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SVATOMARTINSKÝ   

LAMPIONOVÝ  PRŮVOD 
 

Děti, maminky (i s kočárky), tatínkové,  

babičky i dědečkové,  

pojďte s námi! 
 

Sraz v pátek 8. 11. 2019 v 16.45 hodin  

před kulturním domem  

(za jakéhokoliv počasí). 

 

Odtud v 17.00 hodin vyrazíme s lampiony  

na promenádu obcí.  

 

Lampiony mohou být koupené  

nebo vlastnoručně vyrobené, 

ale hlavně je vezměte s sebou. 
 

Svatý Martin přijede na bílém koni 

a bude mít opět připravené občerstvení 

a možná i překvapení. 

  ZIMNÍ ARANŽOVÁNÍ 
 

V neděli 24. 11. 2019 od 14:00 (cca do 17:00 hodin) 

v hasičské klubovně. 
 

Tématem bude zimní věnec.  

Venkovní, vnitřní nebo adventní - dle zájmu.  

Kurz povede paní Lenka Bašová  

z květinářství Flowers z Chotěboře. 

Co s sebou: tavnou pistoli. 
Ostatní materiál a doplňky přiveze paní Bašová. 

Cena: dle finálního výrobku, který si každý vyrobí. 
 

Přihlášky nutné!! Do konce měsíce října  

tel.: 776 85 25 03 (SMS, nebo volání, kdykoliv). 
 

 
    
 
                                                      

 

Zástupci naší obce na Podoubravském víceboji. 

Za krásami naší vlasti - zámek Kačina. Za krásami naší vlasti - zámek Kačina. 
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− Kontrola usnesení: 

− Usnesení č. 2/7/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního po-
zemku p. č. 683/18 za část pozemků o stejné výměře 
p. č. 432/4 a 432/5 v k. ú. Oudoleň. Zastupitelstvo 
ruší Smlouvu  o  budoucí směnné smlouvě ze dne 
30. 9. 2014 a bude sepsána smlouva nová, ve které 
budou upřesněny podmínky směny (vynětí ze ZPF, 
zápis do k. n., komunikace vhodná pro zemědělskou 
techniku, ošetření svodu povrchových vod, apod.).  
Návrh nové smlouvy je připraven, viz. bod zápisu.  

− Usnesení č. 4/7/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje vybudování nových dvou-
křídlých vrat v dolní části montované haly dle návrhu 
hasičů.  
Vrata jsou hotová, v nejbližší době budou nainstalo-
vána.  

− Usnesení č. 7/7/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje sepsat s firmou Jan Matějka 
–  autodoprava,  Ždírec  nad  Doubravou,  smlouvu 
o dílo na rekonstrukci 3 ks mostků za 469 964 Kč a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
Smlouva byla podepsána. 

− Realizace úpravy KD pro sportovní účely – bod č. 11 
zasedání ze dne 16. 1. 2019. 
Úprava KD pro sportovní účely je v současné době 
realizována – viz bod zápisu. 

− Upozornění pana Zdeňka Bence na nutnost odstra-
nění stromků na vedení hlavního vodovodního řádu 
z důvodu prorůstání kořenů a poškozování vedení - 
bod č. 17 zasedání ze dne 26. 6. 2019. Bude řešeno. 

− Usnesení č. 2/9/2019: 
Zastupitelstvo  schvaluje  pronájem  části pozemku 
p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 4 m2 do 20. 8. 
2021.  
Dohoda byla sepsána, podepsána a pronájem byl 
zaplacen.  

− Usnesení č. 3/9/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu 
Mysliveckému spolku Oudoleň dne 7. 3. 2020 a pro-
nájem sálu od středy 4. 3. 2020. Zajištění pronájmu 
kuchyně je možné řešit se zástupci ZŠ a MŠ Oudo-
leň. 
Rozhodnutí zastupitelstva bylo oznámeno myslivec-
kému spolku.   

− Usnesení č. 4/9/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s Krajem 
Vysočina. Touto smlouvou Kraj Vysočina daruje obci 
Oudoleň pozemek p. č. 729/4, oddělený od pozemku 
p. č. 729/1, v k. ú. Oudoleň o výměře 30 m2. Zastu-
pitelstvo pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy.  
Smlouva byla podepsána, návrh na vklad byl podán 
na katastrální úřad.  

− Usnesení č. 5/9/2019: 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek výběrového 
řízení na akci „Veřejné osvětlení Oudoleň“. Zastupi-
telstvo schvaluje provedení akce firmou VČE – mon-
táže, a. s, Pardubice, IČO: 25938746, a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy o dílo.  
Smlouva byla podepsána, práce byly zahájeny.  

− Usnesení č. 6/9/2019: 

Zastupitelstvo schvaluje žádost Základní školy a 
Mateřské školy Oudoleň o udělení výjimky z počtu 
žáků v základní škole pro školní rok 2019/2020.    
ZŠ a MŠ Oudoleň bylo předáno Rozhodnutí o po-
volení výjimky.  

− Usnesení č. 8/9/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dodávce vody 
a Reklamační řád dodávky vody. Se všemi majiteli 
odběrných míst bude sepsána nová Smlouva o do-
dávce vody.  
V současné době je s majiteli odběrných míst uza-
vírána nová Smlouva o dodávce vody.  

− Usnesení č. 10/9/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje vydání kalendáře obce 
pro rok 2020. Budou osloveny firmy s nabídkou na 
umístění loga v kalendáři a s prosbou o finanční 
dar na vydání kalendáře.  
Byly osloveny místní a okolní firmy, podařilo se za-
jistit finanční dary ve výši 19 500 Kč, podklady pro 
přípravu   kalendáře   jsou   průběžně   předávány 
ke zpracování.   

− Usnesení č. 11/9/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Pod-
půrného garančního rolnického a lesnického fondu 
na nákup malotraktoru.   
Firma AGROTEC a. s., Hustopeče, připravuje žá-
dost o dotaci. Výzva byla vyhlášena.  

− Úprava hřiště v dolní části obce - bod č. 21 zase-
dání ze dne 21. 8. 2019. 
Byl opraven původní přístřešek na lajnovačku.  

