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                     LISTOPAD  2019  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   
 

       
 

    

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

    Obec Oudoleň a Základní škola a Mateřská škola Oudoleň pořádá 

- 13.00 – 15.00 hodin - v prostorech obecního úřadu a školy. 

    Zájemci o prodej na jarmarku se mohou hlásit do 22. 11. 2019 na obecním úřadě. 
 

                        15.00 – 17.00 hodin - v kulturním domě 

Přijďte si poslechnout pohádky a pověsti v podání dětí a žáků. 
 

 – v 17.00 hodin 

    Před kulturním domem společně rozsvítíme vánoční stromek a zahájíme adventní čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Obec Oudoleň Vás srdečně zve na 
 

POSEZENÍ  

     SE SENIORY 
     v sobotu 16. 11. 2019 
          od 17.00 hodin 

      v zasedací místnosti  

          obecního úřadu. 
 

Vystoupí kroužek lidových tradic KANAFÁSEK. 
K dobré náladě zahraje harmonikář pan Jan Frühbauer a spol.  

Bohaté občerstvení zajištěno. Těší se zastupitelé. 

      
                                                               

 

MŠ - Zamykání lesa. 

ZŠ – Program: Kůrovec za to nemůže. 
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− Kontrola usnesení: 

− Usnesení č. 4/7/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje vybudování nových dvou-
křídlých vrat v dolní části montované haly dle návrhu 
hasičů.  
Vrata jsou nainstalována.  

− 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. 

− 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 návrhu 
zastupitelstva.  

− Usnesení č. 3/10/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s Krajskou správou 
a údržbou silnic Vysočiny, Jihlava, 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 ko-
laudaci stavby.   
Darovací smlouva byla upravena, podepsána a za-
slána na KSÚS. 

− Usnesení č. 4/10/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z pro-
gramu Fondu Vysočiny Hospodaření v lesích 2019. 
Žádost o dotaci byla podána.  

− Usnesení č. 5/10/2019: 
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 Svazku obcí Podoubraví, cen-
tru společných služeb, Chotěboř. 
Žádost o dotaci byla podána.  

− Usnesení č. 7/10/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o souhlas se stav-
bou zpevněné plochy u stávajícího skladu nápojů – 
Oudoleň p. č. 648/46 v k. ú. Oudoleň. Žadatel bude 
upozorněn na vedení obecního vodovodu. 
Žadateli byl zaslán souhlas se stavbou včetně upo-
zornění na vedení obecního vodovodu.  

− Usnesení č. 8/10/2019: 
Zastupitelstvo neschvaluje žádost Základní školy 
Chotěboř, Buttulova 74, o dar na adaptační pobyt 
žáků 6. tříd.  
Zamítnutí žádosti bylo odesláno.  

− Usnesení č. 11/9/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Podpůr-
ného garančního rolnického a lesnického fondu na 
nákup malotraktoru.   
Firmě AGROTEC a. s. se nepodařilo žádost o dotaci 
podat, bylo přijímáno 100 žádostí a za 2 minuty byl 
zásobník na žádosti plný. V lednu bude zřejmě vy-
hlášena nová výzva.  

− Úprava KD pro sportovní účely 
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. Bude doplněno o 
možnost údržby nalakovaného sálu. 
Bude dále jednáno na příštím zasedání. 

− Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo projednalo a neschválilo nový návrh 
Havlíčkovy Borové zemědělské a. s. na směnu po-
zemků – záměr směny pozemků č. 2/2019. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem Smlouvy 
o budoucí směnné smlouvě a o bezúplatné výstavbě 
místní komunikace mezi obcí a žadatelem. Žadatel 
byl vyzván a ke dni zasedání předložil pouze část 
projektové dokumentace ke stavbě místní komuni-
kace na pozemcích p. č. 432/4 a p. č. 432/5 v k. ú. 
Oudoleň. Žadatel bude vyzván k předložení kom-
pletní projektové dokumentace. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Sboru 
dobrovolných hasičů Oudoleň o dar ve výši 5 000 Kč 
na úhradu 1/3 ceny dopravy autobusového zájezdu 
Za krásami naší vlasti. Zastupitelstvo schvaluje po-
skytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň 
ve výši 3 000 Kč.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje žádost 
Svazku obcí Podoubraví o dar ve výši 5 130 Kč ur-
čeného pro účely poskytnutí finančního příspěvku 
společnosti MedicalRay s. r. o. za účelem opravy 
rentgenového přístroje na RTG pracovišti v Chotě-
boři. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a neschvaluje žádost 
Gymnázia Chotěboř o poskytnutí finančního daru 
třídě septima na uskutečnění studentského divadla. 

− Zastupitelstvo schvaluje poskytování služeb v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany firmou Hejkal Václav, Čachotín 86, a pově-
řuje starostku obce podpisem smlouvy.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poká-
cení vzrostlých bříz u cesty na břehu před rodinným 
domem čp. 139 z důvodu, že při silném větru hrozí 
jejich vyvrácení a pád na elektrické vedení a domy.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. Žádost prověří výbor 
pro životní prostředí.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 8/2019. Tímto opatřením byl rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 25 665,20 Kč (nejvyšší 
příjem  činí  dar  na  vydání kalendáře na rok 2020 
ve výši 13 500 Kč) a na straně výdajů o 22 000 Kč 
(nejvyšší výdaj činí ostatní osobní výdaje zastupitel-
stva obce – výplata ZO – ve výši 10 000 Kč.)  

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

 Era     741 017,45 
 ČSOB, a. s.                           4 849 734,05 
 Česká spořitelna, a. s.   151 858,61 
 Česká národní banka   693 789,29 
 Celkem                            6 436 399,40 Kč. 

Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
6 370 736,40 Kč. 

