ZÁŘÍ 2019
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ
CVIČENÍ JÓGY
Pravidelné cvičení
budeme zahajovat

v pondělí
23. září 2019
od 17.30 hodin
v sále kulturního domu.
Pokud cítíte, že se
potřebujete protáhnout,
uvolnit páteř a i svoji
mysl - přijďte.
Nutná je
podložka pro cvičení
a teplejší oblečení
pro závěrečnou relaxaci.
Těší se Líba

v zasedací místnosti
Obecního úřadu Oudoleň
PŘÍJEM VĚCÍ: 9. – 11. 9. 2019
Vše označené cenou a značkou, včetně
seznamu všech jednotlivě rozepsaných kusů
s cenami.

PRODEJ: 16. – 20. 9. 2019
Pondělí, středa: 7.30 – 17.00 hodin.
Úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 11.30 hodin.
Vítězné družstvo Volejbalového turnaje.

VÝDEJ VĚCÍ: 25. 9. od 7.30 do 17.00 hodin.

Ve dnech 16. – 20. září 2019 se bude na obecním úřadě vybírat vodné.
Vodné činí 17 Kč/m3. V případě platby na účet je nutné si nejdříve zjistit na obecním úřadě
výši vodného (osobně, telefonem nebo e-mailem). Platbu je možné provést na tato čísla účtů:
102703292/0300 nebo 3655068309/0800. Variabilní symbol: 2310+čp.
S každým majitelem odběrného místa bude sepsána nová Smlouva o dodávce vody.
Tiskopis smlouvy je zveřejněn na webových stránkách obce. Majitel odběrného místa si může
smlouvu doplnit, 2x vytisknout, podepsat a doručit na obec. Po podpisu zástupcem obce mu bude jedno
vyhotovení vráceno zpět. Smlouvu může také podepsat při platbě vodného.
OUDOLEŇSKÉ LISTY 9/2019
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 3. 7. 2019
− Zastupitelstvo projednalo možnost požádat o dotaci
na úpravnu vody k odstranění zvýšeného množství
manganu v novém vrtu a dokončení realizace vrtu.
Dále projednalo návrh Smlouvy o dílo s firmou
ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o. p. s.,
Chrudim. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a odborného hydrogeologického
posudku pro žádost o dotaci, podání žádosti a následná administrace projektu včetně publicity a závěrečného vyhodnocení. Zastupitelstvo schvaluje
požádat o dotaci na projekt „Obec Oudoleň – Posílení vodárenské soustavy“ v rámci Národního programu životního prostředí. Zastupitelstvo pověřuje
starostku obce podpisem Smlouvy o dílo s firmou
ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o. p. s.,

