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MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prvnáčci první školní den. 

Úspěšné družstvo „Zvolánkových“ na Podoubravském víceboji. 

Vítězové turnaje O pohár starostky. Družstvo starších mužů na soutěži v Sobíňově. 

Účastníci zájezdu za krásami jižní Moravy. 
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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. 4 - zasedání 28. 1. 2020 – obnova cesty.  Za-
stupitelstvo bere na vědomí dotaz týkající se obnovy 
a zprůchodnění obecní cesty směr Slavětín, poze-
mek p. č. 601/18 v k. ú. Oudoleň, bude jednáno se 
společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 

− Usnesení č. 2/7/2020 - Zastupitelstvo ruší usnesení 
č. 2/4/2020 ze dne 17. 6. 2020: „Zastupitelstvo 
schvaluje doplnění změny projektové dokumentace 
k výstavbě kolny v průmyslové zóně a dále schvaluje 
doložení projektu a stavebního povolení k výstavbě 
výrobní haly do 31. 12. 2020.“  

− Usnesení č. 3/7/2020 - Zastupitelstvo schvaluje do-
plnění změny projektové dokumentace k výstavbě 
kolny v průmyslové zóně. 

− Usnesení č. 9/4/2020 - Zastupitelstvo schvaluje pro-
vedení projektu „WiFi4EU Podpora připojení k inter-
netu v místních komunitách“ firmou GiTy, a. s., Brno 
– Komárov, za cenu 337 871 Kč bez DPH, a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy. Smlouva dosud 
nebyla firmou předložena.  

− Usnesení č. 2/5/2020 - Zastupitelstvo schvaluje od-
kup 6 optických vláken páteřní sítě v délce 1791 m 
za cenu 63 986 Kč bez DPH. Firma dosud nepředlo-
žila fakturu na odkup optických vláken a neprovedla 
úhradu výkopových prací pro optickou síť.  

− Usnesení č. 3/5/2020 - Zastupitelstvo schvaluje pro-
dej části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o vý-
měře 11 m2 za cenu 20 Kč/m2. Kupující zajistí se-
psání smlouvy a uhradí veškeré náklady spojené 
s prodejem. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy. Žadatel zajišťuje sepsání 
smlouvy.  

− Usnesení č. 4/5/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
směnu části pozemků p. č. 160/34 o výměře 322 m2 
a p. č. 160/78 o výměře 105 m2 v k. ú. Oudoleň 
za části pozemků obce p. č. 160/29 o výměře 268 m2 
a p. č. 160/30 o výměře 159 m2 v k. ú. Oudoleň.  Veš-
keré náklady spojené s touto směnou bude hradit 
obec. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. Obec zajišťuje sepsání smlouvy.  

− Usnesení – bod č. 8 – zasedání dne 16. 9. 2020 – 
žádost o prodej obecního pozemku - Zastupitelstvo 
bere na vědomí. Obec požádá o směnu za část po-
zemku p. č. 518/3 v k. ú. Oudoleň. Žadatel se zatím 
nevyjádřil k návrhu obce.  

− Usnesení č. 2/6/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o budoucí směnné a o bezúplatné výstavbě 
místní komunikace mezi Obcí Oudoleň a žadatelem.   
Smlouva byla žadateli předána. Žadatel ji bude při-
pomínkovat. 

− Usnesení č. 3/6/2020 - Zastupitelstvo schvaluje pro-
nájem části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň 
o výměře 4 m2 za cenu 20 Kč/m2/rok. Dohoda o pro-
nájmu pozemků byla sepsána a podepsána, proná-
jem byl zaplacen.  

− Usnesení č. 4/6/2020 - Zastupitelstvo schvaluje po-
žádat pozemkový úřad o zaslání informací ohledně 
pozemkových úprav v naší obci. Zaměření pozemků 
v rámci obce provádí katastrální úřad. Pořadí obcí, 
u kterých bude zaměření provádět, si určuje sám. Při 
pozemkových úpravách v rámci katastru obce, které 
provádí pozemkový úřad, je nutný souhlas vlastníků 
pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy. 

− Usnesení – bod č. 6 – zasedání 16. 9. 2020 – Směna 
pozemků - Zastupitelstvo projednalo záměr směny 
pozemku p. č. 647 v k. ú. Oudoleň o výměře 
4 974 m2 za pozemky obce p. č. 160/27 o výměře 
3 429 m2 a p. č. 160/49 o výměře 1 701 m2 

v k. ú. Oudoleň, za těchto podmínek: od pozemků 
bude oddělen mostek přes potok – nutno zachovat 
ve vlastnictví obce, směna 1 : 1, věcné břemeno pří-
stupu na část pozemku p. č. 160/36 v k. ú. Oudoleň, 
na nákladech se budou účastníci smlouvy podílet 
rovným dílem. Zastupitelstvo bere na vědomí a žádá 
o dodatečné zaslání informací. Zastupitelstvo bere 
na vědomí, bude vyvěšen záměr směny. 