− Různé – Zastupitelstvo bylo seznámeno:  

− se změnou data účinnosti zákona, kterým bude 
snížena daň z vodného z 15 % na 10 %. Termín 
se posouvá z 1. 1. 2020 na 1. 5. 2020. Takže po-
kud nedojde ještě k další změně, tak k 30. 4. 
2020 bude proveden mimořádný odečet vodo-
měrů. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24. 10. 2019 
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− s návrhem obecního kalendáře. Na vydání ka-
lendáře na rok 2020 přispěli také občané naší 
obce, za což jim tímto děkujeme. 

− s programem příštího zasedání - bude projednán 
rozpočet na rok 2020 a v návaznosti na změnu 
zákona o místních poplatcích budou projednány 
nové návrhy vyhlášek o místních poplatcích. 

− s cenovým návrhem ozvučovací aparatury. 

− se sociální situací obyvatelky obce. 

− s prodejem dřeva z obecního lesa.  

− s organizací posezení se seniory a plesu. 

− s termínem zasedání zastupitelstva - ve středu 
20. 11. 2019 od 18.00 hodin. 

STAVEBNÍ PARCELY V OUDOLENI 
 

Vážení spoluobčané, 
     dovolte mi, abych Vás prostřednictvím oudoleňských 
listů informovala o situaci stavebních parcel v naší obci, 
které jsou po několik let často diskutovatelným problé-
mem. Během dvou let se nám na obecním úřadě sešlo 
celkem 10 žádostí o stavební pozemek, z toho 7 žada-
telů bylo z řad místních občanů. V minulém volebním 
období byla pro výstavbu nových rodinných domů vy-
brána lokalita „Nad koupalištěm“, kde obec vlastní své 
pozemky. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vypracování 
projektu na 6 stavebních parcel, z toho 3 parcely budou 
na obecních pozemcích a 3 na sousedním pozemku, 
který vlastní Havlíčkova Borová zemědělská a. s. Pro-
jekt byl vyhotoven, obecní pozemky byly zaměřené, byly 
podány žádosti o připojení inženýrských sítí, se 3 žada-
teli obec uzavřela smlouvy o budoucích smlouvách kup-
ních. 
     V prosinci loňského roku jsem se na Odboru vý-
stavby a životního prostředí v Přibyslavi dozvěděla, že 
pro vydání územního rozhodnutí chybí spousta náleži-
tostí, navíc Havlíčkova Borová zemědělská a. s. nepři-
stoupila na prodej svých pozemků či příspěvek na pří-
pojky. Po prvním společném jednání navrhovala směnu 
pozemků v poměru 1 : 10. Žádost o územní řízení jsme 
po rozhodnutí zastupitelstva obce zrušili a hledali další 
možnosti budování nových parcel.  Navštívili jsme i ně-
které majitele vhodných pozemků a žádali je o směnu 
nebo o prodej jejich pozemků. Bohužel neúspěšně. Ža-
datelé o parcely se pravidelně informovali o dění a dal-
ším postupu, neboť 2 z nich už měli hotovou projekto-
vou dokumentaci. Téměř na každém zasedání zastupi-
telstva byly stavební parcely v programu. Zastupitelé 
rozhodli, že budeme usilovat o 6 parcel. Chyběla pro-
jektová dokumentace příjezdové komunikace. Pozvali 
jsme si tedy stávající projektanty a chtěli jsme po nich 
doplnění hotového projektu, bohužel neúspěšně.  
     Obecní zastupitelstvo tedy schválilo 3 stavební par-
cely na obecních pozemcích a současně i cenovou na-
bídku pro zpracování projektu na příjezdovou komuni-
kaci novému projektantovi. Po dalších jednáních 
s Havlíčkovou Borovou zemědělskou a. s. nám byla na-
vržena směna pozemků v poměru 1 : 5. Zastupitelé 
směnu neschválili, záměr nebyl ani vyvěšen z důvodu 
toho, že v nabídce možných pozemků na směnu byly 
zahrnuty i obecní cesty.  Po dalším jednání byly vybrány 
jiné pozemky a na pracovní schůzce zastupitelů bylo 
sedmi hlasy podpořeno vyhlášení záměru na směnu. 
Představitelé obce svolali všechny žadatele o stavební 
parcely k ústnímu jednání, aby jim danou situaci vysvět-
lili a upozornili je na pravděpodobné navýšení ceny za-
síťovaného pozemku. Žadatelé s vlastními pozemky 
byli požádáni o možnost směny svých pozemků 
s Havlíčkovou Borovou zemědělskou a. s.  