Chrudim.
− Zastupitelstvo projednalo na základě zákona č.
159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů, uzavření Dohody o provedení práce na zápis do kroniky. Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Mgr. Blankou Zvolánkovou Dohodu o provedení práce na provedení zápisu
do obecní kroniky.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019, tímto opatřením byl rozpočet
na straně příjmů navýšen o 858 764,06 Kč a na
straně výdajů o 1 075 398,02 Kč. Nejvyšší příjem
i výdej činí účelová dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ a MŠ Oudoleň
ve výši 863 564 Kč. Dotace byla zaslána na účet
obce a obec ji přeposlala na účet ZŠ a MŠ Oudoleň.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 8. 2019
− Kontrola usnesení:
− Usnesení č. 2/7/2019:
Zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního pozemku p. č. 683/18 za část pozemků o stejné výměře
p. č. 432/4 a 432/5 v k. ú. Oudoleň. Zastupitelstvo
ruší Smlouvu o budoucí směnné smlouvě ze dne
30. 9. 2014 a bude sepsána smlouva nová, ve které
budou upřesněny podmínky směny (vynětí ze ZPF,
zápis do k. n., komunikace vhodná pro zemědělskou
techniku, ošetření svodu povrchových vod, apod.).
Nová smlouva se připravuje.
− Usnesení č. 3/7/2019:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových prostor v I. patře kulturního domu (bývalé Junácké klubovny) o výměře 28,3 m2 kapele „5 Promile“ místo
stávajících nebytových prostor, pódia a šatny, v přízemí kulturního domu. Změna bude upravena dodatkem Nájemní smlouvy, výše nájemného se nemění.
Dodatek nájemní smlouvy byl sepsán a podepsán.
− Usnesení č. 4/7/2019:
Zastupitelstvo schvaluje vybudování nových dvoukřídlých vrat v dolní části montované haly dle návrhu
hasičů. V současné době probíhá výroba vrat.
− Usnesení č. 6/7/2019:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke kupní smlouvě
uzavřené dne 17. 3. 2017 mezi Obcí Oudoleň a kupujícími, týkající se prodloužení lhůty k předložení
projektové dokumentace objektu určeného pro podnikatelskou činnost na pozemcích p. č. 160/86 a
p. č. 160/87 v k. ú. Oudoleň a úhrady smluvní pokuty
za prodloužení termínu. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem Dodatku ke kupní smlouvě.
Dodatek ke smlouvě byl podepsán.
− Usnesení č. 7/7/2019:
Zastupitelstvo schvaluje sepsat s firmou Jan Matějka
– autodoprava, Ždírec nad Doubravou, smlouvu o
dílo na rekonstrukci 3 ks mostků za cenu 469 964 Kč
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Smlouva
byla sepsána a je připravena k podpisu firmou Jan
Matějka – autodoprava.
− Usnesení č. 8/7/2019:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018 a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu byl
podepsán.
Usnesení č. 9/7/2019:
Zastupitelstvo schvaluje komisi pro výběrové řízení
pro projekt Veřejné osvětlení ve složení: Mgr. Blanka
Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek, Jaroslav Zvolánek.
Zadání a hodnocení projektu Veřejné osvětlení bude
provedeno jiným způsobem, než ukládá Směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Komise provedla výběrové řízení – viz. bod programu.
Realizace úpravy KD pro sportovní účely – bod č. 11
zasedání ze dne 16. 1. 2019 – bude realizováno do
konce srpna 2019. Úprava KD pro sportovní účely je
v současné době realizována.
Upozornění na nutnost odstranění stromků na vedení hlavního vodovodního řádu z důvodu prorůstání kořenů a poškozování vedení. Bude řešeno.
Žádost paní Simony Spilkové na povolení hostování
na pouti v roce 2020 – do příštího zasedání bude připravena smlouva o pronájmu. Smlouva byla podepsána.
Žádost o nátěr betonové podlahy ve skladu zeleniny,
ovoce a brambor v kulturním domě – bude provedeno o hlavních prázdninách. Nátěr byl proveden.
Žádost spolku TJ Sokol Oudoleň o sponzorský dar
na volejbalový turnaj formou propagačních předmětů
– budou darovány propagační předměty. Propagační předměty byly předány.
Žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace, Velká Losenice, o finanční nebo věcný dar na
XX. ročník Podpeperské výstavy drobného zvířectva
– budou poskytnuty propagační předměty. Propagační předměty byly předány.
Ústní žádost o úpravu místní komunikace podél
domu čp. 88 – bude předložena písemná žádost. Žádost byla předložena – viz bod programu.
Usnesení č. 2/8/2019:
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na projekt
„Obec Oudoleň – Posílení vodárenské soustavy“
v rámci Národního programu životního prostředí. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
Smlouvy o dílo s firmou ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o. p. s., Chrudim. Smlouva byla
podepsána a žádost o dotaci byla podána.
Usnesení č. 3/8/2019:
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Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Mgr. Blankou Zvolánkovou, starostkou obce, Dohodu o provedení
práce na provedení zápisu do obecní kroniky. Dohoda o provedení práce byla sepsána.
Další usnesení jsou průběžně plněna.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí žádost o
prodej pozemku p. č. 648/115 v k. ú. Oudoleň z důvodu výstavby nemovitosti určené k trvalému bydlení. V současné době nebude obec pozemek prodávat.
Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku
p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 4 m 2 do 20. 8.
2021.
Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu
Mysliveckému spolku Oudoleň dne 7. 3. 2020 a pronájem sálu od středy 4. 3. 2020. Zajištění pronájmu
kuchyně je možné řešit se zástupci ZŠ a MŠ Oudoleň.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o úpravu
místní komunikace podél domu čp. 88. Žádost byla
řešena formou Smlouvy o dílo, kdy obec poskytla
materiál a žadatel s pomocí pracovníka obce provedl
veškeré práce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod, o pokácení 1 ks břízy, 1 ks jeřábu a 1 ks
javoru na pozemku p. č. 666 v k. ú. Oudoleň. Jedná
se o suché stromy. Zastupitelstvo bere na vědomí a
doporučuje pokácení.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Darovací
smlouvy s Krajem Vysočina, týkající se darování
části pozemku pod chodníkem u autobusové zastávky v horní části obce. Zastupitelstvo schvaluje
Darovací smlouvu s Krajem Vysočina. Touto
smlouvou Kraj Vysočina daruje obci Oudoleň pozemek p. č. 729/4, oddělený od pozemku p. č. 729/1,
v k. ú. Oudoleň o výměře 30 m 2. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na zakázku „Veřejné osvětlení Oudoleň“.
Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:
− ELPO s. r. o., Hrochův Týnec, IČO: 26005221,
nabídková cena 1 578 641 Kč
− Jiří Voda, Věž 76, Věž, IČO: 11001488, nabídková cena 1 566 984 Kč
− VČE – montáže, a. s., Pardubice, IČO:
25938746, nabídková cena 1 475 818 Kč.
Hodnotící komise vybrala firmu VČE – montáže,
a. s., Pardubice.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového
řízení na akci „Veřejné osvětlení Oudoleň“. Zastupitelstvo schvaluje provedení akce firmou VČE – montáže, a. s., Pardubice, a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole ZŠ a MŠ Oudoleň.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Výroční zprávu ZŠ a MŠ Oudoleň o činnosti školy
ve školním roce 2018/2019.
Zastupitelstvo schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o udělení výjimky z počtu žáků
v základní škole pro školní rok 2019/2020. Základní
škola bude od 1. 9. 2019 trojtřídní s 29 žáky. K rozšíření na trojtřídku přistupuje základní škola v souvislosti s novým financováním ve školství.
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− Zastupitelstvo volí do školské komise při Základní
škole a Mateřské škole Oudoleň Mgr. Annu Janáčkovou.
− Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o dodávce
vody a Reklamační řád dodávky vody. Se všemi majiteli odběrných míst bude sepsána nová smlouva
o dodávce vody.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok
2018.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavska za rok
2018.
− Zastupitelstvo schvaluje zápis do obecní kroniky
za rok 2018.
− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
631 678,99
ČSOB, a. s.
4 232 491,97
Česká spořitelna, a. s.
200 508,17
Česká národní banka
653 709,29
Celkem
5 718 388,42 Kč.
Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí
5 652 725,42 Kč.
− Zastupitelstvo schvaluje vydání kalendáře obce pro
rok 2020. Budou osloveny firmy s nabídkou umístění
loga v kalendáři a s prosbou o příspěvek na vydání
kalendáře.
− Zastupitelstvo projednalo a stanovilo zástupce obce
v Podoubravském víceboji. V Podoubravském víceboji dne 7. 9. 2019 v Malči budou naši obec reprezentovat: Vladimír Zvolánek, Bc. Petr Zvolánek,
Mgr. Blanka Zvolánková.
− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno:
▪ s nabídkou firmy Váňa Hybrálec s. r. o. Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu
na nákup malotraktoru.
▪ s ukončením žádosti o souhlas s odnětím půdy
ze ZPF.
▪ se stavebním povolením na stavbu chodníků
v dolní části obce.
▪ s informacemi, týkajícími se obecního lesa.
▪ s jednáním s novým projektantem a se zástupcem firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s.,
týkajícím se stavebních pozemků.
▪ s informacemi ohledně hřiště v dolní části obce.
▪ s informacemi ohledně umístění zábradlí ke
vchodu na poštu a umístění přístřešku na kola
před školu.
▪ s informacemi týkajícími se řešení kanalizace
v obci
▪ s termínem zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu
25. 9. 2019 od 18.00 hodin.