− Umístění zábradlí ke vchodu na poštu a přístřešku 
na kola před školu - bod č. 21  zasedání  ze dne 
21. 8. 2019. 
Zábradlí je hotové, v nejbližší době bude nainstalo-
váno. Přístřešek na kola bude vyhotoven dle ná-
vrhu zastupitelstva.  

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje zadat úpravu 
projektu pro stavební parcely – dopravní napojení 
ploch A.5 a A.10 v k. ú. Oudoleň firmě rshlinsko.cz 
s. r. o. za cenu 28 500 Kč bez DPH.  
Zastupitelstvo dále projednalo návrh Havlíčkovy 
Borové zemědělské a. s. na směnu pozemků. Za-
stupitelstvo  nesouhlasí  se směnou obecní cesty 
p. č. 343/33, bude dále jednáno.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje uzavřít 
s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Jih-
lava, darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 
20 000 Kč na realizaci stavby III/3509 Vsakování 
dešťových vod Oudoleň. Dar bude převeden na 
účet obdarované po kolaudaci stavby.  Poskytnutí 
daru  bylo  schváleno  usnesením   zastupitelstva 
č. 2/10/2017 dne 19. 10. 2017. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vě-
domí návrh Smlouvy o budoucí směnné smlouvě a 
o bezúplatné výstavbě místní komunikace mezi 
obcí a žadatelem. Žadatel bude vyzván k předlo-
žení projektové dokumentace ke stavbě místní ko-
munikace na pozemcích p. č. 432/4 a p. č. 432/5 
v k. ú. Oudoleň.  

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z pro-
gramu Fondu Vysočiny Hospodaření v lesích 2019 
II.  

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 25. 9. 2019 
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− Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním progra-
mem Státního fondu dopravní infrastruktury na vý-
stavbu chodníků, dotace 85 % uznatelných nákladů.   

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na projekt „No-
vostavba chodníku p. č. 648/182, 729/1, 648/102, 
648/55, 648/57 k. ú. Oudoleň“.  

 Zastupitelstvo schvaluje vypracování žádosti o do-
taci a zpracování zadávací dokumentace a organi-
zaci veřejné zakázky pro projekt „Novostavba chod-
níku p. č. 648/182, 729/1, 648/102, 648/55, 648/57 
k. ú. Oudoleň“ Svazku obcí Podoubraví, centru spo-
lečných služeb, Chotěboř. 

− Zastupitelstvo projednalo řešení odkanalizování a 
čištění odpadních vod. V minulosti  bylo uvažováno 
o napojení obce Slavětín na kanalizaci naší obce. 
V současně době zástupci obou obcí uvažují o ře-
šení kanalizace a ČOV samostatně.  

 Zastupitelstvo obce Oudoleň schvaluje řešit odkana-
lizování a čištění odpadních vod samostatně pouze 
pro Obec Oudoleň.  

− Zastupitelstvo bylo  seznámeno  a  schvaluje žádost  
o souhlas se stavbou zpevněné plochy u stávajícího 
skladu nápojů – Oudoleň p. č. 648/46 v k. ú. Oudo-
leň. Žadatel bude upozorněn na vedení obecního vo-
dovodu. 

− Zastupitelstvo neschvaluje žádost Základní školy 
Chotěboř, Buttulova 74, o dar na adaptační pobyt 
žáků 6. tříd.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 7/2019. Tímto opatřením byly výdaje 
v rozpočtu  navýšeny  o  76 350 Kč (nejvyšší výdaj 
ve výši 54 450 Kč činí výdaj za projektovou doku-
mentaci na výstavbu chodníku v dolní části obce).  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Protokol o výsledcích kontroly hospodaření za ob-
dobí od 1. 6. do 31. 8. 2019. Na základě této kontroly 

nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné naklá-
dání s finančními prostředky.  

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

 Era     738 280,58 
 ČSOB, a. s.                           4 766 760,32 
 Česká spořitelna, a. s.   179 676,38 
 Česká národní banka   653 699,29 
 Celkem                            6 338 416,57 Kč. 

Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
6 272 753,57 Kč. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s novou cenovou na-
bídkou na vyznačení čar pro volejbal a badminton, 
navýšenou o přebroušení podlahy pro odstranění 
nečistot a mastnoty a nalakování. Zastupitelstvo 
bere na vědomí, bude doplněno o možnost údržby 
nalakovaného sálu. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s požadavkem ob-
čanů na rozdělení platby vodného. 

 Zastupitelstvo schvaluje provedení zápisu vodoměrů 
vždy k 31. 12. a k 31. 7. V termínu k 31. 12. bude zá-
pis vodoměrů probíhat formou nahlášení stavu vo-
doměru odběratelem (osobně, telefonicky, e-mai-
lem). Zápis vodoměrů k 31. 7. bude provádět za-
městnanec obce. Vodné bude vybíráno v měsících 
leden a září.   

− Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s návrhem termínů kulturních akcí v tomto roce: 
o Posezení se seniory – 16. 11. 2019 
o Rozsvěcení vánočního stromku – 1. 12. 2019 
o Vítání občánků – 14. 12. 2019 
o Obecní ples – 28. 12. 2019. 

− s průběhem Podoubravského víceboje. 

− s termínem zasedání zastupitelstva obce. Zase-
dání  zastupitelstva  se  bude  konat  ve čtvrtek 
24. 10. 2019 od 18.00 hodin.  

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 
     Opět po roce se zástupci naší obce vydali v sobotu 
7. září na Podoubravský víceboj, jehož 12. ročník si pro 
představitele obcí Podoubraví připravili v Malči. Při slav-
nostním nástupu přivítal malečský starosta Ing. Karel 
Musílek společně s předsedou Svazku obcí Podoubraví  
Václavem Venhauerem 17 soutěžních týmů, které byly 
nažhavené na 8 skvěle připravených úkolů umístěných 
na fotbalovém hřišti. Začali jsme kvízem, při kterém 
jsme přiřazovali obecní znaky jednotlivým obcím Po-
doubraví, což nám dalo chvilku zabrat, ale nebyli jsme 
nejhorší. U druhého úkolu jsme se náramně pobavili, 
neboť jsme sbírali pomocí suchých zipů na našich po-
zadích tenisové míčky a odnášeli jsme je do koše. Su-
per zábava!!! Dále jsme posilovali, stříleli ze vzdu-
chovky, poznávali kůže, parohy, listí a plody stromů. 
Hasiči si pro nás připravili stříkání do sklenice od okurek 
džberovkou a srazit kuželky hadicí. Poslední soutěž 
byla o rychlosti a zručnosti, neboť jsme dojili krávu a 
nadojili jsme plný počet bodů!! Po ukončení úkolů jsme 
se občerstvili a chystali se na soutěž starostů, která ten-
tokráte nebyla fyzicky náročná, ale záleželo na řidič-
ských dovednostech. Pan místostarosta mě zastoupil a 
perfektně si poradil se sekačkou, projel kuželovým sla-
lomem, zacouval do garáže a okolo kuželů se vrátil zpět 
na start v čase 52 sekund. Skvělý výkon!!! Díky. 

