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                                                                                                                              ŘÍJEN  2021  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

SLOVO STAROSTKY  
Vážení spoluobčané, 
     nadešel měsíc říjen, příroda se nádherně zbarvuje a 
pomalu zklidňuje, dny se krátí a noci prodlužují, oslavili 
jsme posvícení. Ale i když podzim přichází mílovými 
kroky, ničeho se nebojme, má své kouzlo a může přiná-
šet i příjemné dny, zprávy a sdělení. A já jich pro Vás 
několik mám. 
     První zářijový víkend jsem se zúčastnila oslav u pří-
ležitosti 200. výročí narození Karla Havlíčka Borov-
ského. Kladení věnců, hymna, proslov hejtmana 
Kraje Vysočina Vítězslava Shreka, účast bývalého 
předsedy senátu Petra Pitharta, účast současného 
předsedy senátu Miloše Vystrčila přispěly k velmi dů-
stojnému průběhu oslav v Havlíčkově Borové. Pokřtěna 
byla nová kniha s názvem Borovský Havle, jsme slepí 
nástrojové času (i po 200 letech)? Cílem nově vydané 
publikace bylo nabídnout širokou paletu pohledů 
na Havlíčkův odkaz a na to, co dnešní společnosti za-
nechal. Je velmi poutavé si ji přečíst, proto neváhejte. 
Zakoupili jsme jí i do naší obecní knihovny. 
     Koncem měsíce října proběhne kolaudace nového 
vrtu a úpravny vody v Březině, na kterou se v současné  
 

době připravujeme. V dolní části obce byly v rámci vý-
stavby chodníku vybudovány vjezdy, termín kolaudace 
zatím neznáme. Začala výstavba nového vodojemu 
v Olšinách, zpevnění příjezdové komunikace, výkopové 
práce a uložení nádrží. Získali jsme stavební povolení 
pro rekonstrukci požární nádrže, chystáme se na pře-
dání staveniště. Po doplnění požadavků od občanů při-
pravujeme projekt na výstavbu nového vodovodu 
na Čtvrtích. V kulturním domě začneme se zabudová-
ním nového rozvaděče elektrického vedení. Odbor 
územního plánování v Chotěboři nám oznámil, že obdr-
žel kladné stanovisko z krajského úřadu z odboru 
územního plánování. Architekt Ing. Aleš Lána doplní do-
kumentaci a bude navržen termín veřejného projednání. 
     Ve dnech 8. a 9. října se konají volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Rozhodnutí 
koho volit záleží na každém z vás, na vašich zkušenos-
tech a názorech, to nejdůležitější však je, abychom 
k volbám šli. Vždyť i Karel Havlíček Borovský nás 
ve svých odkazech vyzývá: „Za nehodno jest nás lekati 
a strachovati se před zlými: nejsme my slepí nástrojové 
času, ale jsme pánové jeho, sami tvůrcové svého 
osudu. Přičiňmež se a pomáhejme si sami…“ 
     Krásné říjnové dny!  
                                Blanka Zvolánková, starostka obce 

Dětský den – vyrůstá nám další generace hasičů?       
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− Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p. č. 
683/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vý-
měře 332 m2, p. č. 683/34, ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, o výměře 257 m2 a pozemku p. č. 722/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2 
v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví obce za pozemek p. č. 
432/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vý-
měře 606 m2 v k. ú. Oudoleň a pověřuje starostku 
podpisem směnné smlouvy. 

− Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova ČR mezi obcí a Státním 
zemědělským intervenčním fondem, Brno, a pově-
řuje starostku podpisem dohody. Předmětem do-
hody je poskytnutí dotace v rámci projektu Kulturní 
život v obci ve výši 106 656 Kč. 

− Zastupitelstvo souhlasí s realizací a vydáním sta-
vebního povolení k akci I/34 Jitkov – Ždírec nad 
Doubravou, DSP, VB-ZDS, AD. V rámci této akce 
bude opravena stávající silnice I/34 v úseku od pro-
pustku na Jitkovském potoce u Jitkova až po okružní 
křižovatku ve Ždírci nad Doubravou. 

− Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s průběhem výstavby chodníků. 

− s průběhem přípravy akce v Březině ke kolaudaci. 

− se započetím projektu v Olšinách. 

− s informacemi k opravě požární nádrže - začátek 
prací v polovině září. 

− se změnou zástupce na Podoubravském víceboji: 
Mgr. Blanku Zvolánkovou nahradí Mgr. Vladimíra 
Stehnová. 

− Usnesení jsou průběžně plněna. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. 9900103766/1/2021 mezi Obcí Oudoleň, 
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem a Markem 
Doleželem, Slavětín, a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. Obsahem smlouvy je zřízení věcného 
břemene plynárenského zařízení na pozemku p. č. 
160/31 v k. ú. Oudoleň dle geometrického plánu 
č. 437-93/2021. Zastupitelstvo stanovuje jedno-
rázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 
1 000 Kč.  

− Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí záměr 
pronájmu majetku obce. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žá-
dost o posouzení zaměření pozemku obce 
p. č. 648/16 v k. ú. Oudoleň a jeho využití jako pří-
jezdové cesty a k uložení vedení vody, elektřiny a 
případně kanalizace k pozemkům p. č. 107 a p. č. 
108 v k. ú. Oudoleň z důvodu budoucího zasíťování 
těchto pozemků.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s komunikačním 
systémem Česká obec. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 5/2021. Tímto opatřením byl rozpočet 

na straně příjmů navýšen o 32 976 Kč – nejvyšší pří-
jem činí dotace ve výši 31 000 Kč na úhradu nákladů 
na volby.   

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

 Era   1 151 668,10 
 ČSOB, a. s.                             5 183 903,41 
 Česká spořitelna, a. s.  640 603,43 
 Česká národní banka   2 899 134,07 
 Celkem                             9 875 309,01 Kč. 

− Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu Základní 
školy a Mateřské školy Oudoleň za školní rok 
2020/2021. 

− Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− s průběhem Podoubravského víceboje. 

− s nabídkou ručně malované cyklomapy. 

− s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Krajem Vysočina za období od 1. 1. do 30. 6. 
2021. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.  

− s možností zabezpečení kulturního domu. 

− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu 
20. 10. 2021 v 18.00 hodin.  

 

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ A OSLAVY 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

SVAZKU OBCÍ PODOUBRAVÍ 
       V sobotu 4. září proběhl v Libici nad Doubravou již 14. ročník putovní 
soutěže „PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ“. Letos se konal společně s osla-
vami 20. výročí založení Svazku obcí Podoubraví. Slavnostní zahájení 
se konalo u Pilnova statku, kde probíhal i bohatý doprovodný program. 
Nejprve se uskutečnil křest kalendáře Podoubraví pro rok 2022. Poté 
jednotlivá soutěžní družstva procházela Libicí a soutěžila ve vědomost-
ních a sportovních disciplínách - ovládání první pomoci a resuscitace, 
kreativní malování velkou tužkou, štafetová jízda na koloběžce na do-
pravním hřišti, slalom s míčem, házení hadicí na dřevěné kolíky a kvíz 
o Libici nad Doubravou. Zasoutěžit si přijelo 20 obcí, což byla rekordní 
účast. Souboje byly vyrovnané, naše družstvo ve složení Vladimíra 
Stehnová, Petr Zvolánek a Vladimír Zvolánek skončilo na 17. místě.  
Příští ročník se družstva zastupitelů utkají v Nové Vsi u Chotěboře.  
                                                                                            Petr Zvolánek 
                                                                                                 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 31. 8. 2021 

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15. 9. 2021 

 

 

 

Foto: foto@plhal 
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VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU KAŽDÝ TÝDEN  

Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., 
provozovna Žďár nad Sázavou, upozorňuje 
na zahájení každotýdenních čtvrtečních svozů 
komunálního odpadu od měsíce října. 
 

PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ 
ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovoluje informo-
vat, že její pracovníci budou v termínu 

od 8. 10. do 21. 10. provádět v naší obci pravidelné 
odečty elektroměrů. Zároveň si Vás dovoluje požádat 
o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektro-
měru a z důvodu bezpečnosti pracovníků o zabezpe-
čení Vašich psů po dobu realizace návštěvy.  
 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  
Ve dnech 15. - 17. 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. 

 

UPOZORNĚNÍ POŠTY PARTNER 
Pošta Partner bude v pátek 8. 10. odpoledne zavřená.  
 

BAZÁREK 
Podzimního bazárku se zúčastnilo 12 prodejců a pro-
dalo se zboží za 4 060 Kč. Děkujeme. 

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
V úterý 26. 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 při-
nést a rovnou uložit na svozová vozidla.  

