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Obec Oudoleň 

a Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 

všechny srdečně zve 

do Kulturního domu v Oudoleni 

na 
 

od 14.00 do 17.00 hodin můžete v sále 

kulturního domu zakoupit výrobky dětí, 

Včelaříků, keramiku od Lenky Sedlákové, 

šperky, perníčky, výrobky z pedigu, 

dekorativní dřevěné předměty 

a ozdoby a další. 
 

od 15.00 hodin – vystoupí s programem  

děti a žáci ZŠ a MŠ Oudoleň  
 

         v 17.00 hodin společně  

      rozsvítíme vánoční stromek 

        a zahájíme adventní čas. 
 

Zájemci o prodej na jarmarku 
se mohou hlásit do 23. 11. 2018  
na Obecním úřadě v Oudoleni. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  
                    LISTOPAD 2018  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na 

                           v sobotu 24. 11. 2018                      

                           od 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 
     Vystoupí kroužek lidových tradic a k poslechu 
zahraje harmonikář pan Jan Frühbauer a spol. 

   Občerstvení zajištěno. 

      
                                                               

 

Družstvo mladých hasičů na soutěži v Pohledu. 

Sázení lip k 100. výročí vzniku republiky - děti ze základní školy zpívají státní hymnu. 

 
 

Začínáme cvičit 
 

v pondělí 

12. 11. 2018 

od 17.30 hodin 

v sále 

kulturního 

domu. 
 

Pokud cítíte,  

že se 

potřebujete 

protáhnout, 

uvolnit páteř  

a i svoji  

mysl - přijďte. 
 

Těší se Líba 
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- Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva 
obce předáno osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 

- Předsedající  v  souladu  s  §  69  odst.   2   zákona 
o  obcích  vyzval   přítomné   členy   zastupitelstva 
ke složení slibu: „Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce 
Oudoleň a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ Žádný člen 
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib 
s výhradou. 

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a podepsalo 
Informaci o povinnosti mlčenlivosti člena 
Zastupitelstva obce Oudoleň. 

- Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
- Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje zvolení 

jednoho místostarosty. 
- Zastupitelstvo obce Oudoleň určuje, že výkon funkce 

starosty obce a místostarosty obce bude 
vykonávaná jako neuvolněná.  

- Zastupitelstvo    obce   Oudoleň   volí  starostkou 
Mgr. Blanku Zvolánkovou. 

- Zastupitelstvo obce Oudoleň volí místostarostou 
Petra Zvolánka, Bc. 

- Zastupitelstvo obce Oudoleň zřizuje výbor finanční a 
kontrolní. Oba výbory budou tříčlenné. 

- Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedkyní 
finančního výboru Pavlínu Blažkovou.  

- Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedkyní 
kontrolního výboru Mgr. Annu Janáčkovou.  

- Zastupitelstvo obce Oudoleň zřizuje: výbor školský, 
výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost, výbor pro 
rozvoj obce, výbor pro životní prostředí a výbor 
kulturní a sportovní. Všechny výbory budou 
tříčlenné. 

- Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedkyní 
školského výboru Mgr. Vladimíru Stehnovou. 

- Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedou výboru 
pro veřejný pořádek a bezpečnost Pavla Veselého. 

- Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedou výboru 
pro životní prostředí Václava Augustina. 

- Zastupitelstvo obce Oudoleň volí předsedou 
kulturního  a sportovního výboru Vladimíra Zvolánka.  

- Zastupitelstvo obce Oudoleň odkládá volbu členů 
finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů 
na členství ve výboru na nejbližší zasedání.  

- Zastupitelstvo obce Oudoleň odkládá volbu členů 
kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů 
na členství ve výboru na nejbližší zasedání.  

- Zastupitelstvo  obce  Oudoleň  v souladu  s  § 72 
odst.   2  zákona  o  obcích    a    nařízením   vlády 
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků stanoví měsíční 
odměnu za funkci předsedy výboru zastupitelstva 
obce, a to ode dne 1. 11. 2018 a v případě 
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupi-
telstva, jehož se zúčastnil. 

- Zastupitelstvo  obce  Oudoleň  v souladu  s  § 72 
odst. 4 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví, že neuvolněné člence zastupitelstva za vý-
kon funkce starostky bude poskytována měsíční 
odměna. 

- Zastupitelstvo  obce  Oudoleň  v  souladu  s  § 72 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví,  že   neuvolněnému   členu  zastupitelstva 
za výkon funkce místostarosty bude poskytována 
měsíční odměna, a to ode dne 1. 11. 2018. 

- Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje, že v případě 
neúčasti na zasedání zastupitelstva předsedové 
výborů (a ve výši odměny předsedy výboru také 
starostka a místostarosta obce) věnují svoji měsíční 
odměnu    mateřské   škole   nebo   základní   škole 
v Oudoleni. Toto rozhodnutí neplatí v případě 
neúčasti z opravdu vážných důvodů.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a podepsalo Čestné 
prohlášení člena Zastupitelstva obce Oudoleň. 

- Diskuse 
- předsedající navrhl termín konání příštího 

zasedání  zastupitelstva  obce dne 14. 11. 2018 
od 18.00 hodin. 

- zastupitelstvo projednalo termín konání Vítání 
občánků, termín byl stanoven na 15. 12. 2018 
ve 14.00 hodin.  

- zastupitelstvo projednalo termín konání Posezení 
se seniory, termín byl stanoven na 24. 11. 2018 
v 17.00 hodin.  

- zastupitelstvo projednalo organizaci konání 
Vánočního jarmarku a rozsvěcení vánočního 
stromu dne 2. 12. 2018 ve 14.00 hodin. 