− Usnesení č. 8/6/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
požádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity. Žádost o dotaci byla podána.  

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo projednalo žádost o zpevnění příjez-
dové cesty k čp. 16. Zastupitelstvo bere na vědomí, 
bude řešeno. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 5/2020. Tímto opatřením byl rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 16 000 Kč (přijaté pří-
spěvky na vydání kalendáře na rok 2021) a na straně 
výdajů o 1 501 Kč (výdaje na volby do zastupitelstev 
krajů).    

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

 Era  911 832,46 
 ČSOB, a. s.                             4 543 204,76 
 Česká spořitelna, a. s.  381 468,32 
 Česká národní banka   1 173 261,29 
 Celkem                             7 009 766,83 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru - pozemku 
p. č. 333/11, orná půda, o výměře 3 m2 v k. ú. Oudo-
leň od firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 
Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.  

− Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí nákup 
pozemku pro vedení nového vodovodu na „Čtvrtích“.  

− Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy č. 05991911 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky na akci „Obec Oudoleň – 
Posílení vodárenské soustavy“ ve výši 1 454 983 Kč 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žá-
dost o pokácení 4 ks jasanů na pozemku p. č. 569 
v k. ú. Oudoleň. Stromy jsou suché.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí ce-
novou nabídku od Ing. arch. Aleše Lány, Jihlava, 
za zpracování Změny č. 2 Územního plánu Oudoleň. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žá-
dost o dlouhodobý pronájem rybníku „Bahňák“ a tří 
malých tůní. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 9. 2020 
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− Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu Základní 
školy a Mateřské školy Oudoleň za rok 2019/2020. 

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− se žádostí Linky bezpečí z. o. o finanční dar.  

− s průběhem Podoubravského víceboje. 

− s termínem zasedání zastupitelstva dne 21. 10. 
2020 v 18.00 hodin. 

 

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ JE ZA NÁMI… 
      V sobotu 5. září se zástupci naší obce vypravili na 
Podoubravský víceboj, kterého se v letošním roce místo 
Rušínova zhostila obec Vepříkov. Po jedné hodině od-
polední zahájil předseda Svazku obcí Podoubraví Vác-
lav Venhauer společně se starostou Vepříkova Petrem 
Bártou již třináctý ročník soutěžního klání představitelů 
obcí. Na startu se všichni soutěžící posilnili, na čelo ob-
drželi otisk vepříka a vydali se na trasu s nachystanými 
zajímavými úkoly: určování znaků obcí, testík z historie 
Vepříkova, plnění jitrnicových střívek prejtem, určování 
zvířat a jejich paroží, ve Stodole krásných krámů se há-
dalo, k čemu se používaly  staré  nástroje, lovení rybiček 
z rybníku, střílení do branky florbalovou hokejkou, há-
zení kroužků na rohy býka a poslední disciplínou bylo 
házení diskem do discgolfového koše, což byla i disci-
plína pro starosty. 
      Našemu družstvu „Zvolánkových“ ve složení 
Blanka Zvolánková, Petr Zvolánek a Vladimír Zvolá-
nek se neočekávaně dařilo a při vyhlášení výsledků 
jsme obsadili krásné 4. místo. Na 1. místě se umístil 
Vepříkov, na 2. místě skončila Libice nad Doubravou a 
3. místo obsadil Ždírec nad Doubravou. 
      Děkujeme vepříkovským za prožití hezkého spor-
tovního odpo-
ledne. Příští 14. 
ročník se usku-
teční v Libici nad 
Doubravou, kde 
společně 4. září 
2021 oslavíme 
20 let od vzniku 
Svazku obcí Po-
doubraví.  
     Velké podě-
kování patří také 
našim fanouš-
kům, kteří nás letos přijeli podpořit!!                                 
                                                 Mgr. Blanka Zvolánková  
 

VĚTVE DO KONTEJNERŮ 

NEPATŘÍ!!!  
Opětovně upozorňujeme občany, že 
větve do kontejnerů na bioodpad 
opravdu nepatří. Větve odvážejte 
na kopec za Kubátovými, kde se 
o čarodějnicích spálí. 

 

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU KAŽDÝ TÝDEN  

Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., 
provozovna Žďár nad Sázavou, upozorňuje 
na zahájení každotýdenních zimních svozů 
komunálního odpadu ve čtvrtek. 