V ZÁŘÍ SI DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZVYKAJÍ 

NA NOVÉ KAMARÁDY 

      A jsme zase tady v obnovené sestavě – to bylo první 
téma, kterým jsme se 1. září ve školce přivítali. Odešli 
nám dva předškoláci a ty nahradily dvě nové tříleté děti. 
V současné době je zapsáno 18 dětí. Další nové děti 
k nám přijdou během roku. Obměnil se opět i pedago-
gický kolektiv, protože nám další paní učitelka odešla 
na mateřskou dovolenou. Paní učitelku Martu Půžovou 
posílila Eva Petříčková, 
obě paní učitelky dojíždějí 
z České Bělé.  
     Září je pro děti nároč-
nější období, proto jsme 
velkou část měsíce věno-
vali tomu, jak to chodí u 
nás ve školce. I ti už zku-
šení školkáčci si musí opět 
zvykat na každodenní dří-
vější vstávání, na pravidel-
nost a hlavně na fungování 
v kolektivu. Těžké, i když 
z počátku třeba lákavé, je 
to pro nové děti. Všechno 
je pro ně neznámé a vůbec 
netuší, jak to ve školce 
chodí. Že to není jen přijít 
si pohrát s hračkami, ale 
zvyknout si na nové pro-
středí, nové neznámé do-
spěláky, na pravidelný re-
žim jiný než domácí, 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 období 
není žádná legrace. Každé dítě reaguje na prostředí 
školky jinak: některé se chová zcela nenuceně, jiné opa-
trně zkoumá a část dětí vstup do školky nezvládá. Vadí 
jim odloučení od rodiny, nechtějí se odpoutat od ma-
minky a tatínka, chtějí být doma. Nakonec si ale na 
školku v nějaké podobě zvykne každý, většina si ji za-
miluje, i když začátky nemusí být jednoduché. A právě 
zde začíná příprava do života. Celý život si musíme zvy-
kat na nějaké nové prostředí a jiné podmínky. Školka je 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Děti z mateřské školy u Plíhalů na statku. 
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pro dítě obrovským přínosem do života. Dítě se tu naučí 
sociálním dovednostem, díky kterým dokáže lépe obstát 
v kolektivu, uhájit si své místo, spolupracovat, soupeřit 
i uznávat jinou autoritu. Je to první krok k osamostat-
nění dítěte, i když pro něj přímo skok do neznáma. Úko-
lem nás všech dospěláků je dítěti to neznámo co nejvíce 
přiblížit a při tom skoku ho držet naší velkou dospělác-
kou jistotou a bezpečím. Náš pedagogický kolektiv chce 
děti provést kouskem jejich života tak, aby získaly dobré 
důležité základy, dokázaly se začlenit do reálného ži-
vota a začaly mu alespoň trochu rozumět. Držíme se 
zásady, že v jasně daných a smysluplných pravidlech 
a rituálech mají děti bezpečí, klid a svobodu. Poskytu-
jeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, 
respektu, důvěře, empatickém naslouchání, aby každé 
dítě mohlo rozvinout svoji osobnost. 
     Společné zářijové sžívání ve školce nám kazily ba-
cily – znovu, po dlouhé době, se k nám vrátila Bába 
Rýma a její pomocníci – a tak spousta dětí musela opět 

zůstat doma a léčit se. Ale i přesto se děti stihly 
ve školce seznámit s novým kamarádem Čitálkem, 
s kterým budeme celý rok putovat po krásách světa 
za pomoci pohádek. V září nás seznámil s pohádkou 
Boudo, budko.  
     Také jsme se byli podívat na statku u Plíhalů, kde si 
děti zase mohly naživo sáhnout na velká zvířata, okouk-
nout velké zemědělské stroje a nakrmit na dvorku sle-
pičky. Děkujeme Plíhalům, že nám exkurzi umožnili, 
a zvlášť Kubíkovi, který nás celý čas provázel a dětem 
pomáhal.  
     Dále budeme během roku pokračovat v projektu 
pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí 
s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme se zvířátky a opět realizovat kom-
plexní ekologickou výchovu s celostátním environmen-
tálním programem Mrkvička.  
     Věříme, že nás čeká další příjemný rok s dětmi a je-
jich rodiči.                                               Paní učitelky MŠ 

 

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE JSME PŘIVÍTALI TŘI 

PRVŇÁČKY 

     Prvního září jsme mezi námi přivítali tři prvňáčky: Da-
vida B., Dáju E. a Janičku Z. Slavnostní zahájení díky povin-
nému testování proběhlo s třídními učitelkami v jednotlivých 
třídách, prvňáčky přivítala paní starostka v zasedací míst-
nosti obecního úřadu. Celkem v tomto školním roce naši 
školu navštěvuje 27 žáků. 
     Od druhého školního týdne probíhá pro zájemce výuka 
nepovinného předmětu náboženství, od října nabízíme dě-
tem zájmové útvary: sborový zpěv, hru na zobcovou flétnu, 
šachy a deskové hry, stolní tenis a kroužek lidových tradic. 
     Doufáme, že se nám bude všem dařit a budeme se pra-
videlně setkávat ve škole i na mimoškolních akcích.  
                                                                      Učitelky ZŠ 

  
 

MODNÍ PŘEHLÍDKA V KLOBOUCÍCH, 

KTERÉ JSME SI SAMI VYROBILI 

 
      V pracovní činnostech dne 30. září jsme 
vyráběli papírové klobouky. Z domu jsme si 
přinesli přírodniny a jimi jsme zdobili klo-
bouky. Přírodniny jsme lepili na klobouk tav-
nou pistolí a dozdobili pentlí. Nakonec jsme 
zapózovali paní učitelce, která nás vyfotila. 
Moc nás to bavilo.       
                             Emča a Kristýnka z 5. třídy  

Foto: M. Plíhalová 

Foto: M. Plíhalová Foto: M. Plíhalová Foto: M. Plíhalová 
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Jindřich Šídlo – Tomáš Etzler: 

KDO VÍ, KDE BUDU ZÍTRA      
     Jak to dopadne, když si uznávaný 
komentátor Jindřich Šídlo sedne s To-
mášem Etzlerem, spolupracovníkem 
americké CNN a bývalým reportérem 
České televize v Číně, a povídají si o 
novinařině? Co tato profese obnáší 
dnes, v době Facebooku a Youtube? 
V čem je americká žurnalistika jiná než evropská, re-
spektive česká? A proč vlastně lidé odcházejí do zahra-
ničí? Dva ostřílení novináři spolu diskutují o řadě váž-
ných i méně vážných témat. 