Zastupitelstvo bere na vědomí.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ

Pořadové číslo Jméno zastupitele Volební strana Počet hlasů 

 

 

 

 

Počet hlasů 

1. Blanka Zvolánková Oudoleň 158 
2. Vladimíra Stehnová Oudoleň 116 

3. Jaroslav Zvolánek Za obec krásnější a klidnější 97 

4. Pavlína Blažková Oudoleň 94 

5. Václav Augustin Za obec krásnější a klidnější 93 

6. Petr Zvolánek Oudoleň 92 

7. Pavel Veselý MLADÍ PRO OUDOLEŇ 71 

8. Anna Janáčková Oudoleň 70 

9. Vladimír Zvolánek Za obec krásnější a klidnější 70 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 31. 10. 2018 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM 
Vážení spoluobčané, 
     dovolte mi, abych Vám jménem nově zvoleného 
Zastupitelstva  obce  Oudoleň   upřímně   poděkovala 
za Váš zodpovědný přístup ke komunálním volbám, 
kterým jste ukázali, že Vám život v naší obci není 
lhostejný. Vaše hlasy jsou pro nás zavazující a budeme 
se všichni snažit, abychom Vás ve své práci nezklamali 
a plnili cíle a přání, které jste do našich rukou vložili. 
     Na tomto místě bych ráda jménem svým poděkovala 
za neuvěřitelně velký počet hlasů, které jsem od Vás 
získala. Vaše obrovská důvěra a podpora mi dodala 
odvahy stát se starostkou naší obce. Vím, že to bude 
práce náročná a skloubit jí s mým povoláním nebude 
úplně tak jednoduché. Ale mám vedle sebe osm 
zastupitelů a pevně věřím, že vytvoříme dobrý tým, 
který potáhne v zásadních otázkách za jeden provaz a 

každý podle svých možností bude přispívat k lepšímu a 
komfortnějšímu životu v naší obci. Úkolů je před námi 
hodně, některé z nich jsou rozeběhnuté, případně 
rozpracované, a spousta nových na nás čeká. 
S pocitem zodpovědnosti, jistoty, klidu a pohody 
věříme, že se nám naše práce bude dařit. 
     Poděkování patří také dalším občanům, kteří ve vol-
bách kandidovali. Doufáme, že se budeme moci i na 
Vás obracet s případnými prosbami. Děkujeme. 
     Závěrem bych chtěla dodat, že dveře na obecní úřad 
jsou pro všechny naše občany otevřené dokořán!!!                                                                                                                           
                        Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce 

 

 UPOZORNĚNÍ POŠTY PARTNER 
Ve dnech 21. – 23. listopadu 2018 bude 
Pošta Partner v Oudoleni otevřena pouze 
v odpoledních hodinách.  

 

 

OBEC OUDOLEŇ 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
 

 

STAROSTKA:  Mgr. Blanka Zvolánková č. tel.: 732 635 540 
 

       Úřední hodiny:  úterý    17.00 – 19. 00 hodin 
 
MÍSTOSTAROSTA: Petr Zvolánek, Bc.   č. tel.: 776 606 036 
 

       Úřední hodiny:  čtvrtek  17.00 – 18.00 hodin 

 
FINANČNÍ VÝBOR:      Předsedkyně: Pavlína Blažková 
   Náplň: kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. 
 
KONTROLNÍ VÝBOR:     Předsedkyně: Mgr. Anna Janáčková 

Náplň: kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů    
               ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. 

 
ŠKOLSKÝ VÝBOR:     Předsedkyně: Mgr. Vladimíra Stehnová 

Náplň: záležitosti školy, školky a mládeže. 
 
VÝBOR PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST Předseda: Pavel Veselý 

Náplň: záležitosti požární ochrany, prevence kriminality, zejména mládeže, záplavy 
               a povodně (společně s výborem pro životní prostředí). 

  
VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   Předseda: Václav Augustin 

Náplň: veřejná zeleň, kácení a výsadba zeleně, odpadové hospodářství, lesní a vodní  
               hospodářství, odpadní vody, čistota ovzduší (pálení apod.), ekologická osvěta. 

 
VÝBOR KULTURNÍ A SPORTOVNÍ   Předseda: Vladimír Zvolánek 

Náplň: projednávání a předkládání návrhů na přidělení dotací místním spolkům,  
              organizační zajištění obecních akcí, záležitosti kulturně historického rázu, obnova      
              památek apod., záležitosti propagace. 

VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE   

Náplň: příprava, naplňování a aktualizace plánu rozvoje obce, příprava projektů z dotací,   
               výběr dodavatelů, kontrola průběhu projektů. 
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SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ LIP K 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 
     V sobotu 27. října se v odpoledních hodinách sešli zástupci obce, žáci a pedagogové základní a mateřské školy, 
hasiči a myslivci, aby si připomněli významné 100. výročí od vzniku československého státu, jehož vznikem se naplnily 
staleté tužby českého národa po samostatnosti. 28. října 1918 se začala psát nová kapitola našich dějin, ve kterých byl 
československý stát svědkem nebo přímým účastníkem mnoha klíčových historických událostí.  
     Slavnostní odpoledne zahájili žáci základní školy písní Čechy krásné, Čechy naše…, poté zazněla báseň „Kdyby tu 
nic nebylo“ a vyprávění o české zemi. V proslovu si všichni přítomní osvěžili znalosti z dějepisu a připomněli vznik 
Československé republiky. 
     Říká se, a dějiny to mnohdy potvrzují, že národ, který si neuvědomuje svoji minulost, nemá budoucnost. Totéž svým 
způsobem platí také o národu, který nectí své hrdiny, své příslušníky, kteří v době ohrožení vlasti i národa neváhali vzít 
do rukou zbraň a jít je bránit.  Po těchto slovech zazpívaly děti oblíbenou píseň T. G. Masaryka „Ach synku, synku… .“  
     Na počest 100. výročí vzniku Československé republiky jsme v Oudoleni vysadili 4 památeční lípy. Tento krásný a 
mohutný strom se stal stromem národním připomínajícím naše dějiny. Pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín je 
lípa symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbaví člověka 
chmurných myšlenek. V latinském překladu znamená lípa svaté dřevo, není tedy divu, že jsou z něho vyřezané mnohé 
slavné oltáře. Podle lidových pověr, kdo usne pod lípou, bude unesen do říše pohádek. Památeční lípy vysadili děti a 
paní učitelky ze školy, zástupci obce, členové Mysliveckého sdružení Oudoleň a SDH Oudoleň.  
     Závěrečná slova patřila přání naší vlasti, ať má stále svá bohatství, přírodní i kulturní, ať se neobejde bez lásky svých 
potomků, úcty okolních zemí, respektu velmocí a přízně Pána Boha. Mnoho z toho máme ve svých rukou my, současná 
generace, která by měla pracovat pro blaho národa, aby  naše  vnoučata  a  pravnoučata mohla za dalších krásných 
100 let zpívat slova: „A to je ta krásná země, země česká, domov můj…. .“ 
     Slavnostní odpoledne bylo zakončeno státní hymnou i se slovenskou částí a pokračovalo vysazováním. Děkujeme 
všem, kteří se o program a vysazení lip postarali.                                                                                      Blanka Zvolánková 
 

PAN VÁCLAV AUGUSTIN VYDÁVÁ DALŠÍ KNIHU – „V ZAJETÍ LOVECKÉ VÁŠNĚ“ 
     Dlouholetému členovi ČMMJ a KS, panu Václavu Augustinovi, vychází v těchto dnech další kniha s názvem „V zajetí 
lovecké vášně“, na kterou Vás chceme tímto upozornit.  

P O Z V Á N K A  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude konat ve středu 14. 11. 2018 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Z programu zasedání: 

1. Zahájení       11.    Příspěvek na mobilní telefon 
2. Volba předsedy výboru pro rozvoj obce   12.    Dary při životních výročích 
3. Volba členů výborů      13.    Směrnice 
4. Žádost o povolení kácení     14.    Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 2019 
5. Záměr prodeje majetku obce č. 2/2018    15.    Návrh výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň 
6. Žádost o zatrubnění příkopu u čp. 19   16.    Rozpočtová opatření č. 7-8/2018 
7. Žádost o prodej části obecních pozemků   17.    Návrh rozpočtu obce na rok 2019 
8. Příspěvek na nákup ultrazvukového přístroje   18.    Návrh výhledu rozpočtu obce 2020 - 2022 
9. Žádost o zapůjčení kulturního domu    19.    Nové webové stránky obce 
10. Stav peněžních prostředků na účtech obce   20.    Různé 
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     Jedná se o lovecké příběhy s flintou i loveckými dravci. 
Kniha se nechá zakoupit v knihkupectví, na různých 
sokolnických a mysliveckých akcích, nebo přímo u Vaška 
Augustina, telefon 603536721, email augustin@ldopribyslav.cz  
a vaclavaugustin.cz 
 
Krátké ukázky z knihy „V Zajetí lovecké vášně“ 
... Je středa, dvacátého září, L. P. 2017. Sedím s loveckým 
hostem asi čtvrt hodiny na vysokém posedu v Borovinách. 
Máme z něho opravdu jedinečný výhled. Po chvíli se opět 
podívám vlevo a strnu. Je sice tak sto dvacet metrů daleko, ale 
okamžitě vidím, že je to obr. Zdvihám pomalu dalekohled a 
zároveň dávám hostu pokyn, ať zapne videokameru, se kterou 
přijel, a natáčí. Když ho spatřím přes skla dalekohledu, je mi 
okamžitě jasné, že mám před sebou krále lesa na naší Lesní 
správě Ransko i v dalekém okolí. Je to opravdu mohutný jelen, jehož váha jistě dosahuje dvou set dvaceti kilo a na 
hlavě nese královskou korunu dvanácteráka v hodnotě zlata. Po třiceti šesti letech lesnické, myslivecké a sokolnické 
činnosti v této nádherné oblasti Českomoravské vrchoviny je mi okamžitě jasné, že mám před sebou nejstaršího jelena, 
jakého jsem zde kdy spatřil. Je to zralý, minimálně třináctiletý mohutný rek, který zde opět zanechá důležitou genetickou 
stopu pro další populaci vysoké zvěře a pro potěchu oka i pro vášeň z lovu další generaci lesníků a myslivců… 
 
     ... Najednou se obracím a běžím zpět, protože jsem v tu chvíli přesvědčen, že útok byl úspěšný a Bára je někde 
zraněná, nebo má někde uloveného zajíce. Běžím zpět k potoku a seskakuji do prohlubně a co nejrychleji se brodím 
vodou. Nesahá mi nad holínky, ale jak utíkám, mám je plné, což v tu chvíli nevnímám. Asi po sto metrech od místa, kde 
se mi ztratila na břehu stopní dráha zajíce a kde ve vzdálenosti 
asi čtyř metrů byl otisk jestřábího křídla a vlna ze zajíce, vidím 
horní půlku těla Báry. Jinak je celá ve vodě. Chvátám k ní, 
zvedám ji z vody a teprve nyní se dovídám, že její zbraně jsou 
zatnuty v těle zajíce. Ten již pochopitelně nejeví známky života. 
Jen chvilinku si uvědomuji krásu okamžiku z úlovku, ale 
zároveň vidím reakci prochladlého jestřába, který byl ve vodě 