NABÍDKA
SAMOVÝROBY DŘEVA
Zájemci o samovýrobu dřeva
v obecním lese se mohou hlásit
na obecním úřadě nebo u pana Václava Augustina
(č. tel: 603 536 721), který provede vytýčení.
Cena: 10 - 50 Kč/m3.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
SLOVO STAROSTKY
Letní prázdniny pomalu, ale jistě končí a pro děti či
studenty školou povinné to znamená jedinou věc…
Zpátky do lavic!! Během dvouměsíčního volna jste si zajisté všichni odpočinuli, poznali jste nové kamarády a
přátele, získali jste další zajímavé poznatky cestováním,
přečetli jste knihy dle vlastního výběru nebo jste prostě
jenom lenošili a nevnímali čas. Ale datum 2. září se
rychle přiblížilo a my stojíme na začátku nového školního roku 2019/2020. Chtěla bych touto cestou popřát
jeho krásný, úspěšný a pohodový průběh všem
• nejmenším dětem, které poprvé nastoupí do mateřské školy. Ať se Vám ve školce líbí!!!
• dětem, které již mateřskou školu navštěvují.
• prvňáčkům, kteří poprvé usednou do školních lavic.
Ať Vás škola baví a chodíte do ní rádi!!!
ÚŘEDNÍ HODINY
STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY
Od měsíce září budou úřední hodiny starostky a
místostarosty obce opětovně v plném rozsahu:
Mgr. Blanka Zvolánková: úterý: 17.00 – 19.00 hodin
Bc. Petr Zvolánek: čtvrtek: 17.00 – 18.00 hodin.