 

PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ 
ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovoluje informo-
vat, že její pracovníci budou v termínu od 2. 10. 
do 15. 10. provádět v naší obci pravidelné odečty 

elektroměrů. Zároveň si Vás dovoluje požádat o umož-
nění volného a bezpečného přístupu k elektroměru a 
z důvodu bezpečnosti pracovníků o zabezpečení Va-
šich psů po dobu realizace návštěvy.        
 

ZÁJEZD NA MUZIKÁL „KAT MYDLÁŘ“ SE 

NEKONÁ 
Zájezd na muzikál „KAT MYDLÁŘ“, který 
se měl konat 10. 10. 2020, je zrušen. 
 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD   

Ve dnech 16. - 18. 10.  bude za kulturním 
domem umístěn kontejner na velkoobje-
mový odpad. Kontejner je určen například 
na staré matrace, koberce, zrcadla, umyva-
dla, linoleum apod. Není určen na nebez-
pečný odpad, např. pneumatiky, nebo elektroodpad.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 

ve dnech 2. - 3. 10. 2020 
 

Počet voličů: 286 

Počet voličů, kteří volili: 143, tj. 50 % 

Počet platných hlasů: 143 
 

Hlasy pro jednotlivé strany:  

ANO 2011                                    26 

KDÚ-ČSL                                                  22 

ODS a Starostové pro občany                   18 

Česká pirátská strana                                   18 

Starostové pro Vysočinu                               17 

ČSSD                                                        15 

KSČM                                                          11 

Pro TOP Vysočinu                                         8 

TRIKOLÓRA – SOUKROMNÍCI               3 

Rozumní                                                          3 

SPD                                                               2 
      

 
 P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 21. 10. 2020 od 18.30 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.   

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Pronájem rybníka „Bahňák“ 
4. Záměr směny č. 3/2020 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene  - 

služebnosti 
6. Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě 
7. Studie kanalizace 
8. Změna č. 2 ÚP Oudoleň – cenová nabídka 
9. Rozpočtové opatření č. 6/2020 
10. Stav peněžních prostředků na účtech obce 
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  
V úterý 27. 10. od 16.30 do 16.50 hodin 
proběhne u montované haly v dolní 
části obce svoz nebezpečného odpadu 
a elektrozařízení. 
Mezi nebezpečný odpad patří: baterie, 
akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmaš-
ťovací přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců 
a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, zahradní 
chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a tep-
loměry apod.  

Tento svoz není určen k odvozu velkoobjemových od-
padů.  
Termíny svozů jsou firmou organizovány tak, aby měli 
občané možnost ve stanovenou dobu odpad přinést a 
rovnou uložit na svozová vozidla.  
Prosíme tedy občany, aby přivezli odpad ve stanovenou 
hodinu a neukládali ho u montované haly dopředu.  
V rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit a deh-
tovou lepenku – odběr tohoto odpadu musíte řešit sa-
mostatným odvozem po dohodě s firmou

ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
      Zase jsme se sešli – tak začíná písnička, kterou 
jsme se s dětmi přivítali v novém školním roce. Jako 
každý rok v pozměněné sestavě: 7 dětí, které odešly 
do školy, nahradily dvě nové malé holčičky a jeden 
skoro nový chlapeček. Další nové děti se k nám přidají 
během roku. Pedagogický kolektiv rozšířila mladá školní 
asistentka. 
      Září je pro děti náročnější období, protože i ti už zku-
šení školkáčci si musí opět zvykat na každodenní dří-
vější vstávání, na pravidelnost a hlavně na fungování 
v kolektivu. Těžké, i když zpočátku třeba lákavé, je to 
pro nové děti. Všechno je pro ně neznámé a ještě vůbec 
netuší, jak to ve školce chodí. Že to není jen přijít si po-
hrát s hračkami, ale zvyknout si na nové prostředí, nové 
neznámé dospěláky, na pravidelný režim, jiný než do-
mácí, na spoustu hluku, velké množství dětí, každé 
něco jiného potřebuje, každé chce zrovna tu stejnou 
hračku, co mám já, a já zase chci tu, co má on… no 
prostě adaptační týden, pro někoho i týdny dva, tři, není 
žádná legrace. Každé dítě reaguje na prostředí školky 
jinak: některé se chová zcela nenuceně, jiné opatrně 
zkoumá a část dětí vstup do školky nezvládá. Vadí jim 
odloučení od rodiny, 
nechtějí se odpoutat od 
maminky a tatínka, 
chtějí být doma. Nako-
nec si ale na školku 
v nějaké podobě 
zvykne každý, většina 
si ji zamiluje, i když za-
čátky bývají krušné.       
     A právě zde začíná 
příprava do života. 
Celý život si musíme 
zvykat na nějaké nové 
prostředí a jiné pod-
mínky. Školka je přes 
veškeré případné pro-
blémy při adaptaci pro 
dítě obrovským příno-
sem do života. Dítě se 
tu naučí sociálním do-
vednostem, díky kte-
rým bude schopnější 
obstát v kolektivu, uhá-
jit si své místo, spolu-
pracovat, soupeřit i  
uznávat jinou autoritu.     
     Je to první krok 
k osamostatnění dí-
těte, i když pro něj bez 