Zdeněk Šmíd: TROJÍ ČAS HOR    

     Pověst o Hanesu Gruberovi, Ba-
lada Katarina a Příběh zapomenu-
tého fořta – to jsou názvy tří bala-
dicky laděných novel, které obsa-
huje kniha Zdeňka Šmída Trojí čas 
hor.  
     Jejich děj se odehrává na Šu-
mavě v době starých mýtů, za třice-
tileté války a v současnosti. Autor v nich mistrným vy-
pravěčským způsobem rozvíjí osudové příběhy lásky a 
zamýšlí se nad smyslem lidského života a nad vztahem 
člověka k přírodě

     Sbor učitelský pro rok šk. 1910 rozdělil 
se takto: v I. třídě vyučoval p. Frant. Janá-
ček, ve II. třídě správce školy, ve III. t. 
p. Albert Vyskočil, náboženství vyučoval 
na škole zdejší a expos. ve Slavětíně dů-
stojný pan farář z Borové, Frant. Mora-
vec; ženským ručním pracím do 1. listo-

padu sl. M. Bednářová, výpomoc uč. z. r. prací.  
     Zdravotní stav žactva byl celkem uspokojivý, vyskytl 
se sice nějaký případ planých neštovic, ale nerozšířil se. 
Přeočkování dítek školních provedl obvodní lékař 
z České Bělé, p. Jos. Šlesinger, přeočkováno celkem 
45 dítek.  
     Dne 11. prosince 1909 navštívil školu zdejší nový 
c. kr. okr. inspektor šk. p. Jos. Zeman s panem 
c. kr. okres. lékařem Jos. Lhotou. Přítomen byl kreslení 
ve III. třídě, v II. tř. opravě úkolů slohových, prohlédl a 
podepsal úřední knihy, některé sešity.  
      Dne 17. září 1909 zemřela po delší chorobě slečna 
Milada Bažantová, industriální učitelka zdejší, trávivší 
dovolenou od 1. ledna 1909 u své paní matky 

v Litomyšli; pohřeb její konal se dne 19. září v Litomyšli 
na tamním hřbitově. 
     Ve školním roce 1910 zasazena dvě nová okna 
ve třídě II. nákladem 50 korun.  
     Dne 28. 10. došel dekret ze dne 21. října pro slečnu 
Marii Bednářovou, výpomocnou učitelku ručních prací. 
     Dne 11. listopadu sňali z věže školní zvon a zavěsili 
jej na kůlnu hasičskou.  
      Dne 26. února vzdal se zdejší zat. uč. II. tř., p. Albert 
Vyskočil, pro stálou chorobu žaludku a žloutenku, místa 
svého a odejel k rodičům na Kr. Vinohrady na léčení.  
     Dne 3. března 1910 ke službě se přihlásil zatím. uč. 
II. tř. p. Karel Biskup.  
      Povětrnost zimní byla celkem mírná, vánoce byly 
skoro zelené, byl strach o led, několik mrazů konečně 
led upravilo, město Praha zakoupilo led z Jordánu, 
smlouva uzavřena na 12 let. Koncem měs. února sníh 
se ztratil, nastalo mírné počasí, cesty rychle vysýchaly, 
v zahradě šk. pracováno již. 7. března a 13. března 
ve Slavětíně jednotlivci jaré žito i ječmen seli.  
   (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

DĚTSKÉHO DNE SE ZÚČASTNILO 40 DĚTÍ  
      V sobotu 28. 8. pořádali společně TJ Sokol Oudoleň a SDH Oudoleň 
dětský den. Ve 14 hodin se u kulturního domu otevřela stanoviště s úkoly 
pro děti. Každý, kdo přišel, dostal soutěžní kartu, na kterou získal za spl-
nění disciplíny nálepku. Úkoly byly: střelba ze vzduchovky, stříkání džbe-
rovkou na cíl, prolézání opičí dráhy, hod do kruhu, hod do basketbalo-
vého koše, střelba do brány, překážková dráha, hledání věcí v mouce, 
skákání v pytli, hod na klauna. Pokud děti tyto disciplíny splnily, mohly si 
vybrat odměnu a dostaly pití a fidorkovou medaili. Poté si mohly disciplíny 
už „jen tak“ trénovat. 
     Od 16. hodiny již všichni netrpělivě vyhlíželi příjezd hasičů z Přibyslavi, 
kteří sportovní odpoledne zakončili ukázkou – vyproštění chodce sraže-
ného osobním automobilem. Příjezd se sirénou a samotné vyprošťování 
bylo poučné a zajímavé. Nakonec si zájemci mohli prohlédnout hasičské 
auto. 
     Naštěstí vyšlo počasí, i sluníčko vysvitlo, a tak jsme nakonec mohli 
přivítat 40 dětí a jejich doprovod, což nás velice potěšilo. 
     Děkujeme všem, kteří přišli. Poděkování patří také těm, kteří se podí-
leli na přípravě a obsluze, jak u stanovišť, tak i u občerstvení. Dále také 
všem sponzorům. 
     Doufám, že se opět častěji začneme scházet u společných akcí.    E.R.

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ + TJ SOKOL OUDOLEŇ Z. S. 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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NAŠI HASIČI ODJÍŽDĚLI ZE SOUTĚŽE 

V SOBÍŇOVĚ S DVĚMA POHÁRY 

        Dne 18. 9. se naše SDH zúčastnilo již tradičního 
Memoriálu Pavla Matalíka v Sobíňově. Naši hasiči měli 
tři želízka v ohni, když jsme vyslali tři týmy. A to dvě 
mužská družstva a jedno družstvo žen. Za Oudoleň A 
bojovali J. Ondráček, M. Antl, R. Zelenka, J. Antl, L. Mu-
sil, J. Kubát, P. Musil. Za Oudoleň B startovali P. Sláma, 
R. Antl, R. Zelenka, J. Kubát, P. Musil, J. Polívka a 
S. Musil. Ženy zastupovaly D. Zelenková, H. Zelenková, 
I. Bencová, A. Blažková a A. Wasserbauerová. Jelikož 
ženám chyběly dvě členky, tak pomoc přišla z řad mužů 
(M. Antl, L. Musil).    
       Ačkoli jsme podle minulého ročníku čekávali soutěž 
na dvě kola, kdy v prvním kole byl tradiční požární útok 
a ve druhém jsme mohli zkusit netradiční požární útok, 
tak letošní ročník byl sice opět rozdělen na dvě kola, ale 

v obou se běžel tradiční požární útok. Obě kola si muži 
zaběhli jako první. Oba naše týmy bojovaly jako lvi. 
V prvním kole skončilo mužstvo A na 4. místě a mužstvo 
B na 3. místě. Druhé kolo bylo smolné pro B, tento tým 
skončil na 7. místě, a i mužstvo A si trošku pohoršilo a 
skončilo na 5. místě. Ale jelikož se sčítalo umístění a 
v případě shody se počítalo umístění z prvního kola, tak 
ve výsledku Oudoleň A skončila na 3. místě a Oudo-
leň B na 5. místě. Pak již přišly na řadu ženy, které měly 
stejné podmínky jako družstva mužů. V prvním kole si 
ženy vybojovaly 2. místo, které ve druhém kole potvr-
dily. V celkovém pořadí tak uhájily 2. místo. 
     Na všechny tři týmy můžeme být pyšní, že i přes 
množství práce a příprav do škol si našly čas, aby mohly 
reprezentovat naše SDH. Všem moc děkuji. Již se těším 
na další soutěž. 
     Požárnímu sportu zdar.  
                                Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 

ZÁJEZD ZA KRÁSAMI NAŠÍ VLASTI ZAVEDL 

ÚČASTNÍKY DO PŘÍBRAMI A NA ORLÍK 
     Po loňském cestování po jižní Moravě jsme se letos 
vypravili do středočeského a jihočeského kraje.  
     Navštívili jsme město Příbram, které se nachází 
54 km jihozápadně od hlavního města Prahy, v oblasti 
pod Brdy na říčce Litavce. První prohlídka nás čekala 
na poutním místě Svatá hora. Je to bazilika s klášterem 
a zároveň barokní perla s mnoha nádhernými výhledy, 
tajemnými místy nebo romantickými zákoutími. Díky ko-
mentované prohlídce jsme měli možnost prohlédnout si 

