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VÝSLEDKY ANKETY 

OUDOLEŇ – ČISTIČKY ODPADNÍCH 

VOD A KANALIZACE 
 

Vážení spoluobčané, 
 

     dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaši 
účast, názory a zájem o dění v obci v anketě 
Oudoleň – čističky odpadních vod a kanalizace.  
Anketu jsme statisticky zpracovali a chtěla bych 
Vás seznámit s výsledky: 
 

• Anketu odevzdalo 54 majitelů nemovitostí 

s trvalým pobytem (48 %) a 4 chalupáři 
 

• Zájem o podání informací ohledně DČOV: 

Ano – 17, Ne – 13, Nevyplnilo – 28 
 

• Pořízení domovní čističky s příspěvkem 

od obce: Ano – 7, Ne – 22, Nevyplnilo – 29 
 

• Pořízení domovní čističky i bez příspěvku 

od obce: Ano – 1, Ne – 25, Nevyplnilo – 32 
 

• Společná kanalizace (velké finanční ná-

klady): Ano – 45, Ne – 4, Nevyplnilo – 9 
 

• Navrhuji jiné řešení: 7 názorů 
 

     Z výsledků ankety vyplývá, že 78 % z ode-
vzdaných anketních lístků by podpořilo vý-
stavbu centrální čističky odpadních vod.  
     Na červnovém zasedání zastupitelstva obce 
Oudoleň byli zastupitelé a přítomní občané se-
známeni s decentrálním systémem domovních 
čističek odpadních vod od firmy ABPLAST s.r.o.  
Konkrétní záměry zajištění kanalizace budou 
předmětem dalších jednání Zastupitelstva obce 
Oudoleň. Následujícím krokem bude zadání 
studií možných řešení kanalizace, zjištění fi-
nančních nákladů a pozvání odborníků.  
           Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce 

 
 

 
 

 

Poutní mše svatá. 

Loučení s předškoláky. 

Loučení s páťáky. 

 

ZÁJEM O VÝSADBU STROMŮ 

        V NAŠÍ OBCI 
 

     Obecní  úřad  Oudoleň  informuje 
o možnosti získat finanční příspěvek 
z vyhlášené výzvy Sdružení Krajina 
a společnosti GLS na podporu výsadby stromů 
v obci.  
     Žádáme občany, kteří by měli zájem 
o výsadbu stromů na obecním pozemku poblíž 
svého domova, aby se přihlásili na obecním 
úřadě do 31. 7. 2020.  
     Preferované druhy stromů: lípa srdčitá 
Greenspire nebo Rancho, třešeň ptačí Plena, 
třešeň pilovitá, střemcha obecná, javor mléč 
Cleveland, okrasné jabloně – Evereste, Golden 
Hornet, Red Sentinel, Royal Beauty, Scarlet a 
jeřáb ptačí Edulis. 
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− Kontrola usnesení 

− Bod č. 17 – zasedání 26. 6. 2019 - Upozornění pana 
Zdeňka Bence na nutnost odstranění stromků na ve-
dení hlavního vodovodního řádu z důvodu pro-
růstání kořenů a poškozování vedení. Bude řešeno. 

− Bod č. 21 - zasedání 21. 8. 2019 - přístřešek na kola. 
Přístřešek na kola je ve výrobě.  

− Bod č. 6 – zasedání 11. 12. 2019 – územní plán. 
Řeší bod zasedání. 

− Bod č. 4 - zasedání 28. 1. 2020 – obnova cesty.  
Zastupitelstvo bere na vědomí dotaz týkající se ob-
novy a zprůchodnění obecní cesty směr Slavětín, 
pozemek p. č. 601/18 v k. ú. Oudoleň, bude jednáno 
se společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s.  