     Ještě před zasedáním obecního zastupitelstva jsem 
se dozvěděla, jak zveřejněný záměr směny „popudil“ 
naše občany, proto jsem čekala na zasedání zastupitel-
stva plnou zasedací místnost.  Přišli pouze čtyři hosté, 
1 občan se k plánované směně vyjádřil písemně a názor 
dalšího občana jsem po domluvě s ním přednesla 
sama. 
     Zastupitelstvo obce neschválilo směnu pozemků 
s Havlíčkovou Borovou zemědělskou a. s. Stavební par-
cely budou tedy v lokalitě „Nad koupalištěm“ pouze tři a 
jsou již rozebrány. V tuto chvíli připravujeme novou pro-
jektovou dokumentaci úplně od začátku. Všem ostatním 
žadatelům bylo zasláno vyrozumění o rozhodnutí zastu-
pitelstva obce Oudoleň. V současné době naše obec 
nemůže žádné další stavební pozemky nabízet.       
     Byli bychom moc rádi, pokud byste se rozhodli 
pro směnu či prodej Vašich pozemků, abyste je na-
bídli obci. Vždyť přeci chceme, aby se Oudoleň roz-
růstala, aby nám občané neodcházeli, abychom 
mohli udržet školku, školu a další služby. 
    Velmi se mě dotýkají ohlasy našich občanů na zve-
řejněný záměr: 
……no jo, to zas chce někdo přihrát parcelu někomu 
známému….mám 2 ha pozemků, klidně je s obcí smě-
ním za 10 ha…..to je na trestní oznámení…..kolik z toho 
má starostka…. 
        Je to vůbec nutné??? Téměř celý rok jsme se sna-
žili najít řešení, naše rozhodování byla sice jak „na hou-
pačce“, ale nikdo nikdy neví, zda je vše správné. Našim 
cílem bylo v celé složité situaci stavebních pozemků na-
jít takové řešení, které by při tak velkém zájmu urychlilo 
výstavbu nových rodinných domů. Směnu pozemků 
v poměru 1 : 5 si každý z nás může vyložit jinak. Někdo 
v ní vidí „okrádání majetku obce “, jiní třeba přínos v udr-
žení mladých rodin v obci, přilákání dalších nových oby-
vatel, kterým se v Oudoleni líbí. Samozřejmě vše ukáže 
čas, každopádně „kdo nic nedělá, nic nezkazí“.  
                                                 Mgr. Blanka Zvolánková 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

 

P O Z V Á N K A  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 20. 11. 2019 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti. 
 

Program: 
1. Kontrola usnesení 
2. SDH – výhled 2020 
3. Zápis kontrolního výboru 
4. Stavební pozemky – kupní smlouvy 
5. Žádost o pokácení bříz 
6. Žádost ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
7. Žádost o pokácení stromu 
8. Nové vyhlášky o místních poplatcích 
9. Rozpočtové opatření č. 9/2019 
10. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2020 
11. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 
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MĚSÍC ŘÍJEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
     Poté, co jsme během září ukazovali našim kamará-
dům krtkům, jak správně zvládat všechno v naší mateř-
ské škole, oni nám zase na oplátku ukázali spoustu věcí 
z podzimní přírody. Letos máme u nás ve školce krtky 
dva – menšího a většího, bydlí v krtině, kterou mají po-
stavenou na parapetu ve třídě, a všechno bedlivě pozo-
rují. 
     Začali nám ukazovat, že už vládne pan Podzim. 
Proto jsme hledali podzimní barvy při vycházce a taky 
vyráběli z jeřabin korále a náramky. Podzimní počasí 
nám přineslo i spoustu nemocí, a tak jsme se učili, jak 
bojovat s bábou Rýmou a dědkem Kašlem a všemi je-
jich pomocníky bacily, kteří na nás stále utočí. Na závěr 
týdne si děti vytvořily partu vitamínů, která nás před ne-
mocemi ochrání. Imunitu jsme také podpořili čajem a si-
rupem z rýmovníku, který si děti samy připravily. 
     A protože nám podzim nekompromisně ukázal, že 
jeho vláda je opravdu u moci, rozhodli jsme se, že i naše 
zahrada by se měla s podzimem proměnit. Sklidili jsme 
vypěstované dýně a hlavně jsme nasušili semínka 
všech rostlin, abychom je mohli za rok zase vyset. Ujas-
nili jsme si, proč necháváme na zimu záhonky prázdné. 
Děti nejvíce nadchlo odnášení suchých větví na kom-
post a vytrhávání plevelu. 
     Nezaháleli jsme ani v práci v našich centrech aktivit. 
Děti měly za úkol prozkoumávat – co ještě neznáme. 
Pracovaly s pomůckami, kterých si běžně nevšímají. 
Stavěly ze „zastrčených“ stavebnic nebo třeba děti, 
které tolik nemalují, pracovaly na malířském stojanu. 
      Následující týden jsme po předloňské a loňské od-
mlce opět uskutečnili akci s rodiči, na kterou nás upo-
zornil ve svém příběhu krtek. Některé děti si vzpomněly, 
co se to chystá, a správně odvodily, že je čas zamknout 
nejen les, ale i celou přírodu. 
       Děti si vytvořily plán, ke kterému dokreslily obrázky, aby se na nic při slavnosti nezapomnělo. Daly si za cíle: pozvat 
rodiče, poprosit je o pomoc při výrobě luceren a klíčů a naučit se písničky o přírodě, které zároveň poslouží jako dárek. 
Zajímavým bodem, který děti přidaly do plánu, bylo občerstvení, rozhodly se pro rodiče připravit šípkový čaj (po vzoru 
krtka, který jim o tom vyprávěl pohádku). Pustily se do toho se vší vervou, sbíraly šípky při vycházce a nezalekly se ani 
velkých trnů, které nám šípkový keř nastražil. 

ALEJ ROKU 2019 

PODPOŘTE NAŠI ALEJ 
„Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.“ 

Tak zní motto celorepublikové ankety 
Alej roku. A protože se nám všem podařilo 

na jaře letošního roku vysadit 
novou krásnou alej, nominovali 
 jsme ji v anketě Alej roku 2019. 

Hlasování o Alej roku 2019 bude probíhat 
od čtvrtka 7. listopadu 2019 

 do úterý 7. ledna 2020  
na webových stránkách www.alejroku.cz. 

HLASUJTE PRO NAŠI ALEJ! 
 

 

 

PRODEJ  
KULATINY A PALIVOVÉHO DŘEVA 

       

Obec Oudoleň nabízí k prodeji: 

- palivové dřevo. Cena: 400 Kč/m3 včetně DPH. 

- kulatinu – borovice. Cena: 600 Kč/m3 včetně DPH. 

- kulatinu – smrk. Cena: 700 Kč/m3 včetně DPH. 

 

Dopravu si každý zajistí sám.  

V případě zájmu volejte na tel.   