pochyby přímo skok do neznáma. Úkolem nás všech 
dospěláků je dítěti to neznámo co nejvíce přiblížit a při 
tom skoku ho držet naší velkou dospěláckou jistotou a 
bezpečím. Náš pedagogický kolektiv chce děti provést 
kouskem jejich života tak, aby získaly dobré základy, 
dokázaly se začlenit do reálného života a začaly mu ale-
spoň trochu rozumět. Držíme se zásady, že v jasně da-
ných a smysluplných pravidlech a rituálech mají děti 
bezpečí a svobodu. Poskytujeme podpůrnou atmosféru 
založenou na porozumění, respektu, důvěře, empatic-
kém naslouchání, aby každé dítě mohlo rozvinout svoji 
osobnost. 
     Ale nejen na adaptaci a pravidla jsme se v září za-
měřili. Děti se seznámily s novým kamarádem sokolí-
kem Pepíkem, který je bude celý rok provázet šesti krá-
sami světa a zároveň je se svými zvířecími kamarády 
bude učit zdravému pohybu a různým pohybovým čin-
nostem. Naše školka se totiž přihlásila do celoročního 
projektu pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních 
dětí s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme se zvířátky.  
     Těšíme se na radost a veselí, které s dětmi proži-
jeme.                                                      Paní učitelky MŠ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 
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Karin Lednická: ŠIKMÝ KOSTEL 
     Románová kronika ztraceného 
města, léta 1894-1921. 
     Podtitul knihy lapidárně shrnuje pří-
běh o někdejší pastevecké vesnici, která 
vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby 
o století později zašla na úbytě - také 
kvůli těžbě uhlí. 
     Dnes už z výstavních budov a vznosné katedrály ne-
zbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční 
do pusté krajiny. Kniha začíná obrovským důlním 
neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života oby-
vatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, 
jejichž pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtsto-
letí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli 
tří naprosto odlišných dějových linií, které se však na 
mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický obraz po-
lozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního 
čtenáře v mnoha ohledech téměř nepředstavitelná. 
     Každý z hrdinů čelí životním výzvám po svém: někdo 
se jim trpně poddává, jiný se snaží uchopit šance, které 
mu kvasící doba nabízí. Do všech osudů však opako-
vaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny, které úsilí 
obyčejného člověka mohou snadno proměnit na prach. 
Anebo ne. 
     Příběh je vystavěn na skutečných událostech, 
z nichž mnohé doposud nebyly v české románově 
tvorbě zpracovány. Vyprávění ubíhá v dramatickém 
tempu a natolik autenticky, že se děj před očima čtenáře 
mnohdy mění na film zaznamenávající i to, co 

donedávna zůstávalo skryto ve třinácté komnatě české 
historie. 

 

Vlastimil Vondruška: KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ I. - 

FALKNOVSKÁ HUŤ 
     Nová historická sága Vlastimila 
Vondrušky se odehrává v době od tři-
cetileté války až do revolučního roku 
1848, kdy bylo zrušeno poddanství 
jako poslední bašta feudalismu. Roz-
sáhlá šestidílná kronika vypráví o osu-
dech sklářského rodu Heřmanů na po-
zadí života v severních Čechách, které prošly na konci 
feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem 
a později stejně rychlým úpadkem.  
      Název „Křišťálový klíč“ symbolizuje rodinné tajem-
ství, které se v rodu Heřmanů předává z generace na 
generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového 
Boru. Roku 1690 přichází do severních Čech ze Šu-
mavy mladý Leopold Heřman se svým otcem Ignácem, 
který se stává huťmistrem v Křížové huti ve Svoru. 
I když starý Ignác nemá mnoho peněz, vlastní veliké bo-
hatství – zná způsob, jak tavit průzračné křišťálové sklo. 
A své tajemství si úzkostlivě chrání. Dostane se do os-
trého sporu s majitelem hutě a nakonec ji musí opustit. 
Vzápětí uzavře dohodu s majitelem nedaleké sklářské 
hutě ve Falknově, jemuž tajemství prozradí, ovšem 
za podmínky, že si syn Leopold vezme za manželku 
jeho dceru Marii a s ní získá vlastnický podíl ve sklárně. 