− Usnesení č. 2/3/2020 - Zastupitelstvo schvaluje pro-
vedení projektu: Obec – Oudoleň – Posílení vodá-
renské soustavy firmou Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r. o., Píšťovy 820, Chrudim, IČO: 15053695, 
za cenu 1 712 729,16 Kč bez DPH, a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy o dílo.   
Smlouva byla podepsána. 

− Usnesení č. 3/3/2020 - Zastupitelstvo: 

− schvaluje žádost o přípojku vody k čp. 42 

− schvaluje žádost o přípojku vody ke skladu ná-
pojů 

− bere na vědomí žádost o přípojku vody k po-
zemku p. č. 1452/4 v k. ú. Oudoleň, probíhá jed-
nání s majiteli, po jejichž pozemcích by přípojka 
vedla.  

Žadatelům bylo oznámeno rozhodnutí zastupitel-
stva.  

− Bod č. 10. – zasedání 13. 5. 2020 – žádost o odře-
zání větví. Zastupitelstvo na základě zjištění výboru 
pro životní prostředí doporučuje odřezání větví.   

− Usnesení č. 6/3/2020 - Zastupitelstvo obce Oudoleň 
souhlasí s pořízením změny č. 2 Územního plánu 
Oudoleň, změna bude projednána v souladu se zá-
konem č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), v platném 
znění.  
Ve změně budou projednány následující požadavky: 

− žádost o změnu plochy a.9. na NZs (plochu smí-
šené přírodní zeleně) 

− žádost o změnu pozemku p. č. 44/7 v k. ú. Oudo-
leň na BV (plochu bydlení v rodinných domech 
venkovské) 

− žádost o změnu pozemků 648/46, 728/4, 
648/185, st. 239 a st. 235 v k. ú. Oudoleň na plo-
chu pro skladování  

− žádost o změnu pozemku p. č. 648/188 
v k. ú. Oudoleň na plochu pro skladování 

− žádost o změnu pozemků p. č. 340 a 341 v k. ú. 
Oudoleň na ZI (plochu izolační zeleně) 

− změna pozemků p. č. 118 a 123 v k. ú. Oudoleň 
na BV (bydlení v rodinných domech venkovské). 

S odkazem na ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 
zastupitelstvo obce určuje zastupitele obce Bc. Petra 
Zvolánka pro spolupráci při pořizování změny č. 2 
Územního plánu Oudoleň.  
Na úřední desce byla vyvěšena Veřejná vyhláška – 
projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního 
plánu Oudoleň. Návrh zprávy obsahuje veškeré po-
žadované změny a bylo možné ho připomínkovat 
do 25. 6. Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí 

o změnu plochy izolační zeleně na plochu smíšené 
přírodní zeleně u parcel p. č. 340 a p. č. 341. 

− Usnesení č. 8/3/2020 - Zastupitelstvo schvaluje ce-
novou nabídku na zřízení el. přípojky k montované 
hale. Firmě bylo oznámeno schválení cenové na-
bídky.  

− Usnesení č. 9/3/2020 - Zastupitelstvo schvaluje sní-
žení nájmu za nebytové prostory (pohostinství a zku-
šebny kapely 5 Promile) v kulturním domě za období 
březen – duben o polovinu. Snížení nájmu bylo 
uplatněno.  

− Usnesení č. 10/3/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se za-
jištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vyso-
čina, území obce Oudoleň a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy. Smlouva byla podepsána a zaslána 
na Kraj Vysočina.  

− Usnesení č. 11/3/2020 - Zastupitelstvo schvaluje Zá-
věrečný účet Obce Oudoleň za rok 2019 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez vý-
hrad. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 
2019. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce 
obce.  