• žákům 1. i 2. stupně základní školy, kteří už školu
znají.
• středoškolákům i vysokoškolákům.
• pedagogům a pracovníkům ve škole.
Přechod z prázdninové volnosti do pravidelného
školního režimu nebude jednoduchý ani pro děti či mládež, ani pro rodiče. Všichni společně si v tuto chvíli připomeňme lidové rčení, že „zahálka není štěstím, když
je naším jediným zaměstnáním a že lenost k nám přichází nejprve jako cizinec, potom jako host a nakonec
se stává naším pánem.“
Přeji Vám všem hodně pracovitosti a sil, ať se
Vám daří a jste na svoji práci pyšní!!!
Mgr. Blanka Zvolánková
OZNÁMENÍ POŠTY PARTNER
Pošta Partner bude ve středu 28. 8. 2019
odpoledne otevřena od 14.00 do 16.30
hodin. Dopoledne se otevírací doba nemění.
KONTEJNER NA ŽELEZO
Ve dnech 27. – 30. 8. 2019 bude
u montované haly v dolní části obce
umístěn kontejner na železný šrot.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Provoz v mateřské škole začíná v pondělí 26. 8. 2019.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok slavnostně zahájíme
v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin. Vyučování první školní den potrvá do 8.30 hodin.
S sebou si už na první den žáci přinesou
obuv na přezutí a prvňáčci také školní aktovky.
Pro zájemce budou zajištěny už od pondělí 2. 9. obědy
i školní družina do 15.00 hodin.
Učitelky ZŠ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Podzimní prázdniny

29. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Jarní prázdniny

9. 3. – 15. 3. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. 2020

Hlavní prázdniny

1. 7. - 31. 8. 2020

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY
VÝPŮJČNÍ DOBA PO PRÁZDNINÁCH
Od měsíce září je výpůjční doba v obecní knihovně opětovně ve středu od 18.00 do 20.00 hodin a v sobotu od
18.00 do 19.00 hodin.
V tomto měsíci budeme také obměňovat knihy v knihovním výměnném fondu. Přijďte, jste vítáni.
Knihovnice Olga Hussliková
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PAVEL KOLÁŘ: LABYRINT POHYBU
„Hýbeme se buď málo, nebo špatně
a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale
i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář,
renomovaný fyzioterapeut, který už třicet
let působí na poli rehabilitační medicíny,
potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského
těla a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví.
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V rozhovorech s novinářkou Renátou Červenkovou
vysvětluje základní principy lidského pohybu a jeho vývoje a také roli, jakou v něm sehrává náš mozek a třeba
i špatné geny, stres, přetěžování, neuspokojivé vztahy,
absence spirituality, touha „užívat si“... Odhaluje překvapivé souvislosti, neboť v našem organismu se nic
neděje náhodně, jak se nám, laikům, často zdá. Proč
nás bolí rameno, když máme nádor plic? Proč sušinka
uveze na kolečku víc než kulturista? Proč magnetická
rezonance nic neobjeví, i když nás záda pekelně bolí?
Proč je někdo pohybově šikovnější než ti druzí? Proč si
tsunami fotíme, místo abychom před ní utíkali?
HANA MARIE KÖRNEROVÁ: HEŘMÁNKOVÉ
ÚDOLÍ
Strhující příběh ženy, které osud původně rozdal
horší kartu než jiným. Byla silná, ačkoli si svou sílu neuvědomovala, a statečná, ačkoli o statečnosti nikdy nepřemýšlela. Dokázala najít obyčejné lidské štěstí
i v tvrdé době a ještě tvrdších podmínkách. Přesto se
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nikdy necítila odstrčená či o něco ochuzená a dokázala
prožít svůj život naplno.
Příběh začíná v roce 1946, kdy sedmnáctiletou
Annu repatriují z Ruska do poválečného Československa. Oba rodiče jsou mrtví a matčini příbuzní v Čechách
se uvolili o sirotka postarat. Anna přijíždí do krajiny, kterou zná jen z vyprávění, ale která se v jejích představách jeví jako země zaslíbená. Neumí řeč a příbuzné

zná jen z fotografií. Přesto u nich doufá
nalézt nový domov - jedinou jistotu v nejistém světě, který ji obklopuje.
Po příjezdu na místo se ale dovídá,
že všechno je jinak. Ze dne na den se
ocitá v nádherné, ale téměř vylidněné
krajině Středohoří, s mužem, o němž
ve skutečnosti nic neví...

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ
Koncem měsíce prosince 1891 odvolán z úřadu svého dosavadní c. k.
okresní školní inspektor důst. p. Jos.
Šimek, děkan v Polné.
V měsíci únoru roku 1892 vyvolena v obci zdejší nová místní školní
rada. Zvoleni:
Předseda Jan Plíhal, starosta,
Karel Martínek, dohlížiletem školním,
Frant. Moravec, farář z Borové,
Josef Bažant, řídící učitel,
Tomáš Halík, členem,
Jan Karas, členem za Slavětín,
Frant. Holas, náhradníkem,
Jan Sybera, náhradníkem.
Dne 1. května 1892 nastoupil nově ustanovený c. k.
okresní školní inspektor p. Karel Kovář, ředitel měšťanské školy v Nových Benátkách.
Vysoká c. k. zemská rada školní zrušila výnosem
ze dne 23. v měs. dubnu 1892, čísl. 10.405, následkem
rekursu zastupitelstva obce Oudoleně výměr sl. c. k.
okres. rady školní ze dne 11. v měs. květnu 1885, čísl.
1111, jímž vysloveno bylo, že výnosu z pozemků, kterých bývalý řídící učitel Václav Chudoba užíval, upotřebiti se má k uhražení školních výloh oudoleňské školní
obci uložených – a to z důvodu nekompetence, poněvadž rozhodování školních úřadů v záležitostech administrativních, § 26, odstavec 6, zákonu ze dne 24. v měsíci únoru 1875, čís. 17. z. z. jím uhražené může se
vztahovati pouze k předmětům, jež v držení školy se nacházejí, kdežto pozemky, o něž se jedná, ani v knihovním, ani ve skutečném držení školy oudoleňské se

nenacházely. K rozhodnutí tomuto místní rada škol.
k vys. c. k. ministeriu záležitosti důchovních a vyučování se neodvolala.
Dne 22. v měsíci červnu 1892 navštívil poprvé
zdejší školu nově ustanovený c. k. školní inspektor
p. Karel Kovář. Po vykonané inspekci v I. třídě projevil
p. inspektor spokojenost.
Dne 12. v měs. červenec bylo žactvo lékařem
Dr. Műhlbachem očkováno. Celkem 125 žáků.
Na den sv. Anny navštívil školu ct. p. c. k. okr. inspektor školní. Vykonav inspekci ve II. tř. a III. tř. shledal
vše v náležitém pořádku.
Dne 27. v měsíci červenci přistoupila šk. mládež
po třetí k sv. zpovědi a přijala nejsvětější sv. oltářní.
Školní rok ukončen dnem 31. v měsíci červenci,
slavnými službami Božími v Borovském chrámu Páně.
Čtvrtého dne v měsíci srpnu 1892 udělována byla
ve farním chrámu Páně v Borové svátost sv. biřmování
světícím biskupem P. Dr. Kalousem, jež nemocného
biskupa královéhradeckého Josefa Jana Haise zastupoval. Před posvátnými výkony předsevzata zkouška
z náboženství.
V měsíci srpnu 1892 odstěhoval se do Maršova
okr. Táborského Jar. Šimek a na místo jeho nastoupil Fr. Oplištil, mladší učitel z Jitkova.
Výnosem sl. c. k. okr. rady školní ze dne 3. v měsíci
září 1892, čís. 1767, uloženo místní radě školní, aby
při nejbližším sedění vzala v úvahu: jak nejsnadněji
toho dosíci lze, aby všecky třídy nacházely se
v jedné budově školní.
(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.
Pokračování příště.)