     Při vyhlášení výsledků 
se oudoleňský tým ve slo-
žení Blanka Zvolánková, 
Petr Zvolánek a Vláďa Zvo-
lánek umístil společně s Jit-
kovem na 8. - 9. místě. Byli 
jsme obdarováni diplomem 
a upomínkovými předměty. 
První místo získal Sobíňov, 
druzí skončili zastupitelé 
z Libice nad Doubravou a 
třetí místo putovalo do Cho-
těboře. 
     Poděkování patří obci 
Maleč za organizaci celého odpoledne. Počasí od rána 
nepřálo, ale při setkání se trochu umoudřilo, ale jak řekl 
pan starosta Malče: „Představitelé obce musí jít a konat 
za každého počasí.“ Celé odpoledne doprovázela hu-
dební skupina H.O.P.E. a všichni malečtí se o nás 
vzorně starali. V roce 2020 se těšíme nashledanou 
v Rušínově.  
      Petrovi a Vláďovi děkuji za společnou snahu a 
vynaložené úsilí. Velice mě ale mrzí, že náš tým ne-
měl ani jednoho fanouška, byli jsme sami. Zajisté by 
se nám lépe soutěžilo, kdyby nás někdo podporoval 
a povzbuzoval…                           Mgr. Blanka Zvolánková 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 10/2019 4 

REKONSTRUKCE VEDENÍ ELEKTŘINY, 

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A OPTICKÉ SÍTĚ 

V DOLNÍ ČÁSTI OBCE 
       Firma VČE - montáže, a. s., Pardubice provádí 
v dolní části obce realizaci akcí „Rekonstrukce části 
obce, knn“ a „Veřejné osvětlení Oudoleň“.  
      Z důvodu bezpečnosti necháváme svítit veřejné 
osvětlení cenou noc.  
      Prosíme Vás o trpělivost a shovívavost a o maxi-
mální součinnost. Dbejte zvýšené opatrnosti a případné 
připomínky či nejasnosti směřujte na vedení obce. Dě-
kujeme.  

 

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY 

ELEKTŘINY 
     V pondělí 21. 10. 2019 v době od 7.30 

do 16.30 hodin nepůjde elektřina v těchto domech: čp. 
100, 105, 106, 11, 111, 114, 115, 119, 122, 123, 126, 
129, 131, 135, 146, 210E, 23, 24, 36, 44, 45, 46, 47,  
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 72, 73, 76, 79, 82, 
84, 88, 94, 95, 96, 97, 98, parc. č. st. 137,  parc. č. st. 
133. 
        

 

VĚTVE DO KONTEJNERŮ OPRAVDU NEPATŘÍ!!! 
 

Vážení spoluobčané,  
     v tento podzimní čas se všichni snažíme poklízet naše 
zahrádky a prostranství. Kontejnery se nám každý týden 
plní, bohužel někteří občané do nich opět vhazují větve, 
které tam nepatří. Respektujte prosím požadavek obce, 
větve odvezte na kopec za Kubátovými, kde se o čaroděj-
nicích spálí, popř. je nechte na hromadě u kompostárny. 
     Děkujeme za pochopení. 
                              Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce 

 
 

PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ 
 

     ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovoluje in-
formovat, že její pracovníci budou v termínu 
od 4. 10. do 17. 10. provádět v naší obci pra-
videlné odečty elektroměrů.       

 

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU KAŽDÝ TÝDEN  
   

       Firma  AVE CZ  odpadové  hospodář-
ství, s. r. o., provozovna Žďár nad Sázavou, 
upozorňuje na zahájení každotýdenních 
zimních svozů komunálního odpadu, a to 
vždy v pondělí.  
      V pondělí 28. 10. (ve svátek) pro-
běhne svoz komunálního odpadu jako obvykle.  

 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD   

      Ve dnech 18. - 20. 10.  bude 
za kulturním domem umístěn 
kontejner na velkoobjemový 
odpad.  
       Kontejner je určen napří-
klad na staré matrace, koberce, 
zrcadla, umyvadla, linoleum, 
apod.  
     Není určen na nebezpečný odpad, např. pneuma-
tiky nebo elektroodpad.  

 

 

 

BAZÁREK = RECYKLACE 
 

      V měsíci září proběhl již tradiční dětský bazárek. Ba-
zárku se zúčastnilo celkem 17 prodejců, za což jim dě-
kujeme. A podařilo se prodat, tedy zrecyklovat, oble-
čení, obuv a hračky celkem za 6 675 Kč.  
                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA 
       

Obec Oudoleň nabízí k prodeji palivové dřevo. 

Cena za m3 je 400 Kč včetně DPH. 

Dopravu si každý zajistí sám. 

V případě zájmu volejte  

na tel.  603 536 721 (p. Václav Augustin). 
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE       

VE ČTVRTEK 31. 10. 
     Ve čtvrtek 31. 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 
odpadů. 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 ne-
ukládali ho u montované haly dopředu.  
     V rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit a 
dehtovou lepenku – odběr tohoto odpadu musíte řešit 
samostatným odvozem po dohodě s firmou.

     

     Prázdniny ufrnkly, 
přišlo babí léto a s ním 
nový školní rok i u nás 
ve školce. První týden 
v kolektivu bývá vždy 
náročný i pro zkušené 
školkáčky, natož pro 
nové děti, které ještě 
vůbec  netuší, jak to 
ve školce chodí. Že to 
není jen přijít si pohrát 
s hračkami, ale zvykat 
si na nové prostředí, 
nové neznámé dospě-
láky, na pravidelný re-
žim jiný než domácí, 
na spoustu hluku, 
velké množství dětí, 
každé něco jiného po-
třebuje, každé chce 
zrovna tu stejnou 
hračku, co mám já, a 
já zas chci tu, co má 
on… no prostě adap-
tační týden není žád-
ná legrace. Moc záleží 
na dospělých, jak dítě 
na tuto velkou životní změnu připraví, jak ho podpoří. 
Dítě vůbec nechápe, co to školka je a proč by tam mělo 
být, když chce být doma s mamkou a taťkou. Důležité 
je, aby rodič dítěti vysvětloval, proč chodí do školky, aby 
dítě jasně vědělo, na čem je, co ho čeká. Dítě tak získá 
od rodiče pocit bezpečí a nebude si myslet, že se ho 
chce rodič zbavit. Rodič má být pro dítě oporou, musí 
zadržet před dítětem emoce, být klidný a rozhodný. Po-
kud dítě uvidí, že je v pohodě rodič, zvládne to také. 
Když dítě pocítí z rodiče nervozitu, nejistotu v odhod-
lání, že má dítě zůstat ve školce, prohlubuje se v dítěti 
strach a pláčem začne „ovládat“ rodiče.  
     Je potřeba, aby si rodič uvědomil, že školka je přes 
veškeré případné problémy při adaptaci pro dítě obrov-
ským přínosem do života. Dítě se tu naučí sociálním do-
vednostem, díky kterým bude schopnější obstát v kolek-
tivu, uhájit si své místo, spolupracovat, soupeřit i uzná-
vat jinou autoritu. Školka vlastně představuje první krok 
k osamostatnění vašeho dítěte, ale je to pro něj bezpo-
chyby skok do neznáma. Je úkolem nás všech dospě-
láků dítěti to neznámo co nejvíce přiblížit a při tom skoku 
ho držet naší velkou dospěláckou jistotou a bezpečím.  
     Nových dětí, které podobné pocity prožívají (nebo te-
prve budou prožívat), máme v tomto školním roce 8, 

takže celkový počet k 1. září byl 21 dětí v MŠ. Zároveň 
jsme rozšířily i pedagogický kolektiv, přibyla nám paní 
asistentka. Od tohoto školního roku máme v MŠ plně 
kvalifikovaný pedagogický kolektiv.  
      Úkolem nás pracovnic ve školce je, abychom zde 
vytvořily pro všechny děti i jejich rodiče takové klidné a 
stimulující prostředí, aby se v něm všichni cítili spoko-
jeně, bezpečně a jistě. Chceme děti provést kouskem 
jejich života tak, aby získaly dobré základy, dokázaly se 
začlenit do reálného života a začaly mu alespoň trochu 
rozumět. Držíme se zásady, že v jasně daných a smys-
luplných pravidlech a rituálech mají děti bezpečí a svo-
bodu. Poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na 
porozumění, respektu, důvěře, empatickém naslou-
chání, aby každé dítě mohlo rozvíjet svoji osobnost.  
     Už J. A. Komenský říkal, že při výchově jedince není 
důležité udělat ho nejprve dobrým řemeslníkem, ale 
dobrým člověkem.       
                                            

Paní učitelky MŠ: 
  

Mgr. Marta Půžová 
Bc. Alžběta Čermáková, DiS. 
Věra Matulová 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Výsledky prvního podzimního tvoření. 
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VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA CHOTĚBOŘ 
      Dne 20. září navštívili žáci prvního, druhého a třetího ročníku výstavu 
drobného zvířectva v Chotěboři. Děti si prohlédly různá plemena holubů, 
slepic, kachen, krůt, hus a králíků. Nadšení bylo bezmezné a odborný 
výklad paní učitelky Chvojkové, zasloužilé chovatelky, byl velmi poučný. 
Největší úspěch měla stříbrná králice Sněženka, zřejmě pro její krásnou 
srst, vstřícnost při mazlení a inteligentní výraz obličeje.  
       Počasí nám přálo, bylo krásné babí léto, výlet se nám vydařil a už 
se těšíme, až si ho za rok zopakujeme.                     Učitelky ZŠ 
 

VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU 
      

     V září jsme 
se žáky vysadili 
živý plot před 
školou. Kve-
toucí růže sto-
listé, perovskie, 
tavolníky a vaj-
gelie nejenže 
poskytnou potravu a úkryt hmyzu a drobným obratlovcům, ale 
věříme, že pohled na ně potěší i oči kolemjdoucích.                    
                                                                                 Učitelky ZŠ 

 

ZA KELTY A KAŠTANKOU DO NASAVRK 
     V úterý 1. 10. jsme se žáky 4. – 5. ročníku uskuteč-
nili výpravu za Kelty do Nasavrk. Navštívili jsme mu-
zeum, potom jsme se prošli kolem známé Kaštanky.         
     Přírodní památka Kaštanka o rozloze 1,08 ha, je 
unikátním sadem kaštanovníků setých s plody jedlých 
kaštanů. Sad založil v roce 1776 Jan Adam Auer-
sperg. Nachází se v něm zhruba sto stromů. Nejmo-
hutnější z nich, zvaný „Knížák,“ spolu s dalšími deva-
tenácti stromy pochází ještě z původní výsadby. Na-
savrky mají rozkvetlý strom kaštanovníku ve znaku.  
     Nevynechali jsme ani arboretum v areálu včelař-
ského učiliště. Poslední zastávkou byl keltský ar-
cheoskanzen.                                              Učitelky ZŠ 
  
 
 

✓ Do Nasavrk jsme jeli autobusem 
v 7.20 ze Ždírce. Přijeli jsme do 
Nasavrk a šli jsme do muzea. 
V muzeu jsme viděli hezké expo-
náty a film o Keltech. Líbilo se mi, 
jak Keltové pohřbívali. A také 
jsme si vyzkoušeli točit hrnčíř-
ským kruhem, mlít obilí, brousit 
švartnu a dmýchat do pece na ta-
vení železa. Potom jsme šli kolem 
sadu Kaštanka do zahrady u vče-
lařské školy a do keltského skan-
zenu. Tam byly keltské domy a 
hradby. Nakonec jsme šli na au-
tobus, kterým jsme dojeli do 
Ždírce nad Doubravou, a dalším 
ze Ždírce do Slavětína. Ze Slavě-
tína nás svezla do Oudoleně 
mamka Nely Slámové a hurá 
domů. Jenda S., 4. r. 

KROUŽKY A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

Pondělí 

Přírodovědný (1. – 2. ročník) 11.10 – 11.45 

Badatelský (3. – 5. ročník) 12.20 – 13.50 

Flétna (začátečníci, 1x za 14 dní) 12.30 – 13.00 

Úterý 

Anglický jazyk 1. ročník 12.00 – 12.30 

Náboženství (1. – 2. ročník) 12.45 – 13.15 

Náboženství (3. ročník) 13.15 – 13.45 

Náboženství (4. – 5. ročník) 13.45 – 14.15 

Flétna (pokročilí, 1x za 14 dní) 15.30 – 16.00 

Středa 

Anglický jazyk 2. ročník 11.10 – 11.45 

Šachy (začátečníci, mírně pokročilí) 12.15 – 13.00 

Šachy (pokročilí) 13.00 – 13.50 

Čtvrtek Hudebně pohybový kroužek lidových tradic 15.00 – 16.00 

Pátek Hravá angličtina (3. – 5. ročník) 12.20 – 13.50 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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ALENA MORNŠTAJNOVÁ: TICHÉ ROKY 
     Román od autorky bestselleru 
Hana. Co všechno nevíme o svých 
nejbližších?  
     Bohdana je uzavřená dívka žijící 
jen s mrzoutským otcem a dobrosrdeč-
nou, leč poddajnou Bělou. Trápí ji na-
pětí v domě a tajemství, které jí nepře-
stává vrtat hlavou: Proč ji těžce ne-
mocná  babička při poslední návštěvě 
v léčebně oslovila „Blanko“? 
      Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka Žáka, odda-
ného komunisty, který celý svůj život zasvětil budování 
socialismu, lásce ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost 
měla být stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu. 
Ale jak se říká: Chcete-li  Boha  rozesmát, povězte mu 
o svých plánech. A tak se v jednom okamžiku oba pří-
běhy slijí do jednoho a ukáže se, že nic není takové, jak 
se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to být 
mělo. 

      Nový román Aleny Mornštajnové je jiný než ty před-
chozí. Nejedná se o velké historické téma, nýbrž o in-
timní rodinné drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, 
ale náhody a lidské charaktery. Stejně jako u románu 
Hana však jde o silný, strhujícím způsobem vyprávěný 
příběh, který si čtenáře podmaní od první do poslední 
stránky. 
 

MICHAELA KLEVISOVÁ: SNĚŽNÝ MĚSÍC  
      Realitní agentka Olga byla zavraž-
děna na odlehlém místě v Beskydech 
před roubenkou, kterou nabízela k pro-
deji. Stalo  se  to  jen  několik  měsíců  
po vraždě jiné makléřky. Oba případy 
spojují podobné okolnosti, a navíc se za-
vražděné ženy mohly znát. Kriminalista 
Josef Bergman proto odjíždí do hor a 
pátrá mezi místními obyvateli. Není to však jednoduché, 
protože obyvatelé horských samot jsou nedůvěřiví a 
uzavření a spousta z nich má tajemství, o která se 
s Bergmanem rozhodně dělit nechtějí. 

     Rok školní 1893 započal slavnými 
službami Božími dne 13. v měsíci září 
1892 ve farním chrámu Páně Borov-
ském. 
      Památný den 4. v měsíci říjnu 
oslavila školní mládež tím, že vysílala 
vroucí modlitby k Otci nebeskému při 
slavných službách Božích za nejmi-
lostivějšího císaře a krále našeho 
Františka Josefa I.  

     Poprvé přistoupila školní mládež dne 19. v měsíci 
říjnu ku stolu Páně v tomto roce školním.  
     Dne 19. v měsíci listopadu konány slavné služby 
Boží ve farním chrámu Páně v Borové, při nichž pří-
tomná školní mládež za nejmilostivější císařovnu a krá-
lovnu se modlila.  
      Přípisem slavné c. k. okr. rady školní ze dne 7. v mě-
síci březnu l. 1893 oznámeno místní radě školní, že mile 
vzala na vědomí, že docházka  školní  v  měsíci únoru 
l. 1893 se o 12,98 % lepšila oproti roku loňskému. 
      Dne 14. v měsíci březnu I. 1893 inspiciroval p. c. k. 
okres. inspektor školní I. tř. obecné školy zdejší. 
     Řídící učitel p. Josef Bažant daroval a na veřejném 
místě se školáky vysázel 50 stromků v měsíci dubnu.  
      Podruhé školní mládež přijala sv. pokání a nejsvě-
tější svátost oltářní dne 19. v měs. dubnu l. 1893.  
     O 11. hod. noční dne 23. v měs. dubnu r. běžného 
vyburcována celá obec táhlým „hoří“. Neukrotnému 
živlu padla v oběť chalupa pod pop. čís. 97. 
     Dne 4. v měsíci v květnu l. 1893 konalo se komisio-
nální řízení v příčině odškolení obce Slavětína a zřízení 
samostatné jednotřídní školy tamtéž. Lze předpokládati, 
že tak se nestane, jelikož průměrná vzdálenost jest 
1958 m.  
      Dne  6. v  měsíci v květnu l. 1893 konána zkouška 
ze sv. náboženství, téhož dne počal padati sníh a když 
žáci z chrámu Páně v Borové do Oudoleně navracovali, 
bylo se jim po kolena sněhem broditi. Od 9. do 16. dne 
v měsíci květnu byl p. Frant. Tonar u zkoušek pro 

měšťanské školy v Soběslavi a dne 3. června l. 1893 
doručeno mu vysvědčení.  
     5. dne  v měs.  červnu l.  1893  obvodním  lékařem 
p. dr. J. Topičem z Bělé očkováno 68 žáků.   
     Jan Sybera domkář v Oudoleni čís. 43 dne 18. 
v měs. červnu l. 1893 vyhořel. Marné lidské úsilí, marné 
namáhání, zhoubné plameny rozšířily se i na sousední 
stavení čís. 37 patřící Jos. Hájkovi.  
     Dne 12. v měs. červenci odebrala se školní mládež 
do chrámu Páně, aby účastna byla přijetí sv. pokání a 
nejsvětější svátosti oltářní. 
     14. dne v měsíci červenci l. 1893 navštívil školu p. c. 
k. okresní inspektor škol., prohlédnuv tré tříd vyslovil 
úplnou spokojenost. 
     Okresní konference učit. škol. okr. Chotěbořského 
konala se 20. d. měs. červenec l. 1893. Z bohatého pro-
gramu pojednáno do pozdní doby o podrobném rozvrhu 
látky učebné na měsíce z jazyka vyučovacího i z počtů 
pro všechny kategorie škol, ostatní odloženo na doda-
tečnou konferenci počátkem roku šk. ve Ždírci.  
     Po vyzvání sl. c. k. okr. rady škol. zakončen s hojným 
účastenstvím škol. rok výstavou prací žáků dne 30. 
v měsíci červenci. Druhého dne při slavném Te Deun 
děkováno za dobrodiní boží ve školním roce přijatá.  
     Jelikož první nařízení zůstalo jen na papíře, tuť roz-
kázáno, by místní rada školní do 1. v měs. října l. 1893 
určitý návrh a upravení vhodné školní budovy podala.  
     Ke konci srpna l. 1893 odstěhoval se Fr. Tonar do 
Krucemburku a na místo něho zatímně ustanoven Ant. 
Slanina dočasný učitel z Lipnice na Německobrodsku 
bývalý druhdy správce školy v Modlíkově.  
     Aby  škol.  zahrada  hověti mohla vynesení velslav. 
c. k. zem. rady škol. ze dne 3. února l. 1893 čísl. 28634 
dala místní rada školní po nařízení sl. c. k. okr. rady 
školní ze dne 25. m. srpna l. 1892 č. 1767 počátkem 
měsíce srpna l. 1893 ji o 1 a 57 m2 rozšířiti. Při tom vzato 
i upravení šk. tělocvičny a nářadí na vědomí a ve skutek 
uvedeno.   
     (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava. 
Pokračování příště.)

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 
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STOLNÍ TENIS – PŘÁTELSKÉ ZÁPASY 
     Dne 17. 9. a 25. 9. jsme odehráli přátelské zápasy s Horním 

Studencem, první zápas jsme u soupeře prohráli 14 : 11 a doma 

jsme 25. 9. uhráli pěknou  remízu  9 : 9. V utkáních se vystřídali 

Jarda Polívka, Standa Moravec, Milan Chvojka, Jirka Kryštofek 

a Štěpa Zvolánek.                                                      Milan Chvojka 

 

ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

TURNAJ V NEMOŠICÍCH 

      Dne 21. 9. jsme  se  zúčastnili   šachového   turnaje 
v Nemošicích. V nabité konkurenci, kde byli hráči s vyso-
kým Elem z celé republiky, jsme se neztratili: Michal So-
kol skončil s 5 body 17., Milan Chvojka se 4,5 body na 
28. místě a Tomáš Blažek 33. se 4 body. Turnaj jsme si 
užili a určitě jsme neudělali ostudu.               Milan Chvojka 
 

VÍTĚZSTVÍ V TURNAJI MUŠKETÝRŮ 

     V neděli 22. 9. jsme byli pozváni na Turnaj mušketýrů 
do Žďáru nad Sázavou. V sestavě Michal Sokol, Tomáš 
Blažek, Štěpán Zvolánek, Tomáš Benc a Milan Chvojka 
jsme se postarali o překvapivý výsledek a celý turnaj vy-
hráli. Odměnou nám byl nejen Putovní pohár, ale i ob-
div soupeřů. Tento dobrý výkon by nám měl vlít novou krev do žil před prvním mistrovským zápasem, který hrajeme 
20. 10. doma s Náměští.                                                                                                                                 Milan Chvojka
 

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ KRAJE VYSOČINA 

     Náš šachový oddíl vstoupí 22. 10. do své druhé se-
zony. Prvním soupeřem v regionální soutěži nám bude 
družstvo z Náměště nad Oslavou. Dalšími soupeři bu-
dou hráči z Bystřice nad Pernštejnem, Třebíče, Jám a 

Žďáru nad Sázavou. Do nových kol jdeme se dvěma po-
silami, Michalem Sokolem a Štěpánem Zvolánkem. Vě-
řím, že tito dva hráči nám pomůžou k velice dobrým 
úspěchům. O  tom  jsme  se  již  přesvědčili na turnaji 
ve Žďáře. Děkujeme za podporu všech našich příz-
nivců.                                                            Milan Chvojka

ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM KRÁS NAŠÍ VLASTI 
       V sobotu 28. září, na svátek sv. Václava, se 37 
účastníků zájezdu vypravilo za poznáním krás naší 
vlasti. V ranních hodinách jsme odjížděli na zámek Ka-
čina, nejvýznamnější stavbu empírové architektury 
v České republice. Na 9.00 hodinu jsme měli objedna-
nou prohlídku 3. okruhu. Seznámili jsme se s historií 
rodu Chotků, původních majitelů tohoto zámku, pro-
hlédli jsme si nejkrásnější empírovou knihovnu v Če-
chách, lékárnu, divadlo, kapli, zámeckou oranžerii a za-
hradu léčivých rostlin. Sice některé vnitřní prostory byly 
v rekonstrukci, ale celkový dojem z tohoto zámku nás 
potěšil. Na závěr návštěvy jsme si pochutnali na ranní 
kávě v místní kavárně a autobusem se vydali na další 
místo.  
       Druhou zastávkou bylo město Mělník a jeho histo-
rická část. Ze zastávky autobusu jsme prošli kolem kos-
tela sv. Ludmily a dřevěné zvonice na Náměstí Míru. 
Odtud to byl jen kousek kolem mělnického zámku, kde 
jsme shlédli nádvoří, k vyhlídce na soutok Labe s Vlta-
vou. Poblíž soutoku se nachází plavební kanál, který 
mnohé zmátl. Díky informační tabuli bylo vše brzy ob-
jasněno. Krátkou procházkou po místních vinicích jsme 
si zkrátili čas, než se  otevřela vyhlídková gotická věž 
sv. Petra a Pavla, ze které byl přenádherný pohled na 
celé okolí. Především byl vidět Ještěd, hrad Bezděz, Mi-
lešovka….  

     Poslední zastávka, a pro nás všechny ta nejvýznam-
nější, byla hora Říp a výstup na ní. Po 30 minutách jsme 
vyšli  na  samotný vrchol této pověstmi opředené hory. 
V 15.30 nás čekala komentovaná prohlídka s místním 
historikem, který nám vysvětlil rozdíl mezi literaturou a 
dějinami. BYLO - NEBYLO? Mnozí z nás byli zklamaní, 
když díky jeho výkladu se dozvěděli, že praotec Čech je 
jen smyšlená postava českých pověstí a vlastně nikdy 
nebyl!?  
        Po celý den nám přálo krásné a slunečné počasí. 
Výlet se opravdu vydařil. Těším se, že v příštím roce se 
nám podaří uspořádat další zájezd Za krásami naší 
vlasti.           Za SDH Oudoleň Jana Kubátová – pokladník 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU V PŘIBYSLAVI 
   Město Přibyslav hostilo dne 7. 9. již XXII. ročník sou-
těže v požárním útoku. Naše družstvo startovalo ve slo-
žení: Kuba Ondráček, Martin Antl, Roman Zelenka, Lu-
boš Musil, Kuba Bačkovský, Tomáš Bačkovský a Tomáš 
Paušíma. 
     Naši mladší muži byli v pozici nováčků, jelikož celá 
soutěž byla velmi netradiční, a tudíž nevěděli, jak vše 

bude probíhat. Jak jsme v předchozím článku avizovali, 
startovalo se na jednu požární stříkačku, dále museli 
překonat překážku a shodit nástřikové terče. Dále ná-
sledovalo připojení ještě jedné hadice na každé straně 
a shodit terče sklopné. 
     Naši muži se umístili na 4. místě. Pořadatelé velmi 
ocenili jejich účast a s přáním, že družstvo nevidí napo-
sledy, jim popřáli hodně štěstí v dalších soutěžích.                                                                                
                                Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 

                                                     

KONEC SEZÓNY 2019 

   Nastal podzim a pro naše 
hasiče skončila sportovní 
sezóna. Poslední letošní 
soutěž se konala 28. 9. 
v Sobíňově a jednalo se o 
Memoriál Pavla Matalíka. 
Této soutěže se zúčastnila 
dvě naše družstva hasičů a 
jedno družstvo hasiček. 
Celý memoriál se sestával 
z jednoho tradičního a jed-
noho netradičního požár-
ního útoku. 
     Mladší muži startovali 
ve složení: Kuba Ondráček, 
Martin Antl, Roman Ze-
lenka, Petr Musil, Kuba 
Bačkovský, Luboš Musil a 
Tomáš Paušíma. 
     Starší  muži  startovali 
ve složení: Radek Antl, Pa-
vel Sláma, Roman Zelenka, 
Petr Musil, Jára Ondráček, 
Jaroslav Polívka a Stáňa 
Sláma. 
     Ženy startovaly ve složení: Vlaďka Stehnová, 
Pavlína Blažková, Hanka Zelenková, Katka Kubátová, 
Ivana Bencová, Anička Blažková a Katka Antlová. 
     Všichni do první části dali obrovský elán a ženy se 
umístily na druhém místě. Ale ještě vše nekončilo, jeli-
kož soutěž pokračovala druhou částí, a to netradičním 
požárním útokem. 
      V této části si družstva vylosovala pozice a po od-
startování následoval nejdříve běh přes kladinu, přene-
sení hadic, savic, rozdělovače a proudnic přes překážku 
na základnu, sání vody, rozhození hadic a překonání 
dvou překážek v podobě kola, kterým museli prolézt, a 

kladiny, kterou museli na konci podlézt. Všechna druž-
stva běžela ve stejném složení jako při tradičním útoku, 
pouze si vyměnila pozice. Pořadí obou kol se sčítala. 
         Jako do tradičního útoku, tak i do toho netradič-
ního všichni dali srdce, elán a odhodlání. Mužům se tolik 
nedařilo, ale ženy skončily na krásném druhém místě. 
Nálada byla úžasná a již se naše družstva těší na další 
sezónu. 
       Na závěr vyhlášení vítězů všechna družstva uctila 
minutou ticha hasiče Pavla Matalíka, na jehož počest se 
celý memoriál konal. 
     Těšíme se na příští sezónu. Požárnímu sportu zdar!                       
                                Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 

ZÁVOD POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI 

A NÁVŠTĚVA SKLÁRNY 

   Očekávaná sobota 5. října nadešla a my jsme jeli na 
podzimní závod do Nové Vsi u Světlé. Za Oudoleň na-
stoupila dvě družstva starších dětí („A“ – Dana Z., Jenda 
K., Honza Z., Pepa S., Tomáš B., „B“ – Bětka Z., Hanka 
Z., Leoš Z., Nela Z., Štěpán H.). Za mladší mělo běžet 
jedno družstvo (Emma S., Ema M., Jenda B., Kuba P., 
Beáta P.) bohužel 2 naše šampionky z řad mladších 
skolila nemoc. I přesto jsme zbytek týmu vzali s sebou 
a doufali, že najdeme náhradníky na místě, což se bo-
hužel nepodařilo. Ale jeli s námi a „nasáli“ sportovní at-
mosféru.  
     Družstva starších startovala v 9:15 a 9:30, cca 25 
min. byla na trati, kde plnila úkoly, které doma trénovala.      

     Výsledek je výborný, trestných bodů měla obě druž-
stva málo.  „A“ se umístilo na 27. místě, „B“ na 49. místě 
z 55 zúčastněných.  Mladších kolektivů bylo 43. I přesto, 
že pršelo a trať byla značně bahnitá a klouzavá, je vý-
sledek parádní.  
      Protože jsme se nacházeli v blízkosti Světlé nad Sá-
zavou, města proslaveného sklářským průmyslem, a 
náš start byl v dopoledních hodinách, rozhodli jsme se 
toho využít a objednali jsme si exkurzi do skláren Crys-
talite Bohemia. O půl 12 na nás čekala paní, která nás 
provedla provozem skláren – viděli jsme prvovýrobu 
skleniček od vypálení, přes úpravy, kontrolu kvality a ko-
nečné balení. I když exkurze trvala asi 30 minut, bylo to 
zajímavé a něco nového jsme viděli. Pak už jsme vesele 
„frčeli“ domů.                          Vedoucí MH Evka a Roman   
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ŘÍJEN V HONITBĚ 
     V říjnu začínají první hony na bažanty a pokračují hony na kachny. Kromě honů 
máme v říjnu množství loveckých příležitostí individuálními způsoby lovu. Končí říje je-
lení zvěře a začíná říje dančí zvěře, která se občas vyskytuje i v naší honitbě. Kromě 
lovu trofejových jedinců pokračujeme také v průběrném odlovu samičí a mladé zvěře.  
      Myslivecká zařízení na přikrmování zvěře máme na zimu připravena. Během mě-
síce října doplníme v solnících sůl a začneme s přikrmováním zvěře. 
                                                                                              Myslivecký spolek Oudoleň 
      

      Zemědělství – výroba a spotřeba potravin je dnes 
zásadním problémem na celém světě. Tak třeba zá-
padní země produkují mnohem více potravin, než spo-
třebují a logicky ty přebytky chtějí realizovat a prodat 
jinde – tedy také u nás. A my pak máme problém 
s uplatněním vlastní produkce. Dochází k paradoxům, 
že nemáme radost z dobré úrody, protože ji nemáme 
jak uplatnit a výkupní ceny se snižují. Naopak v případě 
neúrody nebo krize může nastat v České republice 
velký problém, protože nejsme soběstační a jiné státy 
samozřejmě budou zásobovat přednostně sebe. Je to 
dnes strategická otázka. 
      My jako spotřebitelé můžeme situaci pomoci jedno-
duše tím, že budeme přednostně nakupovat a konzu-
movat české produkty. Ostatně i pro naše organismy to 
je lépe, neboť naše těla jsou na ně po dlouhé časy 
zvyklá, a tak jsou pro nás a naše zdraví přirozeně vhod-
nější. Třeba  cizokrajné  ovoce  je  atraktivní, ale nahra- 

 

zování kvalitních jablek a hrušek a jiných domácích tra-
dičních plodů těmito z dálky dováženými a uměle po-
stupně dozrávajícími produkty je pro náš organismus 
nepřirozené a dlouhodobě nezdravé. 
     Musím pochválit naše zemědělce, kteří se v té celo-
světové konkurenci snaží domluvit, přestože to není 
lehké. Musí aktuálně reagovat na konkrétní situaci, zá-
roveň nemohou zapomínat na péči o krajinu. Skuteč-
nost, že vše komplikují zvyšující se sucha, snad už ani 
není třeba připomínat. Ale je nutné hledat dlouhodobá 
východiska a řešení. Voda je zdrojem života, pohled na 
hynoucí lesy je tristní.  
     V zájmu naší budoucnosti se musí spojit celá společ-
nost. Nemyslet jen na krátkodobé zisky, jež přinášejí 
často devastaci přírody, ale být schopni a ochotni i lec-
cos ze svého pohodlí a výhod dílčího prospěchu oběto-
vat. Jsem rád, že naši zemědělci to tak většinou vnímají. 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

18. – 20. 10. 
Sběr velkoobjemového 

odpadu 
Obec 

24. 10.  Zasedání zastupitelstva Obec 

26. 10.  
Taneční zábava 

Hudba: VINGL 
SDH 

31. 10.  Svoz nebezpečného odpadu Obec 

8. 11.  
Svatomartinský lampionový 

průvod 
SDH 

16. 11. Posezení se seniory Obec 

24. 11. Zimní aranžování SDH 

1. 12.  
Rozsvěcení vánočního 

stromu 
Obec 

14. 12.  Vítání občánků Obec 

26. 12.  Turnaj ve stolním tenise TJ Sokol 

28. 12.  Obecní ples Obec  

       COOP OUDOLEŇ 
 

PRODEJNÍ DOBA O SVÁTKU 

Pondělí 28. 10. Zavřeno 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ – OKÉNKO MYSLIVCE 

 

KULTURA – INZERCE 

 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci říjnu oslaví výročí narození: 
 

Miroslav Ondráček, Oudoleň 121 
Karel Kubát, Oudoleň 30 

Marie Kubátová, Oudoleň 30 
Dana Slámová, Oudoleň 129 
Libor Ondráček, Oudoleň 24 

 

BLAHOPŘEJEME! 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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FOTOHÁDANKA 

NEVÁHEJTE – ČEKÁ VÁS ODMĚNA 
V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii  

vyzdobeného okénka u čp. 72 (Kremlíkovi).  
Hádanka to byla asi opravdu těžká, protože přišla pouze 

jedna odpověď, a to od pana Michala Slámy.  
Panu Slámovi blahopřejeme a bude mu předána výhra.  

Nyní zveřejňujeme další fotografii  
a jsme zvědavi, jak jste všímaví.  

Jaké číslo popisné vykukuje na fotografii? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo ví, může sdělit (osobně, telefonem, e-mailem) svůj tip 
 do 20. 10. 2019 na obecní úřad. 

  Z došlých správných odpovědí vylosujeme jednoho 
výherce, který obdrží drobný dárek.  

Máte zajímavou fotografii z naší obce nebo jejího okolí?  
Zašlete nám ji do naší soutěže.  

  

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 
 

Tichou vzpomínku věnujeme  
panu Antonínu Stránskému, 

který zemřel 13. září 2019 ve věku 90 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

 

VÍTÁME  MIMINKA 
 

Vítáme mezi námi 
Viktorii Plíhalovou, 

která se narodila  
26. 8. 2019 

a 

Lenku Ondráčkovou, 
která se narodila  

21. 9. 2019. 
 
 
 
 

 

 

SDH - Družstvo starších dětí "B". 

 

SDH - Družstvo starších dětí "A". 

Naši prvňáčci. 

První školní den. 
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