− Usnesení č. 12/3/2020 - Zastupitelstvo schvaluje 
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Ou-
doleň za rok 2019. Zastupitelstvo schvaluje převod 
hospodářského výsledku ve výši 36 434,94 Kč 
do fondu rezerv na provoz a mzdové náklady. Roz-
hodnutí bylo oznámeno ZŠ a MŠ Oudoleň. 
Další usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zasedání se zúčastnil Ing. Tomáš Truksa, projektový 
manažer firmy ABPLAST s. r. o. Zastupitelstvo bylo 
seznámeno s dalšími informacemi ohledně decen-
trální čističky odpadních vod.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 
18. 5. 2020. Doporučení kontrolního výboru tvoří 
další bod zasedání.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením kon-
trolního výboru projednat ne/dodržení smluvních 
podmínek – do data 17. 3. 2020 doložit stavební po-
volení v rámci zamýšlené stavby v průmyslové zóně. 
Kontrolní výbor nahlédl do projektové dokumentace, 
která měla být dle ustanovení zastupitelstva obce zá-
vazně doplněna o stavební povolení. Dne 10. 3. 
2020 bylo doručeno na obecní úřad stavební povo-
lení k vybudování kolny na tomto pozemku.  
Zastupitelstvo schvaluje doplnění změny projektové 
dokumentace k výstavbě kolny v průmyslové zóně a 
dále schvaluje doložení projektu a stavebního povo-
lení k výstavbě výrobní haly do 31. 12. 2020. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem předlože-
ným na základě žádosti o doplnění projektu „Oudo-
leň – polní cesta“. Zastupitelstvo schvaluje projekt 
„Oudoleň – polní cesta“. Smlouva bude doplněna 
o řešení napojení na stávající komunikaci a odvod 
vody.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žá-
dost o návrh úpravy svahu u domu čp. 81 z důvodu 
sesouvání svahu.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a neschvaluje žádost 
o opravu cesty k domu čp. 80 při realizaci opravy 
cesty k čp. 42. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 6. 2020 
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− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí pana fa-
ráře Daniela Koláře o dar na opravu varhan v kostele 
sv. Víta v Havlíčkově Borové. Zastupitelstvo schva-
luje poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žá-
dost firmy Coprosys-LEONET s. r. o., Chotěboř, 
o částečnou úhradu výkopových prací v rámci akce 
Optická datová síť Oudoleň. Rozšíření výkopů 
na optickou datovou síť byla firmou UNIMONT 
J.C.K. s. r. o., vyfakturována ve výši 270 979,50 Kč.  

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje cenovou na-
bídku firmy Jan Matějka - autodoprava, Ždírec n/D. 
na opravu komunikace od čp. 84 k čp. 36 a komuni-
kace k čp. 42 v rámci akce Oprava komunikací 
na obecních pozemcích.  

− Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku 
p. č. 331/4 o výměře 342 m2 za část pozemku obce 
p. č. 683/4 o výměře 201 m2 v k. ú. Oudoleň. Veš-
keré náklady spojené s touto směnou bude hradit 
obec. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.   

− Zastupitelstvo projednalo cenové nabídky na vý-
měnu vodoměrů. Bylo osloveno 8 firem, nabídku za-
slaly 4 firmy: 

− STAVBY Toman, s. r. o. Havlíčkův Brod, cena vo-
doměrů bez DPH: 27 903 Kč, termín: září – říjen 
2020 

− Ondráček vodo – topo – plyn, s. r. o., Ždírec n/D. 
cena vodoměrů bez DPH: 41 961Kč, termín: letní 
období 

− Tomáš Kafka, Golčův Jeníkov, cena vodoměrů 
bez DPH: 32 589 Kč, termín: 3. – 7. 8. 2020 

− Firma Josef Němec, Vepřová – cena vodoměrů 
bez DPH 28 400 Kč, termín: ihned. 

Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na vý-
měnu vodoměrů v obci od firmy Josef Němec, Vep-
řová.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem výběro-
vého řízení na projekt „WiFi4EU Podpora připojení 
k internetu v místních komunitách“. Výběrového ří-
zení se zúčastnily tyto firmy: 

− Z + M servis, spol. s r. o., Ostrava, 
IČO: 41032004, cena bez DPH: 397 310 Kč 

− