KULATINY A PALIVOVÉHO 

DŘEVA 
 

Obec Oudoleň nabízí k prodeji: 
 

- palivové dřevo. Cena: 300 Kč/m3 

vč. DPH. 

- kulatinu. Cena: 500 Kč/m3 vč. DPH. 
 

Dopravu si každý zajistí.  

V případě zájmu volejte  

na tel.  603 536 721 

(p. Václav Augustin). 

 
 

TJ Sokol Oudoleň uspořádal brigádu na údržbu povrchu dolního hřiště. Hřiště využívají zejména žáci základní 

školy. Všem zúčastněným děkuji. Miroslav Janáček, předseda TJ Sokol Oudoleň 

Členové SDH Oudoleň provedli vyčištění koupaliště. 

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