603 536 721 (p. Václav Augustin). 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ  

 
 

Zamykání lesa aneb „Školka na nohou“ 
      Již nějaký čas před samotnou událostí, o které se chci 
nyní zmínit, přicházely z MŠ tu a tam zprávy o malé nebo 
vlastně trochu větší „oslavě“, která bude čekat nejen na 
děti, ale i samotné rodiče. Jako rodiče jsme byli dlouhou 
dobu v napětí, až nastal konečně onen den…  
     Poslední říjnový pátek byl vybrán vskutku pečlivě, pro-
tože to byl opravdu jeden z posledních prosluněných dnů 
letošního pozdního „babího“ léta. Vybaveni potřebným ná-
činím jsme se všichni společně pustili v tvořivé dílničce do 
práce. Protože bylo zázemí skvěle připraveno a děti velmi 
dobře spolupracovaly, šla práce náramně od ruky a brzy 
byly zhotoveny nejenom klíče k tajemnému zamykání, ale 
rovněž i lucerničky, které nám onu kouzelnou atmosféru 
měly ještě zpečetit. Protože si pro nás na závěr práce děti 
připravily i malé občerstvení v podobě vynikajícího ručně 
sbíraného šípkového čaje, nebylo už času nazbyt a posilněni 
tímto magickým mokem jsme vyrazili s úsměvem vzhůru 
k lesu. 
     Cesta rychle ubíhala a my se rázem ocitli před lesem, kde 
nám děti písničkou i zaklínadlem předvedly, co všechno se 
naučily.  Slunce se na obloze rozloučilo, příroda ztichla a les 
byl nadobro uzamčen. Krůček po krůčku jsme se poté spo-
lečně vraceli osvětlenou cestou až před školní budovu.  
      Chtěla bych tímto poděkovat nejenom všem rodičům, 
kteří přišli v tak hojném počtu podpořit tuto společnou akci, 
ale cením si jako pedagog zejména dobře odvedené práce 
s našimi dětmi, které paní učitelky z MŠ na tuto akci skvěle 
připravily. Díky za Váš čas a chuť do společných aktivit 
s námi rodiči.                                                  Mgr. Anna Janáčková 

 

 

OZNÁMENÍ POŠTY PARTNER  
 

     Pošta Partner bude ve dnech 20. 11., 21. 11.,  
22. 11. a 25. 11. otevřena pouze odpoledne.  

 

http://www.alejroku.cz/
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     A tak mohla naše letošní slavnost stromů a 
keřů vypuknout. Sešli jsme se s rodiči ve třídě, 
kde jsme si nejdřív vyrobili magické klíče 
a pak lucerničky z hedvábného papíru, který 
svíčka krásně prozáří. Před cestou jsme si při-
ťukli šípkovým čajem a vyrazili na podvečerní 
procházku k lesu, kde jsme slavnostně po-
mocí říkadel, písniček a hlavně zaklínadla a 
kouzelných klíčů uzamkli přírodu, aby si 
mohla v klidu užívat zimní odpočinek. Kdo měl 
pro strach uděláno, mohl potichounku začaro-
vaným lesem projít - nakonec to všechny děti 
zvládly. 
     V říjnu také zahájil činnost kroužek hry na 
zobcovou flétnu (do skupiny začátečníků se 
letos přihlásilo mnoho předškolaček) a krou-
žek lidových tradic - Kanafásek, který sice 
opustilo velké množství starších dětí, ale v po-
čtu všech dětí nezůstává ani letos pozadu. Od 
října se také začínají připravovat naši před-
školáci, učí se soustředit, cíleně pracovat a 
zdokonalovat ve všem, co budou ve škole již brzy potřebovat. 
     Také je opět otevřena individuální stimulace dětí za přítomnosti rodičů (logopedie) pro ty děti, které mají s výslovností 
problémy.                                                                                                                                                            Učitelky MŠ 

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE,  

ANEB JEDNODENNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
     Na 21. října byla nahlášena odstávka elektrického 
proudu. I když naše škola k výuce elektřinu potřebuje, 
vůbec nám to nevadilo. To ovšem neznamená, že by-
chom nutili děti třít ebonitovou tyč liščím ocasem, šlapá-
ním roztáčet dynamo nebo vyrábět galvanický článek 
z citrusových plodů, které dostaly ke svačince. Vyřešili 
jsme to o mnoho elegantněji a školní budovu jsme opus-
tili. 
     Kam zamíříme, bylo naprosto jasné. Už dlouho jsme 
se těšili na návštěvu farmy Frühbauerových, tak jsme 
vyrazili pěšky podzimní přírodou do Peršíkova. Počasí 
bylo krásné, babí léto zřejmě chtělo ukázat, že i koncem 
října umí vykouzlit skoro letní teploty. Průměrnou rych-
lostí 4,07 km/h jsme zamířili do kopců. (Jen tak pro zá-
bavu jsme vše měřili přes GPS aplikaci.) Po zdolání 
2,597 km a spálení průměrně 107 kilokalorií jsme stanuli 
mezi hospodářskými budovami farmy, odkud už na nás 
zvědavě vykukovaly kudrnaté hlavy býčků. 
     Přivítali jsme se s majiteli farmy, kteří byli tak pohos-
tinní, že jsme spálené kilokalorie opět doplnili, a to 
možná trojnásobně. Po svačince jsme si prohlédli kra-
vín, kde jsme krmili a mazlili novorozená telátka, obdi-
vovali dojícího robota a s úžasem sledovali bohulibou 
činnost robotického zařízení zvaného „hov...šmejdil“. 
Kromě kraviček, telátek a býčků, jsme viděli i psíka (též 
v černobílém, jako většina místních zvířátek), koníčka, 
kompostárnu, kravské drbátko, Boží muka a na kraji 
pole zbytek kukuřice, kterou jsme ovšem okamžitě skli-
dili a nesli domů jako suvenýr. 
     Prohlídka farmy byla tak bohatá na zážitky, že jsme 
si měli celou cestu o čem povídat, a téměř nezbyl pro-
stor na otázky typu „kolik kilometrů ještě půjdeme“.  
      Ve škole na nás čekal krásný pracovní sešit, kde se 
poučíme o všech odvětvích zemědělství v našem okolí. 
Samozřejmě navštívíme i další farmy, protože nejlepší 

je vidět všechno na vlastní oči. Už se všichni těšíme na 
další exkurze.                                  Mgr. Pavla Polívková               
 