TJ SOKOL OUDOLEŇ
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
CVIČENÍ S DĚTMI
Jak je již zvykem, první srpnová sobota patří
v Oudoleni volejbalovému turnaji. Letošního, již
TJ Sokol Oudoleň opět
sedmnáctého ročníku, se zúčastnilo celkem
11 družstev. Oproti horkému loňskému turnaji prorozjíždí cvičení s dětmi
vázely ten letošní příjemné teploty a občasné dešv kulturním domě.
ťové přeháňky, které si vynutily několik krátkých
Sejdeme se v úterý 10. 9. 2019
přerušení. O vítězi bylo rozhodnuto teprve krátce
jako obvykle v 17.00 hodin
před 19. hodinou. Po vyrovnaných a mnohdy naa podle účasti je v plánu
pjatých soubojích nakonec zvítězilo domácí družstvo PZ s kapitánem Vláďou Zvolánkem. Druhé
v měsíci září cvičení rozdělit
místo vybojovalo družstvo SVĚTLUŠKY a třetí
na dvě věkové skupiny.
místo obsadilo družstvo A CO?
Rádi bychom touto cestou znovu poděkovali roBudeme se těšit na hojnou účast.
dině Rosických za poskytnutí výborného zázemí,
všem pořadatelům a také sponzorům - Obec Oudoleň, firma Vilém s. r. o. a Coprosys LEONET a. s. Velký dík patří
samozřejmě také hráčům a fanouškům. Děkujeme!
Tereza Pátková
OUDOLEŇSKÉ LISTY 9/2019
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
SOUTĚŽE VE STUDNICÍCH A V BŘEVNICI
Po soutěži v Pohledu naše družstva mladších mužů
a žen čekala noční soutěž v požárním útoku, a to tentokrát v pátek 19. 7. ve Studnicích.
Celá soutěž začala v 21 hod., kdy družstvo žen startovalo ve složení: Vlaďka Stehnová, Pavlína Blažková,
Hanka Zelenková, Jana Bačkovská, Ivana Bencová,
Katka Antlová a Anička Blažková, jako desáté v pořadí
z celkového počtu 27 týmů, z toho 7 bylo družstev žen.
Po selhání mašiny měly ženy neplatný pokus, ale to nic
nemění na tom, že do celého útoku šly v plném nasazení a jejich výkon a nadšení je obdivuhodné. Po počátečním zklamání jsme netrpělivě očekávali start mladších mužů.
Naši muži startovali jako 13. ve složení: Kuba Ondráček, Martin Antl, Roman Zelenka, Luboš Musil, Kuba Bačkovský, Tomáš
Bačkovský a Tomáš Paušíma. Ukázalo
se, že ne vždy je číslo 13 nešťastné,
protože muži skvěle zaběhli celý útok a
skončili na krásném 10. místě.
Tím ale sportovní víkend neskončil,
jelikož hned v sobotu 20. 7. ráno nás
čekala další soutěž v požárním útoku,
a to pro změnu v Břevnici. Opět naše
SDH reprezentovalo družstvo mužů a
družstvo žen.
Tým žen tentokrát nebyl úplný, startující byly Anička Blažková, Katka Kubátová, Ivana Bencová a Hanka Zelenková, proto jsme využili nabídky žen
z Břevnice na záskok jejich tří členek a
jako druzí startující v kategorii žen jsme
získali 2. místo v tradičním útoku. Za
pomoc patří břevnickým ženám velké
díky.
Družstvo mužů startovalo ve složení: Kuba Ondráček, Martin Antl,