     Školní rok 1901 započal dne 
17. září 1900 velkou mší svatou, 
která se konala toho dne o 8. ho-
dině ranní v chrámu Páně v Bo-
rové.   
     Dne 17. dubna návštěvou svou 
poctil školu zdejší pan c. k. zemský 
inspektor školní František Wenig, 
přítomen byl vyučování ve všech 
třídách, po skončeném vyučování 
prohlédl některé sešity; konala se 

porada, přednesl některé pokyny, podal návod, jak by 
učitelé v tom neb onom případě sobě počínati měli, vy-
bídl je k další svědomité práci, o všem tom sepsán pro-
tokol, jejž přítomní i on jako předseda podepsali – výsle-
dek vyučování byl uspokojivý – před odchodem navštívil 
školní zahradu.       
     Letní tělocvična byla znovu upravena, novým plotem 
ohrazena a nejnutnějším nářadím opatřena.  
     Dne 19. května navštívil školu zdejší pan c. k. 
okresní inspektor školní Tomáš Pelikán, přítomen byl 
vyučování ve všech třídách, po skončeném vyučování 
prohlížel sešity i ruční práce, konal poradu, v níž své po-
kyny přednesl, prohlédl školní zahradu, jakož i cestu 
Slavětínských dítek do školy zdejší. Školnímu vyučo-
vání byl tohoto roku též přítomen místní dozorce školní 
pan Václav Musil.   
     Zdravotní stav v tomto školním roce byl uspokojivý 
až na několik případů dusivého kašle, který se objevil až 
v měsíci květnu.  Přeočkování  školních dítek provedl 

20. 5. 1901 zdravotní lékař z Bělé pan Václav Nykysa – 
104 dívky a 45 chlapců. 
     Místní rada školní darovala na knihovnu žákovskou 
10 korun, na potřeby k ručním pracím 6 korun a chudým 
dítkám na potřeby též 6 korun.  
      C. k. okresní rada školní výnosem svým upozorňuje 
správy škol na nařízení, týkající se vytápění místností 
školních. Dále upozorňuje na výnos, týkající se dis-
pense školního dítka z praktického cvičení ve zpěvu, 
dále způsobu vyučování zpěvu na škole národní a ko-
nečně klassifikace dítek ze zpěvu, které hudebního slu-
chu nemají. Výnosem č. 1213 upozorňuje místní radu 
školní i správy škol, aby dohlíželi společně k tomu, zdali 
dítky školní úlevy v docházce školní neužívají ku hoto-
vení vlasových sítěk, v případě kladném má o tom uči-
něno býti oznámení, by se proti takovým zakročiti 
mohlo.  
     Na počátku roku školního přijaty byly 204 děti, a to 
94 chlapci a 110 dívek, z těchto do školy zdejší chodilo 
200, a to 92 chlapců a 108 dívek, do jiné 3 děti, a to 
2 chlapci a 1 dívka, 1 dívka hluchoněmá školu nena-
vštěvovala. Do školní obce domovem patřilo 147 dítek, 
a to 65 chlapců a 82 dívky, do jiné 52 dítky, a to 27 
chlapců a 25 dívek, mimo Čechy bylo domovem 5 dítek, 
a to 2 chlapci a 3 dívky. Co do náboženství byly 203 děti 
náboženství katolického, a to 94 chlapci a 109 dívek, a 
1 dívka náboženství izraelského, národnosti byly 
všichni českoslovanské.      
     (V ukázce je zachována původní pravopisná 
úprava.) 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

OBECNÍ KNIHOVNA - NOVINKY 
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

 

 

ŘÍJEN V HONITBĚ  
     V tomto měsíci doznívá říje jelena lesního, který je naší hodnotnou trofejovou 
zvěří. Žije ve volné přírodě a zároveň se chová v oborách. Rušná či halasná říje 
s troubením probíhá za pěkného, ale chladného počasí. Za teplého a deštivého po-
časí bývá říje tichá. Také daněk evropský, který není naší původní zvěří, ale vysky-
tuje se v naší honitbě, vstupuje do říje, která trvá do poloviny listopadu. Daněk je 
především oborová zvěř, ale rozšířil se i do volné přírody, kde se mu úspěšně daří 
rozvíjet svoji populaci. Lesu, zvěři a krásné přírodě zdar.                            MS Oudoleň