✓ Ráno jsme šli normálně do školy. Hned první hodinu 

jsme vyrazili na cestu. Došli jsme tam za necelou ho-
dinu. Tam na nás už čekala Matýkova mamka, která 
nás měla s panem Frűhbauerem provést kravínem. 
Nejdříve jsme šli do místnosti, kde jsme se najedli a 
napili. Pak jsme se šli podívat, kde se hromadí a 
chladí mléko. A tam si ho naloží auto a rozveze ho. 
Pak jsme se šli podívat na malinká telátka (jedno 
jsme si dokonce hladili) a dávali jsme jim pít z kýblů. 
Pak nám ukázali, kam se dávají krávy před porodem, 
a viděli jsme, jak se dojí kráva. Pak jsme viděli býky 
a další telata, kterým jsme také dávali nažrat, a pak 
už jsme se rozloučili a šli jsme zpátky do školy. Moc 
hezký výlet. Míša Z., 5. r.  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Výroba klíčů a lucerniček. 
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VÝLET DO HORNÍ KRUPÉ ZA KŮROVCEM 
      Lesy kolem nás trpí, všichni nadávají na kůrovce, 
tak jsme se rozhodli tohoto společného nepřítele lépe 
poznat. 
      Brzy ráno 25. října jsme se sešli, někteří v autobusu, 
někteří u oudoleňské kapličky, a jen co se tyto naše dva 
gangy spojily, autobus se dal do pohybu směrem Bo-
rová, Bílek a konečně Chotěboř. Doprovodili jsme své 
bývalé spolužáky až ke škole Buttulova, počkali jsme si 
na spoj do Dolní Krupé a pěšky jsme pak pochodovali 
na Horní Krupou.  
      V půl desáté (na prahu smrti hladem a vyčerpáním, 
samozřejmě) jsme stanuli v pelechu stromožravé ne-
stvůry, v troskách lesa kdesi dva kilometry za Horní Kru-
pou. Děti se seznámily s životem, jídelníčkem a běž-
nými zvyky lýkožrouta smrkového (jak jsme se ho nau-
čili zdvořile nazývat) a zahrály si hru na rojení těchto 
brouků z čeledi nosatcovitých, čímž poznaly, jakou hoj-
nost nachází tento živočich v monokulturních lesích.  
      Paní lektorka pak děti poučila, jak vypadá zdravý a 
jak oslabený strom, a společně posoudili zdravotní stav 
lesa, ve kterém jsme se nacházeli. Pozorně procházeli 
podrost s nosem téměř u země, aby našli důkazy, že se 
les umí sám po kalamitě obnovovat, a vskutku, v pod-
rostu se už zelenaly větší i menší semenáčky. Ani list-
naté stromy nezůstávaly pozadu a šířily semínka, kam 
oko dohlédlo. S úžasem jsme poznali, že les se umí ob-
novit sám, navíc do podoby, která bude proti kůrovcům 
odolnější. Jediný, kdo v tom přírodě může a umí zabrá-
nit, je člověk. 
      Vraceli jsme se domů s vědomím, že nikoli kůrovec, 
ale člověk je zodpovědný za kůrovcovou kalamitu, a že 
také jedině člověk může svým přístupem změnit (nejen) 
ekosystém lesa k lepšímu.                 Mgr. Pavla Polívková 
 

✓ Program  Kůrovec za to nemůže – Horní Krupá u 
Jelení studánky 
Vystoupili jsme z autobusu v Dolní Krupé. A šli jsme 
do Horní Krupé, A pak k Jelení studánce, kde jsme 
měli program o kůrovci. Měli jsme za úkol najít kůru, 
ve které jsou chodbičky od kůrovců. A jako druhý 
úkol jsme si zahráli na kůrovce a oslabené a zdravé 
stromy. Program byl pěkný, zajímavý a  poučný.  
Petra P., 4. r.  

✓ V pátek jsme přijeli do Dolní Krupé, pak jsme šli přes 
Horní Krupou do lesa k Jelení studánce. U Jelení 
studánky jsme se v altánku na nasvačili. Pak jsme šli 

do lesa a tam jsme hráli hru na kůrovce. Pak jsme 
hledali kůru, která měla chodbičky od kůrovce. Pak 
jsme tu kůru šli prozkoumat. Pak tam byly pověšené 
provázky a na jeden provázek jsme měli pověsit 
kůru, listy, jehličí a větev z poškozených stromů a na 
ten druhý kůru, listy, jehličí a větev ze zdravých 
stromů. Pak jsme dostali klíče, jak vypadají 
semenáčky, a všichni jsme je hledali. A pak jsme 
dostali otázku: Jak vypadá les, když ho vysadí 
člověk? Odpověď: Stromy jsou vysazené v řadě. 
Pak jsme si každý měl najít semínko od buku nebo 
od břízy a zasadit si ho. Pak jsme šli zpátky do Horní 
Krupé a tam jsme na hřišti čekali na autobus. Bylo to 
moc hezké a hodně jsem se toho dozvěděla.  
                                                            Evička R., 5. r.  

MORRIS GLEITZMAN: KDYSI 
        Každý si zaslouží zažít něco 
dobrého. Alespoň jednou v životě. 
Tři roky a osm měsíců žije devítiletý 
Felix v odlehlém katolickém sirot-
činci v horách, ačkoli není katolic-
kého vyznání. Jeho rodiče nejsou 
mrtví. Přivedli ho k matce Mince, 
představené jeptišek, aby se měl 
dobře. A určitě si pro něj brzy při-
jdou, jak Felix věří, jen co vyřeší potíže, které mají se 
svým knihkupectvím. Protože židovští knihkupci to mají 
v Polsku roku 1942 těžké. 

     Jak moc, to Felix pochopí, až když se v sirotčinci ob-
jeví muži s podivnými páskami na rukávech a začnou 
vyhazovat a pálit knihy z místní knihovny. Felix uteče, 
aby našel rodiče a před těmi muži je varoval. Cestou 
zachrání z hořícího domu malou Zeldu, jejíž rodina byla 
zavražděna, a pomalu mu dochází, co mají tihle spalo-
vači knih za lubem. A co to znamená pro něj, Zeldu a 
všechny ostatní Židy. Morris Gleitzman líčí v prvním dílu 
z pětidílné  řady život v okupovaném Polsku z dětsky 
naivní perspektivy malého hrdiny, jeho výpověď je však 
o to silnější. Gleitzmana k napsání příběhu inspiroval 
osud Janusze Korczaka, polského židovského lékaře a 
autora knih pro děti, který zasvětil svůj život péči o 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ 

 

         SBĚR PAPÍRU 

POUZE NOVINY A ČASOPISY 
 

    Od listopadu jsou ve sběrnách 
vykupovány pouze noviny a časopisy. Při odevzdávání 
ostatního papíru (karton a smíšený papír) do sběru by 
musela škola platit za jeho likvidaci.  
     Prosíme tedy občany, aby do školy nosili pouze 
noviny a časopisy.  
     I nadále škola sbírá také hliník.    
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mladé lidi. Po mnoho let pomáhal ve Varšavě vést sirot-
činec pro dvě stovky židovských dětí. Když německé 
úřady počátkem srpna 1942 nařídily transport dětí do 
vyhlazovacího tábora Treblinka, Korczak se rozhodl, že 
půjde s nimi, přestože nemusel. V Treblince byli všichni 
zavražděni v plynových komorách. Napínavá kniha o 
nezměrné odvaze a naději, inspirovaná skutečným pří-
během.  
     V knihovně také další díly: POTOM a KDYŽ. 
 

DONNA DOUGLAS: SESTŘIČKY  
      Nemocnice Nightingale je v 30. letech 20. století 
proslulým ústavem, kde se mladé dívky mohou vyučit 
váženému povolání zdravotní sestry. Osud sem svede 
tři mladé ženy, každou velmi odlišnou. Pro chudou Doru 

je práce v nemocnici vysněným 
únikem z domova, kde ji týrá nená-
viděný otčím. Aristokratická Millie 
si studium vyvzdorovala,  aby 
unikla sňatku. A plachá Helen, 
dcera ředitelky nemocnice, jinou 
volbu ani nemá, ale díky její do-
mnělé protekci ji ostatní sestřičky 
nemohou vystát. Ze tří outsiderů 
se stanou ty nejvěrnější přítelkyně. 
Život se však nebude mazlit s žád-
nou z nich… 
        V knihovně také další díly: Sestřičky v nesnázích a 
Sestřičky ve víru osudu.     

     Rok školní 1894 započal slavnými 
službami božími ve farním chrámu Páně 
v Borové dne 13. v měsíci září l. 1893. 
     Po     jednomyslném     usnesení ze 
dne 7. v měsíci říjnu l. 1893 vysloveno 
sl. c. k. okr. radou škol. řídícímu učiteli 
Josefu  Bažantovi  pochvalné uznání za 
horlivou snahu o zlepšení docházky 

školní a obezřetné i pečlivé řízení jemu svěřené školy 
zdejší.  
      Dne 10. v měsíci říjnu odevzdala místní rada školní 
škole potřebnou skříň na pomůcky, 16 vhodných rá-
mečků, věšák na zavěšování pomůcek a koupila 16 knih 
do knihovny žákovské.  
     Při inspekci dne 13. v měsíci říjnu l. 1893 byl p. in-
spektor při vyučování v II. a ve III. tř.  
     Školní mládež byla dne 18. října l. 1893 u sv. zpo-
vědi.        
      Jelikož ani druhému nařízení sl. c. k. okresní rady 
škol. ze dne 3. /VIII. 93. čís. 2017 nebylo vyhověno, ulo-
ženo výnosem sl. c. k. okr. rady škol. ze dne 20. srpna 
l. 1893 čís. 2737, aby pod pokutou 10. zl. do 10. pro-
since l. 1893 předložen byl návrh a rozpočet na úpravu 
vhodné budovy školní.  
      Dne 2. v měsíci prosinci l. 1893 konána byla slav-
nost na paměť 45. ročnice panování J. V. cís. a krále 
Frant. Jos. I. O 9. hodině  sešly  se  dítky   s   hostmi 
v 2. třídě, kde obraz J. V. císaře a krále v čele okrášleny 
květinami byl. Po vykonané modlitbě za císaře a krále 
přikročeno k bohatému programu, z něhož vyjímá se 
řeč k mládeži o J. V. cís. a králi, jakož i o významu slav-
nosti proslavená řídícím učitelem. Slavnost těšila se hoj-
nému účastenství, každý z přítomných potěšil se a mile 
pobavil přednesy básní ze života panovníků rodu 
Habsburského a Habsbursko-Lotrinského, jakož i 
z mnohých dobře nacvičených písní. Slavnosť ukon-
čena Rakouskou národní hymnou. 
     V lednu dne 13. l. 1894 navštívil školu p. c. k. okresní 
inspektor školní a při té prohlédl všechny třídy.  
      Dne 19. v měsíci l. 1894 pohřbili jsme tam na hřbi-
tově borovském při kostelíku svato-vítském muže šle-
chetného, přítele školní mládeže, příznivce školy a 
člena místní rady šk. p. Tomáše Halíka. Škoda věčná, 
že dřímá spánek spravedlivých, dnes ráznosť a přímá 
povaha Jeho v rozháraných poměrech školní obce 
zdejší zajisté platných služeb by konala. Budiž mu země 