Roman Zelenka, Luboš Musil, Kuba Bačkovský, Tomáš
Bačkovský a Tomáš Paušíma. Ti běželi také jako druzí
v kategorii mužů a povedlo se jim obsadit 4. místo v
tradičním útoku.
Ale tím vše neskončilo, jelikož jsme pokračovali
v dalších požárních útocích, a to netradičních.
Celý útok začínal tím, že si každé družstvo nejdříve
muselo naplnit káď pomocí kbelíků a až poté zahájit
útok. Tým žen se s tímto útokem popasoval skvěle a
domů jsme vezli také pohár za 1. místo v netradičním
požárním útoku. Muži měli stejné podmínky a skončili
na 5. místě.
Všichni si vedli skvěle, ale již upínali myšlenky na
další soutěž, která se konala v sobotu, 10. 8., v Otradově.
Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková

NOČNÍ SOUTĚŽ V OTRADOVĚ
V sobotu 10. 8. se konala noční soutěž v požárním
útoku, a to tentokrát v Otradově. Celá soutěž začala
krátce po 21. hodině a zdálo se, že nám počasí nebude
přát. Nakonec se umoudřilo a vše mohlo začít.
Naše SDH tentokrát reprezentovalo pouze družstvo
mladších mužů, a to ve složení: Kuba Ondráček, Martin
Antl, Roman Zelenka, Petr Musil, Kuba Bačkovský, Tomáš Bačkovský a Tomáš Paušíma. Družstvo mělo startovní číslo 7, ale ukázalo se, že ne vždy je 7 šťastná.
Vše měli krásně rozběhnuto, ale vinou techniky se jim
nepodařilo zaútočit na první desítku družstev. Nakonec
skončili na 16. místě, ale nadšení je neopouští, a i přes

zklamání, které na nich bylo znát, se již zajímali o další
možnost soutěžit.
A jak si naši muži přáli další soutěž, tak tentokrát to
bude soutěž v sobotu 7. září na cvičišti SDH v Přibyslavi. Prezence začne ve 12.30 hod. a nástup soutěžících bude ve 14.30 hod. Doufejme, že se zúčastní i naše
ženy.
Tato soutěž bude trošku jiná. A to v tom, že všechna
družstva budou soutěžit na jednu požární stříkačku.
Bude zajímavé sledovat, jak se s tím soutěžící popasují.
Přijďte podpořit tým, který do všech akcí, kterých se
účastní, vkládá svůj volný čas, energii a především
srdce, ať se jim podaří přivézt pohár. Držte jim palce!!!
Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková

Úspěšné závody v Břevnici.

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ
OKÉNKO MYSLIVCE
Vážení přátelé přírody, podzim je za dveřmi, volně
žijící zvěř se pomalu připravuje na zimní období. Myslivci znají své povinnosti a začínají plnit své krmelce voňavým senem na zimní přikrmování. Doznívá srnčí říje
a s posledním dnem měsíce září končí odlov srnce
OUDOLEŇSKÉ LISTY 9/2019

obecného. Nastává jelení říje,
silní jeleni sbíjí laně do své tlupy,
aby mohli zplodit své potomky.
Při procházkách přírodou můžeme nyní zaslechnout nádherné
troubení jelenů.
Myslivecký spolek Oudoleň
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA
Běžně se dnes setkáváme s „chytrými“ telefony a
zvláště u mladší generace je jejich vlastnictví a využívání docela samozřejmé. Obecně méně známé jsou pojmy jako „smart city“, neboli chytré město. Chytrá může
být i obec, dům, auto, dokonce i kraj – smart region. Pokrok v oblasti informačních technologií, online komunikace, nejrůznějších čidel a mobilních technologií
v dnešní době skutečně umožňuje vybavit téměř vše
nějakým elektronickým „rozumem“ a vzájemně propojit.
Rozvoj těchto technologií s sebou ovšem přináší i nebezpečí kyberkriminality. Opakujeme proto upozornění
zvláště na zneužívání dětí s „pomocí“ internetu, pořádáme semináře na toto téma. Rodiče by měli vědět,
s kým a jak se děti stýkají nejen venku před domem, ale
také právě prostřednictvím internetu.
Náš region patří dlouhodobě nejen v rámci České republiky ke špičce ve využívání informačních technologií.
Snažíme se rozumně posouvat moderní technologie a
tam, kde to dává smysl, je nasazovat. Učíme se stavět
budovy, které díky chytrým řešením šetří energie a jsou
vlídné ke svým uživatelům. Muzea vybavujeme sítěmi
čidel pro zajištění správného prostředí pro uchování
cenných sbírek. V rámci projektu Veřejná doprava Vysočiny připravujeme několik technologických novinek
v dopravě, investujeme do elektronických služeb ve
zdravotnictví. Bez předávání informací mezi sanitkami
zdravotnické záchranné služby a nemocnicemi si naši