V MEMORIÁLU PAVLA MATALÍKA V SOBÍŇOVĚ NÁS REPREZENTOVALA TŘI DRUŽSTVA  
       Dne 19. 9. se konal v Sobíňově 1. ročník „Memoriálu Pavla Matalíka“, 
ve kterém se soutěžilo v tradičním požárním útoku a posléze v útoku netra-
dičním. Náš sbor se zúčastnil v počtu tří týmů, a to starší muži, mladší muži 
a ženy. Netradiční útok byl opravdu netradiční. Členové družstev si losovali 
pozice a následně zdolávali překážky, aby úspěšně dokončili požární útok. 
Ani jeden ze zúčastněných týmů neměl neplatný pokus. 
      Starší družstvo mužů soutěžilo ve složení: P. Sláma, R. Antl, R. Ze-
lenka, P. Musil, J. Antl, J. Polívka a S. Sláma. Toto družstvo skončilo 
na 6. místě. 
     Mladší muži soutěžili ve složení: J. Ondráček, M. Antl, R. Zelenka, 
L. Musil., J. Bačkovský, T. Paušíma a T. Bačkovský. Ti skončili na 4. místě. 
     Ženské družstvo soutěžilo ve složení: V. Stehnová, A. Wasserbaue-
rová, H. Zelenková, 
J. Bačkovská, I. Ben-

rová, N. Frűhbauerová a A. Blažková. Tento tým skončil 
na 3. místě. 
     Děkuji Aničce Blažkové za záskok na proudu u mladších mužů 
v netradičním útoku, kde vystřídala T. Paušímu, a Áji Wasserbaue-
rové za reprezentaci našeho SDH. Samozřejmě velké díky patří 
všem našim zúčastněným členům, kteří bojovali, a i přes velké pra-
covní vytížení byli ochotni se Memoriálu Pavla Matalíka zúčastnit. 
Účasti se zhostili se ctí.  
     Doufejme, že v příštím roce bude situace příznivá a my se bu-
deme moci účastnit více soutěží v požárních útocích. 
     Požárnímu sportu zdar!       Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 

 

NEJEN ZA VÍNEM NA JIŽNÍ MORAVU 
     Našim cílem byl Lednicko-
valtický areál a nejteplejší 
vinařská obec Čejkovice. 
V této obci se nachází firma 
Sonnentor, která má původ 
v Rakousku a zabývá se 
výrobou BIO směsí z koření a 
čajů. Při dopolední zážitkové 
exkurzi jsme nejdříve zhlédli 
videoprojekci se zakladatelem 
firmy a pěstiteli z různých 

koutů naší planety a dále výrobní proces balení čajů. 
Čaje jsou baleny do pyramidových sáčků vyrobených 
z kukuřičného škrobu a do klasických sáčků vyrobených 
z nebělených papírů z vláken textilního banánu. 
Exkurze sice byla o trochu kratší než obvykle, ale i tak 
jsme byli na konci odměněni krásným balením těchto 
čajů. V celém prostoru byla velmi silná vůně bylin a 
koření, prostě příroda na dlani. Kdo měl zájem, mohl si 
výrobky zakoupit nebo si v malé kavárničce chvilku 
posedět a pochutnat si na výborném čaji, kávě, či 
domácí limonádě.  
     Z důvodu dobré časové rezervy jsme neplánovaně 
navštívili Valtice - město vína. Zde jsme ochutnali 

letošní burčák, ale především nás zajímal zámek a jeho 
historie. Ještě jsme v rychlosti z oken autobusu viděli 
místní dominantu – kolonádu Reistnu - a hraniční 
přechod, kde se nyní nachází Muzeum železné opony.  
     Ve 14.00 hodin jsme už všichni procházeli 
reprezentačními sály lednického státního zámku. 
Z mobiliáře na zámku sice moc nezůstalo, vše si 
tehdejší majitelé z rodu Lichtenštejnů odvezli do svého 
nového domova ve Vaduzu. Ale všem se líbily nádherné 
kazetové či jinak vyřezávané stropy, které jsou 
v každém sále či místnosti jiné, a také nově 
zrekonstruované modré tapety. Prohlídka byla 
zakončena hudebním vystoupením. 
     A protože nám počasí přálo, prošli jsme zámeckým 
parkem k vyhlídkové věži – Minaret. Kdo netrpí 
závratěmi, mohl vystoupat po 302 schodech do nejvyšší 
části. Rozhled byl opravdu úchvatný.  
     Poslední zastávkou byl Mikulov a Svatý kopeček, 
jeden z kopců Pavlovských vrchů. Kdo měl ještě sílu - a 
že se nás našlo dost – vyšel až na samý vrchol kopečku 
k poutní kapli sv. Šebestiána, ke zvonici a k Božímu 
hrobu. Druhá skupinka měla možnost se projít 
historickou částí města k zámku a prohlédnout si jeho 
blízké okolí.  
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      Tento zájezd byl ale v něčem docela jiný než 
obvykle. Pozvání přijala průvodkyně paní Andrea 
Zápotočná, která nám jak po celou dobu v autobuse, tak 
i při procházkách po památkách poutavě vyprávěla 
o historii navštívených míst. Velice jí za to děkujeme, a 