značnou dobu a okamžitě začínám jednat. Bundu, 
kterou mám ve vteřině sundanou, pokládám na zem, 
balím do ní zajíce i s jestřábem, který se ničemu 
nebrání, a uháním, seč mi to má kondice a věk 
dovolují, k autu…             Děkuji. Vašek Augustin 

mailto:augustin@ldopribyslav.cz
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S. K. TREMAYNE  LEDOVÉ SESTRY  
     Rok po tragické smrti malé Lydie 
se její rodiče Angus a Sarah 
Moorcroftovi s jejím jednovaječným 
dvojčetem Kirstie odstěhují na malý 
skotský ostrov, který Angus zdědil po 
své babičce. Doufají, že v novém 
prostředí se jim podaří složit 
dohromady střípky jejich starého 
života. Jenže pak jejich zbývající 
dcera Kirstie prohlásí, že právě ona je Lydie a Kirstie je 
dvojčetem, které zemřelo – a jejich svět se opět hroutí.    
     S blížící se zimou je Angus nucen odcestovat z ost-
rova kvůli práci. Sarah trpí pocitem osamělosti a Kirstie 
(nebo je to Lydie?) je čím dál tím víc nevyrovnaná. 
Bouře zanechá Sarah s dcerou na ostrově zcela 
odříznuté a Sarah se začne znovu trápit minulostí – co 
se opravdu stalo toho osudného dne, kdy jedna z jejích 
dcer zemřela? 
 
 

 

 
 
PATRIK HARTL  OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ  
     Tuto knihu je možné začít číst 
z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh 
sourozenců Veroniky a Jáchyma 
budete prožívat podle toho, který 
začátek zvolíte. Buďto do života 
skočíte jako Jáchym volným pádem 
z výšky čtyř tisíc metrů, nebo se jako 
Veronika budete statečně pro-
kousávat citovými nástrahami ode 
dne ke dni.  
     Prožijete dva příběhy v jednom. Jako on a jako ona. 
Nebo v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné, než 
byste očekávali... Můžete s nimi hledat štěstí, doufat, 
věřit, dělat chyby a napravovat je. Budete se o ně bát, 
fandit jim a zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi. 
Taky s Eliškou, Kubou, Dedém, Monikou, Viktorem, 
Amy, Kryštofem, Danou, Viki a Ondřejem. Protože štěstí 
a lásku hledá každý. I když to zní jako fráze

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

ŘÍJEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE      

     Začátkem října nám naše nová kamarádka víla Agáta přes různé 
hádanky, pokusy a zkoumání prozradila první království, které 
budeme až do prosince prozkoumávat. Děti vypátraly, že  se jedná 
o království vzduchu. Chytaly vzduch, zjišťovaly, kde všude ho 
najdou, přišly na to, že rozhýbáním vzduchu vzniká vítr. Ozdobily si 
svými „dráčky“, vyrobenými z různých materiálů, naši zahradní lípu 
a pozorovaly, co všechno vítr dokáže. Nejvíc si měly užít sílu větru 
při pouštění opravdových draků, které jim vyrobili jejich tatínkové. 
Svolali jsme totiž v pátek 19. října odpoledne do školky děti s jejich 
tatínky, aby se mohli společně pustit do vyrábění draků podle svých 
možností a fantazie. Vznikli krásní a zajímaví draci, opravdu se 
povedli, jenže v době, kdy jsme je chtěli venku vyzkoušet, úplně 
přestal foukat vítr. Ale děti se nevzdaly a rozpohybovaly draky 
běháním z kopce, takže draci nakonec opravdu létali. Bylo to milé 
odpoledne a příjemně strávený čas.                                  
     Další téma, kterému jsme se v říjnu věnovali, nám přinesl „sám 
vzduch“. Jedno odpoledne se děti zeptaly: Proč je tady tolik 
berušek? A to byl impuls pro otevření našich center aktivit neboli 
koutků. Děti v koutcích: Mozečkovém, Stavebním, Obrázkovém a 
písmenkovém, ve Zkoumacím, Tvořivém a Stolečkových hrách 
hravou formou poznávaly svět berušek, procvičovaly svoje smysly, kreslily, malovaly a lepily berušky. Další týden se 
k beruškám přidal ještě Ferda Mravenec a jeho mravenčí kamarádi a další rozvíjející a poznávací aktivity dětí v koutcích 
pokračovaly. Také si s beruškami a broučky zacvičily a zatancovaly. Nový způsob činností se dětem líbil a užívaly si ho. 
Budeme tak moci v tomto duchu při dalších vhodných 
příležitostech pokračovat.  
     Pro rodiče jsme v říjnu kromě tvořivého odpoledne s tatínky 
uspořádaly ještě dvě přednášky s odborníky. Jedna byla 
věnovaná principům zdravého obouvání s fyzioterapeutkou 
Mgr.  Klárou  Čermákovou  a   druhou  vedla  psycholožka  
Mgr. Renata Abrahamová na téma, že výchova opravdu není 
hračka. Obě přednášky byly na vysoké odborné úrovni, škoda 
jen, že účast rodičů nebyla příliš velká.      
     Další přednáška nás čeká 13. listopadu s nutriční 
terapeutkou paní Romanou Hánělovou, která u nás byla už 
vloni. Tentokrát se bude věnovat psychosomatice a emocím. 
Zveme všechny, kteří si chtějí o těchto oblastech rozšířit svoje 
vědomosti a prožít určitě zajímavé odpoledne.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

PSYCHOSOMATIKA A EMOCE  
 

Nabízíme všem další setkání 

 s odborníky ve svém oboru.  

Udělejte si prosím čas a přijďte si s námi 

posedět a poslechnout si  

v úterý 13. 11. 2018 v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu 

 paní Romanu Hánělovou, DiS.,  

nutriční terapeutku.  

Tentokrát s tématem  

PSYCHOSOMATIKA A EMOCE. 
 