zdravotníci kvalitní péči o pacienty už ani neumějí představit.
Všechny tyto moderní služby a zařízení mají své potřeby – stabilní napájení elektrickou energií, kvalitní datové připojení a hlavně kvalifikované odborníky, kteří
s nimi pracují. Zde vidím nezastupitelnou roli státu a samospráv. Dlouhodobě se snažíme iniciovat řady změn
v elektronizaci veřejné správy na státní úrovni, avšak
těžkopádnost některých ministerstev nás dostává do situace, kdy řadu věcí tvoříme sami, tzv. zespodu. V oblasti vzdělávání intenzivně posilujeme technické obory
a snažíme se je studentům zatraktivnit. Nebojíme se ani
náročné a drahé výstavby liniových staveb – datových
sítí, které se připravují mnoho let dopředu. Krajem budovaná optická síť ROWANet zajišťuje rychlé připojení
menších měst a obcí, kromě kvalitního připojení k internetu je využita i řadou elektronických služeb státu.
Než si ale pustíme všude na venkově internet a pomocí pár kliknutí zjistíme řadu potřebných informací,
předchází tomu mnoho technicky a finančně náročných
řešení, která musel někdo odpracovat. O moderních
technologiích platí také to, co známe v jiných souvislostech ze starých lidových moudrostí. I internet je dobrým
sluhou, ale špatným pánem. Nebojme se ho a učme se
ho i v nových nečekaných postupech využívat. Ale současně vnímejme a sledujme i ta nebezpečí, která přináší.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA – INZERCE

PLÁNOVANÉ AKCE
Železný šrot
(u montované haly)

Obec

7. 9.

Podoubravský víceboj

Obec

7. 9.

Soutěž - Přibyslav

SDH

Začíná Cvičení s dětmi

TJ Sokol

Dětský bazárek

Obec

23. 9.

Začíná Cvičení jógy

Líba

25. 9.

Zasedání zastupitelstva Obec

28. 9.

Zájezd za krásami naší
SDH
vlasti

5. 10.

Soutěž PLAMEN
Nová Ves u Světlé

27. – 30. 8.

10. 9.
16. – 20. 9.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci září oslaví výročí narození:
Stanislav Sláma, Oudoleň 143
BLAHOPŘEJEME!
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FOTOHÁDANKA
NEVÁHEJTE – ČEKÁ VÁS ODMĚNA
Jak někteří z Vás správně uhádli, na fotografii
v minulém čísle byl zachycen
zahradní domeček naproti čp. 53 (Zhřívalovi).
Tentokrát to bude asi těžší.
Víte, kde můžeme spatřit tyto hrnečky za oknem?

SDH

Kdo ví, může sdělit (osobně, telefonem, e-mailem) svůj tip
do 20. 9. 2019 na obecní úřad.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme jednoho
výherce, který obdrží drobný dárek.
Máte zajímavou fotografii z naší obce nebo jejího okolí?
Zašlete nám ji.
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COOP OUDOLEŇ
PRODEJNÍ DOBA O SVÁTKU
Sobota

28. 9.

Zavřeno

Plánované přerušení dodávky elektřiny
V pondělí 2. 9. 2019 v době
od 7.30 do 14.30 hodin nepůjde
elektřina v těchto domácnostech:
čp. 143, 152, 153, 157, 27 a 70.

Oznámení Ředitelství
Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová
Ředitelství Základní školy a Mateřské
školy v Havlíčkově Borové oznamuje svým
žákům, že zahájení nového školního roku
2019/2020 proběhne v pondělí 2. září 2019
od 7.15 hodin. Všichni žáci si přinesou
přezůvky, blok
a psací potřeby.
Vyučování první
školní den potrvá
do 9.00 hodin.
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