lehká. Na místo jeho nastoupil v místní radě školní Jan 
Sybera. 
     Dne 18. měs. únoru udělena Ant. Slaninovi doč. uči-
teli k jeho žádosti dovolená od 1. měs. března do 31. 
v měs. květnu  l. 1894, dle  výnosu  sl.  c.  k. okr. rady 
ze dne téhož pod čís. 320, vyučováno v II. a III. tř. polo-
denně.  
      Po  vynesení  sl.  c.  k.  okr.  rady  školní  ze  dne 
29. v měs. březnu l. 1894 čís. 664 povolán dočasný po-
dučitel ze Stržanova Václav Vlk, aby při škole zdejší ne-
mocného Ant. Slaninu po dobu neurčitou při vyučování 
zastával.  
     Svátost sv. pokání a přijímání  těla  Páně byla dne 
11. v měsíci dubnu l. 1894 dětem udělována.  
     V den Božího Těla dne 24. m. května r. 1894 súčast-
nila se školní mládež se sborem učitelským slavného 
církevního průvodu v Borové.  
      Dne 31. m. května r. 1894 o 8. hodině dopolední ko-
nána byla obvyklá zkouška ze sv. náboženství ve farním 
chrámu Páně Borovském.  
      Dne 29. m. května 1894 prodloužena dočasnému 
učiteli Ant. Slaninovi k jeho žádosti dovolená od 1. dne 
m. června do konce měsíce července.  
     Dne 29.  m.  května l.  1894 č.  1168 poukázán byl 
sl. c. k. berní úřad v Chotěboři, by dle  vys. rozhodnutí 
c. k. zemské rady školní ze dne 17. 5. 1894 č. 14.028 
vyplatil Ant. Slaninovi, dočasnému učiteli na obecní 
škole zdejší  za  příčinou  nemoci  výpomoc v částce 
100 zl. z rub X. rozpočtu školního na r. 1894.  
     Dne 28. m. května a 4. d. m. června bylo žactvo 
okresním lékařem z Chotěboře p. Dr. Marklem očko-
váno. Celkem 75 žáků, z nichž jen 13 s výsledkem dob-
rým.  
     Dne 26. m. června poctil potřetí školu naši pan c. k. 
okresní inspektor školní, inspicíroval všechny třídy, pro-
hlédl úřední knihy i práce žáků. 
     Dne 18. července vykonala mládež sv. zpověď po-
třetí a přistoupila k sv. přijímání. 
     Poměry zdravotní na škole zdejší lze nazvati vším 
právem utěšenými, neboť během desíti let zemřeli cel-
kem 4 žáci, i v době, když neštovice přes půl roku v naší 
obci epidemicky rozšířeny byly, mnohou oběť životů lid-
ských si požadujíce, jenom skrovný počet žákův jimi 
onemocněl, z nich dva toliko zemřeli.  
      (V ukázce je zachována původní pravopisná 
úprava. Pokračování příště.)  

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ KRAJE VYSOČINA 

      Svůj první zápas v nové sezoně jsme odehráli na domácí 
půdě. V neděli 20. října jsme hostili soupeře z Náměště nad 
Oslavou. Start do této sezony se nám bohužel nepovedl, přes-
tože soupeře reprezentovali mladíci, porazili nás 1 : 4. Příští 
zápas hrajeme opět doma a snad se poštěstí lepší výsledek.  
                                                                                         MCH  

STOLNÍ TENIS – PŘÁTELSKÉ ZÁPASY 
     V říjnu jsme odehráli jedno přátelské 

utkání. Přátelák jsme odehráli v Jitkově, kde jsme pro-
hráli 7 : 11.  
      V utkání se vystřídali Jarda Polívka, Petr Zvolánek, 
Štěpán Zvolánek a Milan Chvojka.  
      Každý pátek od 16.30 hodin se naplno rozjel tré-
nink mladých pingpongářů a po nich mají trénink 
od 18.00 hodin ženy. 
      Ve čtvrtek se od 18.00 hodin schází nadšenci to-
hoto sportu v místní herně. 
     Ve čtvrtek 26. prosince se uskuteční další Vánoční 
turnaj pro všechny kategorie. Všichni příznivci jste sr-
dečně zváni buď jako hráči nebo diváci.                       MCH  

MLADÍ HASIČI 
 

      Již máme po soutěži. Ale nezahálíme a každou středu v 16.00 hodin 
se schází kroužek hasičů v hasičské klubovně. Pokud přeje počasí, sna-

žíme se toho využít a jít ven. V měsíci říjnu jsme organizovali tyto akce: V klubovně 
jsme hráli hry s papírovými koulemi – to bylo opravdu veselé. Jednu středu jsme si 
udělali drakiádu a šli jsme na louku za koupaliště, kde  vzduchem svištělo asi 12 
draků, pak jsme hráli na louce hry na rychlost a zdolávání překážek. Na další 
schůzce jsme využili počasí, nasbírali listy a vyrobili jsme velkého draka, který nám 
teď zdobí okno klubovny. V dalším měsíci nás čekají zkoušky hasičských odbor-
ností a samozřejmě i další různé tvoření.                                                           Vedoucí

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

   Ve čtvrtek 
5. 12. 2019 
bude v naší  
obci chodit Mikuláš, čert a anděl. 
    Kdo má zájem o tuto návštěvu, ať nahlásí 
jména   a  příjmení  dětí  do  24.  11.  2019  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. 2019  

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

 

 

 

 

 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

mailto:milchvo@seznam.cz


 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 11/2019 9 

LISTOPAD V HONITBĚ 

     Listopad je měsíc, kdy shodily stromy svůj šat a volně žijící zvěř oblékla zimní 
srst. Přichází doba nedostatku čerstvé krmě. Plody keřů, stromů a zemědělské kul-
tury jsou sklizené, a tak se volně žijící zvěř stahuje zpět do lesů, do přirozeného 
krytu a klidu. Začíná se shlukovat u krmných mysliveckých zařízení, krmelců, kr-
melečků, jeslí a zásypů, kde jim členové mysliveckého spolku zakládají voňavé 
seno, jadrné krmivo, oves a zároveň dužnaté krmivo v podobě řepy a topinamburů. 
V tomto měsíci doznívá říje daňka skvrnitého, který se v poslední době začal vy-
skytovat také v naší honitbě. Na závěr Vás prosíme - chovejme se v přírodě k volně 
žijící zvěři a ptactvu ohleduplně.                                      Myslivecký spolek Oudoleň 

     Třicet let uplynulo od sametové revoluce a tedy od 
podstatných změn v naší společnosti. Je zřetelné, že 
úroveň našeho života je mnohem vyšší než kdykoliv 
v minulosti. Kromě hmotného zabezpečení máme ko-
nečně svobodu ve všech smyslech tohoto slova. Pro ně-
koho to nic neznamená nebo je dokonce schopen to po-
pírat, ale většině občanů je tato skutečnost jasná. Záro-
veň ovšem vidíme, že jsme příliš brzy podlehli uspoko-
jení, přestali jsme usilovně pracovat, rozvíjet demokracii 
a občanskou společnost. Z toho pramení častá nespo-
kojenost. Ne úplně jasná pravidla, mezery v zákonech a 
bezbřehá touha po majetku a po zisku vedly k častým 
nepoctivým praktikám i ke zvýšené zločinnosti. 
     Přesto nemůžeme nevnímat to většinově pozitivní. 
Pro mladé lidi je už zcela samozřejmé, že mohou jezdit 
po světě, poznávat jiné země, pracovat v nich nebo stu-
dovat. To jsou věci, o nichž se nám, starší generaci, ne-
zdálo ani v nejdivočejších snech. Navíc díky propojení 
se světem a moderními technologiemi tu máme i hos-
podářskou konjunkturu, která se projevuje na naší zvý-
šené životní úrovni. Někdo se na tom podílí více, někdo 

méně. Je proto logické, že i na té prosperitě a z ní vy-
plývajících ziscích se podílíme různou měrou. Stejně lo-
gické je to, že to ti méně úspěšní cítí jako nespravedl-
nost. Ale jen určitá hospodářská soutěž a pozitivní riva-
lita může vést k lepší ekonomické situaci v celé společ-
nosti. 
     Řevnivost, netolerance k jiným názorům než vlast-
ním, mimořádně rychlý technický rozvoj vedou pochopi-
telně rovněž i k odcizení mezi lidmi. A přitom bez vzá-
jemných kontaktů, hovoření a diskuzí se snahou o po-
rozumění nelze úroveň společnosti posunout dál.  
      Veřejné souboje i v médiích – často vedené snahou 
o pokoření konkurenta za každou cenu – nejsou nijak 
přínosné. Málokdy dokážeme pochválit dobrý nápad na-
šeho soupeře na politické scéně, spojit se pro prosazení 
užitečné věci. Doufám, že se v dalším období budeme 
častěji setkávat se vzájemným respektem a úsilím o 
společné nalezení východisek, jež budou výhodné pro 
všechny bez ohledu na jejich politickou příslušnost. 
 

                           Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

16. 11. Posezení se seniory Obec 

20. 11.  Zasedání zastupitelstva Obec 

24. 11. Zimní aranžování SDH 

1. 12.  
Besídka a rozsvěcení 

vánočního stromu 

ZŠ a MŠ, 

Obec 

11. 12.  Zasedání zastupitelstva Obec 

14. 12.  Vítání občánků Obec 

26. 12.  Turnaj ve stolním tenise TJ Sokol 

28. 12.  Obecní ples Obec  

25. 1.  Zájezd – Mladé Buky SDH 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ – OKÉNKO MYSLIVCE 

 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci listopadu oslaví 
výročí narození: 

 

Petr Rázl, Oudoleň 65 
Libuše Janáčková, Oudoleň 51 

 

                BLAHOPŘEJEME! 
 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

 

Tichou vzpomínku věnujeme  
paní Jiřině Holasové, 

která zemřela 30. října 2019  
ve věku nedožitých 87 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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FOTOHÁDANKA 
 

NEVÁHEJTE – ČEKÁ VÁS ODMĚNA 
 

V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii  
štítu domu čp. 78 (Padevětovi).  

Celkem se sešlo pět správných odpovědí.   
Vylosována byla Olga Hamerníková.  
Paní Hamerníkové jsme poblahopřáli 

 a byla jí předána výhra.  
 

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

U jakého čísla popisného zdobí plot tyto hrnečky? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo ví, může sdělit (osobně, telefonem, e-mailem)  
svůj tip do 22. 11. 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.  

  

MŠ - Pití šípkového čaje. 

ZŠ na farmě v Peršíkově. 

Mladí hasiči - Pouštění draků. 

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