                                

 
 

 
 
 
 
 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – KNIŽNÍ NOVINKY 
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      V říjnu také zahájil činnost kroužek hry na flétnu a kroužek lidových tradic, ve kterých se scházejí děti z MŠ s dětmi 
ze ZŠ a tráví tak společný čas a vzájemně se poznávají.  
     Opět v tomto školním roce začala individuální logopedie pro děti, které se za pomoci svých rodičů učí, jak si vylepšit 
řeč.                                                                                                                                                              Paní učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

PROHLÍDKA TŘÍDÍCÍ LINKY VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 
     Co  se  děje dál s obaly, plasty, které odnášíme 
do kontejneru? Je možné je dál využít? A jak? 
Odpovědí na tyto a další otázky se dostalo účastní-
kům exkurze do třídící linky ve Žďáru nad Sázavou, 
kam jsme se vydali 9. 10. Pohled do haly s velikou 
hromadou plastového odpadu nebyl nikterak vábný. 
Vyprávění paní průvodkyně bylo zajímavé, vybízelo 
k zamyšlení. Skutečně musíme vše nakupovat 
v obalech? Nedaly by se některé z nich ještě dál 
použít? I zde platí ono: Sejde z očí, sejde z mysli. 
Odpad odneseme z bytu - a jakmile zmizí v nitru 
kontejneru - dál se nestaráme... Zkusme si 
představit, co  kdyby  kontejnery  nebyly  a každý 
z nás by si musel to, co vyprodukuje, uskladnit 
třeba na své zahrádce....?               Učitelky ZŠ    
 

✓ Jeli jsme s panem Bencem do Žďáru nad Sázavou. Šli jsme do haly plné plastů (dost to smrdělo). Potom přijel 
kamion s dalšími plasty. Šli jsme uličkou, vedle nás byla prkna, která bránila, aby se na nás nevysypaly odpadky. 
Nad tím byla třídička, lidi měli vedle sebe díry a tam házeli sáčky a PET lahve. Venku byly z PET lahví kostky.  
Leoš Z., 5. r.  

 

PROGRAM PŮDA NA NAŠÍ ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 
      Nové poznatky z přírodovědy, tentokrát o půdě, získávali čtvrťáci a páťáci při programu Půda. Výuka probíhala na 
naší školní zahradě, kde děti prováděly za odborného vedení Mgr. Sylvy Gefrroy z Chaloupek praktické pokusy. 
                                                                                                                                                                          Učitelky ZŠ 
 

✓ Přijela k nám paní na program o půdě, hráli jsme hry: slimáčí vajíčka, žížalí hovínka. Já jsem byla ve skupině 
mnohonožek. A se mnou byla Kája a Nelča Z. A pak jsme zkoumali žížaly a dělali jsme koktejl. Náš koktejl se 
jmenoval VOŇAVÝ KOKTEJL S HOVÍNKY. A ostatní skupiny byly: chvostoskoci, žížaly a svinky. A nakonec jsme 
vyráběli vermikompostér. Vyrobili jsme ho tak, že jsme roztrhali a namočili plata od vajíček a potom jsme v rukách 
drtili kokosovou kostku a dali jsme to do kyblíku s dírkami na dně a ten kyblík dali do dalšího kyblíku bez dírek a 
nakonec jsme tam dali žížaly. Hana Z., 5. r.  

✓ Druhou hodinu jsme šli na zahradu na program. Hráli jsme hry. Rozdělili jsme se do skupin. Já jsem byl s Bětkou 
a Stáňou. Potom jsme měli najít hlínu a udělat koktejl. A pak jsme hráli další hru: slimáci a zahradníci. Slimáci 
museli dostat vajíčko do kompostu a zahradníci do krabice. Pak jsme dělali pokus s kameny, pískem a půdou, čím 
voda proteče nejrychleji. Nakonec jsme dělali vermikompostér. Štěpán H., 5. r.  

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STALETÉ KOŘENY 

     Připomenout význam vzniku samostatného Česko-
slovenska, posílit národní a osobní identitu a inspirovat žáky 
pozitivními vzory z našich dějin, to bylo cílem vzdělávacího 
programu Staleté kořeny, který absolvovali dne 24. 10. žáci 
3., 4. a 5. ročníku. Učivo o naší státnosti, dějinách a 
národních kořenech, o odkazu nejvýznamnějších českých 
osobností děti zaujalo, svědčí o tom i závěrečné hodnocení: 
 
✓ Líbilo se mi na tom všechno a nejvíce, v čem je Česká 

republika výjimečná. Matýk F., 4. r.  
✓ Nejvíc se mi líbilo, jak jsme si vyprávěli o osobnostech 

našeho národa. Marek D., 3. r.  
✓ Moc se mi to líbilo, šla bych hned na další! Zaujaly mne 

hodně hry se slovy a vše ostatní. Pravda vítězí.          
Kája B., 5. r. 

✓ Mně se líbilo, jak jsme dělali skupinové práce a jak jsme 
si povídali o vlasti. Hanča Z., 5. r. 

✓ Líbilo se mi na tom, co ty osobnosti dělaly. Od teď se 

budu lépe zajímat o vlastivědu . Bylo to moc hezké. 
Bětka Z., 5. r. 
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SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU  
      V pondělí 15. 10. jsme spolu se žáky naložili do kontejneru papír a hliník, který se nám 
nahromadil ve sklepě školy. Celkem to bylo 50 kg hliníku, 750 kg kartonu a 590 kg novin 
a časopisů a získali jsme tak 2 275 Kč. Peníze budou použity na nákupy pro žáky 
mateřské a základní školy, na úhradu dopravy, vstupného, apod.  
MOC DĚKUJEME VŠEM ŽÁKŮM, RODIČŮM I OSTATNÍM OBČANŮM!           Učitelky ZŠ 
 

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NAVŠTÍVILI VÝSTAVU CHOTĚBOŘSKÉ DNY MEDU 
      Žáci základní školy navštívili ve dnech 
17. 10. a 18. 10. výstavu Chotěbořské dny 
medu. Výstava byla rozsáhlá a velmi 
poučná. Žáci zkoumali pod mikroskopem 
části včelího těla, prohlíželi medomety 
různých typů a stáří, poučili se o rostlinách, 
které včelkám nejvíce prospívají, shlédli 
vtipný film o životě v úlu a o vývoji včely 
jako člena společenství, ozdobili si medový 
perník (a většinou ho ihned zkonzumovali), 
vyrobili svíčku z včelího vosku (a odnesli si 
ji domů – nešla sníst ), ochutnali různé 
druhy medu a pozorovali život včel 
v proskleném úlu 
     Všichni se vrátili plni dojmů a nových 
poznatků.                                   Učitelky ZŠ  
 

✓ Ve   čtvrtek   jsme   jeli   autobusem 
do Chotěboře. A v autobuse byla 
babička. Šli jsme do Junioru. Nejdřív 
jsme šli na promítání. Tam jsme se 
dívali, co všechno musí udělat 
dělnice. Vylíhne se uklízečkou, krmí starší mláďata, krmí mladší mláďata, staví, stráží, létá. Vyráběli jsme svíčky a 
zdobili perníky. Koukali jsme se do zkumavek. Šli jsme se podívat, co se musí udělat s medem, když je od včel 
hotový. Dívali jsme se na tabule. Viděli jsme královnu a živé včely, dozvěděli jsme se, jaké kytky mají nejraději, jak 
vypadá úl. Ochutnávali jsme med. A dělali pracovní listy. Bětka Z., 5. r.    

Fasse 
o příjmech a vydání školy Oudoleňské patřící k faře Borovské r. 1863 

     Dioecese: Králové Hradec      Kraj: Čáslav         Školní okres: Polná        Okres: Chotěboř 
 

     Škola jest filiálkou od Borové. 
     Školní obec pozůstává z přiškolených obcí: 1. Oudoleně, 2. Slavětína. 
     Škola jest pod patronátem těchto dvou obcí Oudoleně a Slavětína, kteří si učitele samy 
navrhují.  
     Počet školou povinných dítek jet 141 a to: 75 chlapců a 66 děvčat. Počet školou povinných 
dítek v každé přiškolené obci jest: V Oudoleni 60 chlapců a 49 děvčat. Ve Slavětíně 15 chlapců a 
17 děvčat. 
     Školní budova jest vlastnictví. Táž jest v dobrém stavu a má jednu učebnu a byt učitelův, jenž 
ze dvou světnic a jedné kuchyně pozůstává. 

     Vyučování se udílí celoročně, dopoledne i odpoledne 5 hodin od jednoho učitele v řeči české. Náboženství vyučuje 
farář Borovský. 

Příjmy školní služby Konvenční mince Rakouská měna 

zl. kr. zl. kr. 

a. Pozemky a reality:     

 2 míry obecního pole á 1 zl. 10 kr. k. m.  2 20 2 45 

 1 ½ míry louky po 2 zl. k. m. 3 - 3 15 

b.  Naturální dávky:     

 8 měřic žita á 1 zl. 20 kr. k. m. z obec. fassi 10 40 11 20 

c. Ze všeobecného školního fondu 10 58 ½  11 52 

d. Z obecního důchodu Oudoleňského 18 52 19 81 

e. Z obecní kasy Slavětínské  9 26 9 90 ½  

f. Z fassi obce Oudoleňské 4 24 4 62 

g Z Oudoleně 15 bochníků chleba a 5 kr.  1 15 1 26 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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     Na  vytápění školy přispívá se osmi sáhy měkkého štěpinového dříví, a to: Obec Oudoleňská 6 sáhů a Slavětínská 
2 sáhy. 
 

V Oudoleni dne 4. listopadu 1863 
 

Zástupcové obce Oudoleně, co patroni školní: Josef Khunn, m.p., farář, Frant. Martinek, obec. představ. m.p., Josef 
Benák, radní, m.p., Jan Martinek, výbor, m.p. 
Zástupcové obce Slavětína, co patronů školních: Jan Smejkal, předst. m.p., František Tonar, výbor m.p., Jakob Novotný, 
učitel, m.p., František Stránský, výbor, m.p. 
Alois Fináček, okres. škol. dozorce, m.p. 
Stvrzuje: c. k. okresní úřad v Chotěboři dne 16. prosince 1863. c. k. okresní předseda: Petschendorf, m.p. 
Potvrzeno: Tři sta dvanáct zlatých 33 ½ kr. r. č. v c. k. státní účtárně v Praze, dne 23. prosince 1863. Plamínek, m.p. 
Přijato: Od českého c. k. místodržitelství v Praze, dne 8. ledna 1864. Dvorní rada: Legen m.p. 

(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava. Pokračování příště.) 

ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

      Dne 21. 10. 2018 jsme odehráli 
své první mistrovské utkání proti 
Caisse Třebíč. V sestavě: Tomáš 
Blažek, Tomáš Benc, Vojta Zvolá-
nek, Matyáš Sláma, Ivana Bencová 

jsme sice soupeři podlehli, ale určitě jsme podali 
velice dobrý výkon. Nutno podotknout, že za 
Caissu Třebíč nastoupili 3 dospělí hráči, kteří hrají 
již mnoho let. Jediný bod zaznamenal Matyáš, 
který obrátil nepříznivý začátek partie ve své 
vítězství. Naši svěřenci poznali, že hrát proti 
vyzrálejším hráčům je o hodně těžší než hrát se 
svými vrstevníky. Příští utkání hrajeme již tuto 
neděli  11.  11.  2018,   kdy   k   nám   zavítá  host  
z  TJ   Sokol   Jámy.   Tréninky   máme   v   pátek 
od 18.00 hodin, pokud bude mít někdo zájem, 
přijďte poměřit síly, rádi vás uvítáme.      Milan Ch. 
 

 

 

h. Školní plat ze 141 dětí a po srážce zákonitých 10 % ze 127 
dětí průměrem 2 ½  kr. k.m. týdně – za 47 neděl 
Přičemž se připomíná, že schodek 2 ½ kr. k. m. zvýšeného 
školného od občanů samých zapraviti se má. 

248 35 ½  261 2 

 Úhrnem:   324 93 ½  

 Příjmy za hraní varhan - - - - 

 Příjmy z kostelnictví - - - - 

 Součet všech příjmů:   324 93 ½  

 Vydání učitele:     

 Čištění školy 12 - 12 60 

 Zbývá:   312 33 ½  

TJ SOKOL OUDOLEŇ, z. s.  

 

    Dne 5.  12. 2018 bude v naší obci chodit 

Mikuláš, čert a anděl. 

    Kdo má zájem o tuto návštěvu, ať nahlásí 

jména a příjmení dětí  

      do 25. 11. 2018 

    na tel. 777 745 636. 

Začíná se v 17.00 hodin,  

směr dolní konec obce. 
 

         Za TJ Sokol Oudoleň 

               Lenka Janáčková 
                                                          

            
      
 

 

 

                                                          
            
      

 

 
 

Pořadatel: TJ Sokol Oudoleň. 

Přihlásit se mohou neregistrovaní hráči bez omezení věku.  

Své přihlášky zasílejte do 10. 12. 2018  

na e-mail: milchvo@seznam.cz nebo na tel. 776 646 395. 
 

Bližší informace budou upřesněny  

v příštím vydání Oudoleňských listů.  

 

 

 

 

 

mailto:milchvo@seznam.cz
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MLADÍ HASIČI SE ZÚČASTNILI ZÁVODU POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI V POHLEDU   

     V sobotu 6. října se mladí hasiči z Oudoleně 
zúčastnili  Závodu  požární všestrannosti. Tentokrát 
v areálu u svaté Anny v Pohledu u Havlíčkova Brodu. 
Krásné počasí lákalo k tomu, abychom si zasoutěžili. 
     Čtyřicet minut před startem jsme byli zkontrolo-

váni na prezenci, jestli je vše, jak má být, a v 10:05 jsme vyrazili 
na trať. Družstvo mladších (Bětka Zvolánková, Hanka 
Zvolánková, Kája Babáková, Nelča Zelenková, Štěpán Holas) 
družstvo starších A (pozor, nenechte se zmást - Anička 
Blažková, Emmča Stehnová, Emča Marková, Beátka Plíhalová, 
Kubík Plíhal - ano, běželi opravdu za starší) plnili disciplíny: 
zdravotka, střelba ze vzduchovky, topografické značky, hasební 
prostředky, ručkování po laně, uzlování. Družstvo starších B 
(Dana Zelenková, Tomáš Benc, Jenda Kubát, Honza Zvolánek, 
Pepa Stehno) vystartovali v 10:20 hodin.  
      Starší měli trať dlouhou cca 3 km a mladší cca 2 km. 
      Konkurence byla veliká, mladších družstev bylo 48 a starších 
60. Ale protože jsme se přípravě na soutěž poctivě věnovali, tak 
mladší skončili na 12. místě, starší A na 58. místě a starší B byli 22. Nutno dodat, že lepší umístění bylo opět těsné 
o sekundy a o 1 - 2 trestné body, ale tak už to na této soutěži bývá. Všechny děti si zaslouží pochvalu, že tak dobře 
reprezentovaly. A především ti nejmenší, kteří byli na soutěži poprvé, naučili se to, co měli, a zvládli i samotný závod, 
se kterým je na trati seznamovala Anička Blažková.                                                                                        Vedoucí MH                                                                                                                                                               

ZA ODMĚNU JELI MLADÍ HASIČI DO CINEMA CITY PARDUBICE 
      V neděli 14. 10. 2018 jsme jeli 
s dětmi do pardubického kina 
CIINEMA CITY. Děti měly výlet jako 
odměnu za celoroční účast 
v hasičských dovednostech, které 
během roku prokazují na různých 
soutěžích.  
     Dopoledne jsme se všichni sešli 
na vlakovém nádraží ve Ždírci nad 
Doubravou a společně jeli vlakem 
do Pardubic. Cesta vlakem byla 
velmi zajímavá. Cestou přistu-
povalo stále více a více cestujících, 
někteří dokonce noblesně oblečeni. 
Ten den totiž byl dostihový závod 
Velká pardubická a některé dámy, 
jak už to dostihům patří, vyrazily 
v nádherných kloboucích. 
       Z vlakového nádraží jsme šli 
pěšky, je to kousek a bylo krásné, 
slunečné počasí. Než začalo 
představení, zbyl ještě krátký čas 
proběhnout obchody a především 
koupit POPCORN a PEPSI. Usadili 
jsme se do pohodlných křesel a už začínal film. Vybrali jsme animovanou rodinnou komedii YETI – LEDOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ. Příběh o přátelství, odvaze a radosti.  
       Nakonec nám ani nevadilo, že jsme neviděli film v 3D s brýlemi, na který jsme původně jeli. I tak to byl skvělý 
zážitek. Alespoň máme důvod vyrazit ještě jednou a zažít další nová dobrodružství.                                     Jana Kubátová     
 

 

 

ŽIVOTNÍ JELEN ŠTASTNÉHO STŘELCE  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

     V sobotu 29. 9. 2018 při krmení ryb na rybníku Kašparák slyším lámání v lese, po chvíli se na louce na 
120 metrů objeví jelen. Vypadá to na staršího jelena na odstřel. Vezmu dalekohled a vidím jednostranného 
korunního dvanácteráka. Zamířím flintou a ještě jednou kontroluji paroží. Je to raritní úkaz, odstřelový jelen. 
Padá rána, jelen značí ranivou ránu. Po krátkém dosledu se psem pana Mrtky byl jelen na světě. Je to 
životní jelen střelce.                                                                                              Josef Sedlák, šťastný střelec 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ  
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      Letošní podzim na Vysočině je a ještě bude ve znamení dozvuků komunálních voleb. Zatímco v některých městech 
a obcích bylo o jménech nových nebo staronových starostů či starostek jasno v řádu hodin nebo dní, někde si dávali 
načas a horečně se o sestavení koalic vyjednávalo. Letošní „boj“ o voliče jsem sledoval s velkým očekáváním. Jako 
hejtman Kraje Vysočina se s výsledky práce místních samospráv vedených starosty setkávám denně, jsem 
konfrontován s potřebami obcí, občanů i veřejných organizací. Měl jsem možnost sledovat práci většiny starostů a 
starostek po celou dobu jejich čtyřletého mandátu. Spravedlivě musím konstatovat, že je za nimi vidět obrovský kus 
práce nejen pro obce, ale i pro region. Díky za to. Děkuji i všem, co přišli k volbám. Tradičně nejvyšší volební účast na 
Vysočině je důkazem, že nám na fungování a rozvoji měst i obcí, ve kterých žijeme, záleží. 
      Podzimní život na Vysočině ale nejsou jen volby. V tuto roční dobu pravidelně zveřejňuje Kraj Vysočina také jména 
laureátů Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina. Jména lidí, kteří jsou ve své profesi a svým životním elánem výjimeční. 
Krajské zastupitelstvo se letos usneslo na ocenění celkem 11 našich spoluobčanů – pěti žen a šesti mužů, kteří získají 
ocenění v podobě dřevěné, skleněné a kamenné medaile. Ve všech případech jde o lidi skromné, jejich příběh často 
zná jen jejich blízké okolí, což však není pravidlem. Zastupitele Kraje Vysočina oslovil příběh šéfdirigenta Filharmonie 
G. Mahlera Jiřího Jakeše, nestora lyžařského sportu Petra Zezuly z Velkého Meziříčí a pokud už jsme u sportu, letos 
obdrží nejvyšší krajské ocenění také rychlobruslařka Martina Sáblíková, hlavní trenér Jihlavského plaveckého klubu 
AXIS Petr Ryška, kvadriatlonista Petr Mejzlík z Třebíče, házenkářka Lucie Satrapová z Havlíčkova Brodu nebo Pavlína 
Havlenová, která vyniká v hasičských soutěžích. Další nejvyšší ocenění Kraje Vysočina je připraveno pro speciálního 
pedagoga a etopeda Zdeňka Martínka z Pelhřimova, pro jihlavského výtvarníka Pavla Tomana, pro tanečnici a 
choreografku s jihlavskými kořeny Denisu Musilovou a pro mladou novinářku, která se rozhodla neobvyklým způsobem 
bojovat se svými zdravotními potížemi, Moniku Benešovou z Nového Města na Moravě. 
      Pokud svůj podzimní příspěvek pro vaše periodikum shrnu, chtěl jsem upozornit na lidi, kteří naši společnost 
obohacují, udávají tempo života našeho venkova i měst. Jsem na ně pyšný, ať je potkávám na radnicích, na stadionech, 
v ordinacích, ve školách ... budu rád, když jich bude víc a víc. Krásný podzim!        Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

 

 

 

 

 

 

13. 11. Přednáška Psychosomatika a emoce ZŠ a MŠ Oudoleň 

24. 11. Posezení se seniory Obec Oudoleň 

 2. 12.  
  Jarmark, besídka a rozsvěcení    

  vánočního stromku 

Obec Oudoleň 

ZŠ a MŠ Oudoleň 

 5. 12. 
   

  Návštěva Mikuláše, anděla a čertů 

 

e, anděla a čertů 

TJ Sokol Oudoleň 

 15. 12.   Vítání občánků Obec Oudoleň 

 26. 12.    Vánoční turnaj ve stolním tenise  TJ Sokol Oudoleň 

 29. 12.   Obecní ples, hudba TANDEM Obec Oudoleň 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci listopadu 
oslaví výročí narození: 

 

František Zhříval, Oudoleň 53 
Marie Strašilová, Oudoleň 143 
Marie Rosická, Oudoleň 139 

 

BLAHOPŘEJEME! 
 
 
 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA A INZERCE 

 

VÍTÁME  MIMINKO 
 

Vítáme mezi námi 

Viktorii Pátkovou, 

která se narodila 8. 10. 2018. 

 

 
 
 
 

 

 

FOTOHÁDANKA 

Jak dobře znáte svou obec? 
Víte, kde to je foceno? 

Kdo ví, může napsat na náš e-mail 
nebo jen počkat na příští OL, kde si 

může zkontrolovat, zda věděl správně. 
A zapojit se může každý.  Máte 

zajímavou fotografii z naší obce nebo 
jejího okolí? Zašlete nám ji na e-mail.

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

 

Životní jelen šťastného střelce. Děti z mateřské školy s tatínky vyráběly draky. 

Sázení lípy dětmi základní školy. Sázení lípy zastupiteli obce. 

Sázení lípy členy sboru dobrovolných hasičů. 

Lípa vysazená zástupci  

Mysliveckého spolku Oudoleň. 