když se zadaří, určitě bychom pro ni místo v autobuse 
opět našli. Její znalosti a optimismus všechny potěšil.  
      Velice děkujeme Zastupitelstvu obce Oudoleň 
za finanční dar v hodnotě 10 000 Kč, který jsme použili 
na náklady spojené s dopravou.                  Jana Kubátová 

 
 

A DALŠÍ ZÁVOD V SOBÍŇOVĚ, TENTOKRÁT 

SOUTĚŽILI MLADÍ HASIČI 
      Tak máme po soutěži. Po měsíční přípravě jsme se 
v sobotu 3. října zúčastnili závodu požární všestran-
nosti, který se konal v Sobíňově. Jedno družstvo mlad-
ších (Kuba Plíhal, Beáta Plíhalová, Toník Rosický, Jirka 
Stránský a Sabina Váchová), družstvo starších A (Bětka 
Zvolánková, Hanka Zvolánková, Leoš Zvolánek, Nelča 
Zelenková a Štěpán Holas) a družstvo starších B 
(Danka Zelenková, Jenda Stránský, Ája Pavlišová, 
Emmča Stehnová a Emča Marková) se už nemohla do-
čkat, až vyrazí na trať.  
      Na místo nás dopravila naše hasičská auta (do-
dávka a Kačenka). Startovali jsme mezi prvními. Start 
byl sice z technických důvodů posunutý, ale nepršelo, 
"jen foukalo" a svítilo sluníčko, tak to nebyla taková pře-
kážka. Běhalo se na trati dlouhé 1,5 - 2 km pro mladší a 
2,5 – 3 km pro starší. V tomto úseku děti plnily úkoly - 
střelba ze vzduchovky (u mladších byla zrušena, příliš 
foukalo), zdravověda, topografie, hasební prostředky, 
uzlování, ručkování po laně, azimut a orientace mapy. 
Všechna naše družstva si s disciplínami velice dobře 
poradila. Příjemně překvapili všichni nováčci, kteří se 
pilně učili.   
Umístění dopadlo následovně:    
Mladší . . . 21. místo z 33 zúčastněných 
Starší A . . . 23. místo z 57 zúčastněných 
Starší B . . . 54. místo. 
        Umístění bylo, jako každý rok, velice vyrovnané, co 
se týká času stráveného na trati a počtu trestných bodů. 
Opravdu rozhodoval každý bod a desetina minuty. 
       Bohužel se nám u družstva starších B stal úraz, 
proto z důvodu dlouhého času umístění až na 54. místě. 
Při odbíhání od posledního úkolu do cíle Danka špatně 
došlápla, poranila si kotník a nemohla pokračovat v zá-
vodě. Její tým ale neztratil hlavu, zachoval duchapřítom-
nost a doběhl k nejbližšímu stanovišti pro pomoc. Po je-
jím ošetření zdravotníky doběhl zbytek hlídky do cíle. 
Chtěli bychom děti velice pochválit, jak skvěle si 

vedly při pomoci kamarádce, nezpanikařily a v klidu 
situaci vyřešily. Možná umístění není podle jejich 
představ, ale pomoc kamarádce je víc než umístění 
při soutěži. Opravdu jsme na ně velice pyšní. 
     Soutěž se dětem líbila, ale největší TOP byla samo-
zřejmě jízda Kačenkou.          Vedoucí MH Evka a Roman

POHÁR STAROSTKY ZÍSKAL NA ROK NOVÉHO 

MAJITELE  
      Dne 19. 9. se konal 3. ročník O POHAR 
STAROSTKY, i když letošní rok se nás sešlo jenom 15, 
bylo k vidění dost pěkných partií. Po odehrání všech 
sedmi kol byl vyhlášen vítěz, kterým se stal Michal So-
kol, ten si odvezl na rok Putovní pohár. Na druhém 
místě skončil Štěpán Zvolánek a třetí jsem byl já (Milan 
Chvojka).  
      Mezi dětmi do 10 let se vítězem stala Lenka Zvo-
lánková, druhá Emička Marková a třetí Tomášek 
Krištof. Všem účastníkům děkuji a těším se na příští 
ročník, který snad absolvujeme s větší účastí.  
                                                                 Milan Chvojka 
 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 
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I NA DALŠÍCH TURNAJÍCH V KRAJI VYSOČINA 