Mníšeckou, Pražskou, Plzeňskou a Březnickou kapli, 
procházeli krásně malovanými ambity a sešli i pár sva-
tohorských schodů.  
     Druhá prohlídka byla také v Příbrami, takže jsme se 
autobusem jen krátce přesunuli do části Březové Hory, 
kde se Hornické muzeum nachází. Prohlídku jsme měli 
domluvenou na dole Anna. Z nádvoří jsme vstoupili 
do podzemí a projeli se důlním vláčkem 260 m dlouhou 
Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Pro-
kop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru 
(1 600 m) patřící k jedné z nejhlubších šachet ve střední 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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Evropě. Pokra-
čovali jsme 
ve strojovně 
dolu 
Anna s tech-
nickou památ-
kou, jedním 
z nejvzácněj-
ších exponátů 
Hornického 
muzea na Bře-
zových Ho-
rách, parním 
těžním strojem 
Breitfeld & Da-
něk 
z roku 1914. 
Jízda vláčkem 
se líbila dětem i 
dospělým, vi-
děli jsme i per-
moníky, ale 
těžkou práci 
horníků by ni-
kdo z nás ne-
chtěl vykoná-
vat.  
     Předpo-
slední za-
stávka byla už 
v jihočeském 
kraji, a to na 
zámku Orlík 
nad Vltavou. 
Dnešní panství 
je v majetku 
syna bývalého 
politika Karla Schwarzenberga. Interiéry a zámecké ex-
pozice se na Orlíku zaměřují především na život rodu 
Schwarzenbergů v 19. století. Během prohlídky jsme 
procházeli Modrý salónek ve stylu druhého rokoka, Malý 
a Velký empírový salón, Teskův sál a zámeckou kni-
hovnu s 18 000 výtisky. Na zámku je také Pušková 
chodba s loveckými trofejemi a puškami. 

     V závěru výletu jsme využili překrásné slunečné po-
časí k procházce po Žďákovském mostě, který vede 
přes řeku Vltavu a je dlouhý 542,91 m.  
     Počasí, dobrá nálada, šikovný řidič autobusu a 
skvělá parta účastníku zájezdu přispěla k příjemně pro-
žitému sobotnímu dni.                               Jana Kubátová 

MLADÍ HASIČI SOUTĚŽILI V PODZIMNÍM 

KOLE HRY PLAMEN 
     V sobotu 2. října se 1 družstvo starších a 2 družstva 
mladších vydala reprezentovat náš sbor na celoroční 
hru Plamen. Závod požární všestrannosti se konal 
ve Ždírci nad Doubravou.       
      Počasí bylo jako stvořené pro sportovní klání. Děti 
čekaly disciplíny: zdravověda, topografické značky, ur-
čování azimutu a orientace mapy, ručkování po laně, 
požární ochrana, střelba ze vzduchovky a uzlování. 
Všechny tyto disciplíny plnily děti na trati, která vedla le-
sem a loukami v okolí Ranska. 
      Na hasičské cvičiště jsme jeli našimi oblíbenými 
auty – dodávkou a „Kačenkou“. Po prezentaci a pro-
hlídce zázemí jsme se vydali na start, který byl asi 
500 m u Pobočenského rybníku. První startovalo druž-
stvo starších ve složení Štěpán Holas, Jenda Stránský, 
Bětka Zvolánková, Hanka Zvolánková a Nelča Zelen-
ková (start dle rozpisu v 9:10 hodin). Další vyběhlo na 
trať družstvo mladších A ve složení Toník Rosický, Jiřík 

Stránský, Janča Zvolánková, Markétka Frűhbauerová a 
Terezka Antlová (start v 9:15). V tomto družstvu byla 

https://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-b-dul-anna/parni-tezni-stroj/
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-b-dul-anna/parni-tezni-stroj/
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-b-dul-anna/parni-tezni-stroj/
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-b-dul-anna/parni-tezni-stroj/
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/areal-b-dul-anna/parni-tezni-stroj/
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děvčata, pro která to byly první závody. A poslední vy-
běhlo družstvo mladších B – Kubík Plíhal, Jenda Bla-
žek, Emmča Stehnová, Emča Marková a Beátka Plíha-
lová (start v 9:30). Staršímu družstvu z Jitkova byla za-
půjčena naše nová posila Míša Záhumenská pro dopl-
nění jejich družstva.  
Výsledky: MLADŠÍ A    38. místo z 41 družstev 
 MLADŠÍ B    18. místo z 41 družstev 
 STARŠÍ     39. místo z 53 družstev. 
     V konkurenci mnoha družstev naši obstáli velice 
dobře. Tyto výsledky se nám započítávají pro jarní kolo 

hry Plamen. Na jaro jsme rozděleni do oblastí (naše ob-
last zahrnuje 9 sborů – Oudoleň, Jitkov, Havlíčkova Bo-
rová, Dobrá, Dlouhá Ves, Kohoutov, Ždírec n. D., Kru-
cemburk, Sobíňov) a výsledky z tohoto závodu ZPV se 
počítají na tuto oblast, tzn. že v oblasti jsou mladší 
na 5. místě a starší na 7. místě. Jsou to jejich výchozí 
startovní pozice pro jaro. 
     Všechny děti velice chválíme za reprezentaci 
na soutěži, trénink a dosažených výsledků.  
                                                                    Vedoucí MH 

STAVBY, KTERÉ SE ZAPÍŠÍ DO HISTORIE 
     Člověk je od přírody činorodý a má potřebu zanechá-
vat za sebou viditelnou stopu – například v podobě no-
vých staveb. Právě jejich architektonickou originalitu 
nebo veřejný význam každoročně posuzuje odborná po-
rota krajské soutěže Stavba Vysočiny. Do letošního roč-
níku bylo přihlášeno celkem osmnáct nových investic 
nebo zásadních oprav a revitalizací. 
     Mezi oceněnými novostavbami figurovaly Sportovní 
hala Nové Město na Moravě, Sportovní areál Třebíč-Bo-
rovina na Okružní ulici a největší silniční stavba v historii 
Kraje Vysočina – obchvat Velkého Beranova na silnici 
II/602. Čestné uznání odborné poroty patří Komunit-
nímu centru Pacov, novostavbě Krajské knihovny Vyso-
činy Havlíčkův Brod, dopravnímu hřišti v Jihlavě a cyk-
lostezce podél řeky Sázavy v Havlíčkově Brodě. 
Všechny zmíněné oceněné stavby vznikly v prvních de-
setiletích 21. století a nesou známky precizní projektové 
přípravy, byly důkladně narozpočtovány, napnuté har-
monogramy prací pečlivě hlídaly počítačové programy, 
všechno do posledního detailu bylo předem dáno, 
schváleno – v některých případech až v Bruselu. Proč 
věnuji tolik času popisu právě novodobých moderních a 
důsledně účelových staveb? 
     Zcela záměrně. Odborná porota totiž udělila ještě 
jedno hlavní ocenění, a to v kategorii rekonstrukce sta-
veb – za řešení, které přispělo ke sjednocení a celist-
vosti daného výrazu při respektování historických sou-
vislostí a za obohacení kulturně společenské náplně ob-
jektu byl titul Stavba roku Kraje Vysočina udělen s vel-
kou pokorou generální opravě hradu Roštejn. Jeho pů-
vodní majitelé páni z Hradce, Slavatové z Chlumu a Ko-
šumberka, Lichtenštejn-Kastelkornové a Podstatští-
Lichtenštejnové by byli na současnou podobu hradu ur-
čitě pyšní. Hrdě konstatuji, že gotický hrad, jehož zá-
klady byly položeny v první polovině 14. století, toho má 

za sebou celkem dost – přežil tažení husitů, byl několi-
krát vítaným dědictvím, tu a tam opraven, na začátku 
20. století vyhořel, následovalo znárodnění, pak zpří-
stupnění veřejnosti a v posledních čtyřech letech po-
mohla Evropská unie jeho současnému vlastníku Kraji 
Vysočina s generální opravou a realizací nových expo-
zic. A je čím se chlubit. Prozatím posledním historickým 
zápisem v kronice hradu je získání titulu Stavba roku 
Kraje Vysočina. Za tímto úspěchem je nejen moudré 
rozhodnutí našich předků položit základy nádherné a 
účelné stavby v romantickém koutě Javořických vrchů 
ve výšce 677 m n. m., ale dnes především šikovné ruce 
současných mistrů svého oboru, restaurátorů a historiků 
umění – lidí, které baví řemeslo. Hrad Roštejn patří nyní 
Kraji Vysočina. Stejně jako předchozí vlastníci i my jsme 
tu zanechali při rekonstrukci zásadní stopu. Zkusíte 
uhodnout, jakou? Napovím Vám. Podle evropských no-
rem je tato místnost vybavena „inventářem“ od podlahy 
po strop z nerezu, vše bezdotykové, samá fotobuňka… 
Přijeďte se na Roštejn na vlastní oči podívat, jak se nám 
a mistrům řemesel opravy povedly. Přesvědčte se na 
vlastní oči, co se líbilo porotě letošního ročníku soutěže 
Stavba Vysočiny. Jste srdečně zváni, otevřeno je do 
konce října. 
      A na konec to nejlepší ze soutěže Stavba Vysočiny 
– Cenu hejtmana, stejně jako cenu veřejnosti získala 
oprava venkovské usedlosti Domu přírody Žďárských 
vrchů v Krátké. 
       Když už píši o těch oceněných stavbách – pak gra-
tuluji městům a obcím ke všem dokončeným opravám i 
novostavbám, které se jim v poslední době úspěšně po-
dařilo realizovat. Ke všem novým hasičským stanicím, 
sokolovnám, opraveným kulturním domům, sportoviš-
tím, školám a školkám, k opraveným silnicím a chodní-
kům – ke všemu, co vám bude mnoho dalších let dobře 
sloužit.              Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 
KDO JE NA STARÉ 

FOTOGRAFII? 

OPRAVA 
 

      Na fotografii z 6. týdne byl 
mylně uveden sedící zleva jako 

první Jan Med, jedná se zřejmě 

o Jaroslava (nebo Miroslava) 

Kubáta z Jitkova, a jako třetí byl 

uveden Jan Kubát, jedná se o 
pana Bratršovského ze Střížova. 

  

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

 

COOP Oudoleň 

OBJEDNÁVKA ZELÍ  
NA KROUHÁNÍ 

➢ již od 29. 9. - celé hlávky 
zelí, cena 12,90 Kč/kg,  
dodání dle domluvy. 

➢ do 15. 10. - krouhané zelí, 
cena 21,90 Kč/kg, dodáno 
bude 22. 10. 
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TOMÁŠ BAČKOVSKÝ ZÍSKAL DRUHÉ MÍSTO V STUDENTSKÉ SOUTĚŽI STAVBA VYSOČINY 
       V pondělí 6. září proběhlo vyhlášení 
19. ročníku soutěže Stavba Vysočiny, 
jejíž součástí je také vyhlášení nejlep-
ších studentských projektů.  
      A právě projekt Tomáše Bačkov-
ského získal druhé místo v této prestižní 
studentské soutěži. Jde o soutěžní pro-
jekt pro stavební školy v Kraji Vysočina 
(Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod). Jedná 
se o celoroční projekt s pevným zadá-
ním – v letošním roce zadání znělo: 
MULTIFUNKČNÍ DŮM HUMPOLEC 
(stavba občanské vybavenosti, byty, 
prostor pro dětskou skupinu). Prvním 
krokem je obhlédnutí místa stavby a 
zpracování předběžného návrhu, pak 
následuje konzultace s přiděleným vyu-
čujícím a zpracování dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení, vč. 
konstrukčních výkresů, pohledů, řezů a 
vizualizace.  
       Poté, co se Tomášovi podařilo probojovat do finále, 
čekala ho ještě příprava „obchodní“ prezentace jeho 
projektu potencionálním klientům – členům odborné ko-
mise, která rozhoduje o udělení finanční odměny těm 
nejlepším.   
       Tomáš Bačkovský získal za druhé místo finanční  

odměnu 8 000 Kč.  Ocenění mu předal Jan Břížďal, 
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a 
sportu, informatiky a komunikačních technologií, který je 
patronem obou těchto studentských kategorií. 
      Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve studiu 
na vysoké škole.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

8.- 9. 10.  Volby do Poslanecké sněmovny PČR Obec 

15. – 17. 10.  Svoz velkoobjemového odpadu  Obec 

20. 10.  Zasedání zastupitelstva Obec 

26. 10.  Svoz nebezpečného odpadu Obec 

12. 11.  Svatomartinská lampionová stezka SDH 

20. 11. Předvánoční aranžování SDH 

 
O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání voleb  
do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 
 
  

 Starostka Obce Oudoleň  
podle § 15 zákona  

č. 247/1995 Sb., o volbách  
do Parlamentu České republiky 
a o změně některých zákonů, 

oznamuje: 
 
 

1. Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se 
uskuteční: 

      v pátek 8. října 2021  
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  
v sobotu 9. října 2021  
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb je volební 
místnost v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Oudoleň, Oudoleň 
čp. 123.  
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky. 
 

4. Každému voliči budou dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. 
 

 
 

 

ŽIVOTNÍ  
JUBILEUM 

 
 

V měsíci říjnu oslaví 
výročí narození: 

 
 

Marie Halamová,  
Oudoleň 57 

Věra Paušímová,  
Oudoleň 111 

 

BLAHOPŘEJEME! 
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KDO JE NA STARÉ FOTOGRAFII? 
 

      Na základě přání občanů vybíráme některé fotografie 

z kalendáře a budeme se snažit identifikovat vyfotografované 

osoby. 
       
Na fotografii z 43. týdne je svatba Karla a Boženy Dvořákových  

dne 30. 10. 1948: 
 

Sedící na zemi zleva: Mirek Kárník, Střížov, Jan Janáček,  

čp. 127, ?, Václav Hájek, čp. 104.  
 

Sedící zleva: Jindřiška Janáčková, čp. 127, (na klíně Ladislav 

Janáček, čp. 127), ?, Karel Dvořák, otec ženicha, před ním  

stojící Stanislav Janáček, čp. 113, Božena Dvořáková, matka 

ženicha, před ní stojící Jindřiška Boštičková, Karel Dvořák,  

ženich, čp. 130, Božena Dvořáková, nevěsta, čp. 130, Marie Hájková, matka nevěsty, čp. 104, Josefa 
Janáčková, babička nevěsty, čp. 11, František Janáček, dědeček nevěsty, čp. 11, Zdeňka Janáčková, 

čp. 127. 

 

Stojící zleva: ?, ?, ?, Albín Janáček st., čp. 113, Marie Zvolánková, čp. 116, Robert ?, Jitka Dvořáková, 

sestra ženicha, Albín Janáček, čp. 113, Marie Janáčková, čp. 113, Karel Hájek, čp. 104, Anděla Janáč-
ková, čp. 127, František Janáček, čp. 113, Josef Janáček, čp. 124, Růžena Janáčková, čp. 124. 
 

Stojící vzadu zleva: Václav Janáček, čp. 4, Josef Hejkal, Česká Bělá, František Janáček, čp. 4, Věra 

Bencová, čp. 85, Antonín Stránský, čp. 83.  
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