JSME MĚLI SVÉ ZÁSTUPCE 
 

       Za účasti 76 zájemců všech věkových kategorií se 
v sobotu 5. 9. v Havlíčkobrodském hotelu Slunce usku-
tečnil dlouho očekávaný, po třech změnách termínů, ra-
pid turnaj “O šachového krále a královnu Vysočiny”.  
      Z důvodu možné kapacity hracího sálu a koronaviru 
musel být počet hráčů omezen, ač zájem o účast byl 
velký. Za náš šachový oddíl se turnaje zúčastnil Tomáš 

Blažek, který skončil na 20. místě, a Michal Sokol, 
který obsadil 35. příčku. 
 
     Tito dva členové našeho šachového oddílu se zú-
častnili také turnaje Open Vysočina 2020 + Otevřený 
přebor Kraje Vysočina, který se konal od 25. do 
29. září ve Žďáře nad Sázavou. V silné 61členné kon-
kurenci obsadil Tomáš 39. příčku a ještě lépe se dařilo 
Michalovi, který skončil na krásné 15. pozici, tím si 
zvedl své ELO na 1728 a získal 2. výkonnostní třídu.                                  
                                                                 Milan Chvojka 

 

NA TURNAJI MUŠKETÝRŮ JSME ZÍSKALI KRÁSNÉ 2. MÍSTO        

     V neděli 4. 10. jsme se zúčastnili 
ve Žďáře nad Sázavou šachového turnaje 
s názvem Turnaj mušketýrů v sestavě Mi-
lan Chvojka, Tomáš Benc, Štěpán a 
Vojta Zvolánkovi. I když náš tým nepatřil 
mezi favority (chyběl Michal Sokol a Tomáš 
Blažek), přesto jsme byli překvapením pro 
všechny zúčastněné a o pouhý "půlbod" 
jsme obsadili nádherné 2. místo za hráči 
Žďáru, kteří hrají o třídu výš než my. Tímto 
bych chtěl poděkovat naší omladině 
za skvělou reprezentaci našeho oddílu 
i obce. Byl bych rád, kdyby tyto výborné vý-
sledky, kterých v turnaji dosáhli, byly odra-
zovým můstkem k jejich dalším šachovým 
úspěchům.                           Milan Chvojka 

     Skončilo další mé volební období ve funkci hej-
tmana. Chtěl bych opětovně, stejně jako v minulosti, po-
děkovat všem občanům Vysočiny a zvláště členům 
obecních samospráv za přátelskou spolupráci, dialog a 
snahu dobrat se ke společnému výsledku. I když to ne-
bylo vždy jednoduché a mnohdy bylo třeba kompromisů 
z obou stran. K tomu, abychom se domluvili, jsme větši-
nou nepotřebovali nutně žádné smlouvy a psané do-
hody. Co se domluvilo ústně, vždy pro nás platilo, sta-
čilo podání ruky na to, aby se věci začaly řešit. 

Poděkování patří občanům kraje, s mnohými jsem se 
potkal jen letmo, s některými jsem sdílel jejich osobní 
problémy. Na všech mi záleží, ale nemohu vyhovět 
všem a pomoci všude. Byl bych rád, aby i v dalším ob-
dobí byl náš kraj tak jako dosud symbolem vzájemného 
pochopení, tolerance a snahy o společnou věc. 
      Přeji vám pevné zdraví a více vnímání všeho dob-
rého, co je v nás a kolem nás.  
                           Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci říjnu oslaví výročí narození: 
 

         Václav Augustin, Oudoleň 117 
         Zdenka Tonarová, Oudoleň 33 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                    BLAHOPŘEJEME! 
 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 
FOTOHÁDANKA 

      V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii keramického 
nástěnného teploměru hned u cesty na domě čp. 110 (Plíhalovi). 
     Vylosována byla slečna Beátka Plíhalová. Výherkyni jsme 
poblahopřáli a předali jí sladkou výhru. 
A další fotohádanka:  
U jakého čísla popisného můžete 
spatřit tyto keramické ptáčky?  
 

     Kdo ví, může sdělit svůj tip 
do 23. 10. 2020 na obecní úřad. 
Z došlých správných odpovědí 
vylosujeme jednoho výherce,  
který obdrží drobný dárek. 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

     Obdarovaní sousedé děkují úspěšným 
pěstitelům žlutých maxidýní Šarce a Mirkovi 
Bencovým za zdravé zpestření jídelníčku.  

                                E. Hájková, H. Janáčková 

Foto: vysocina-news.cz 
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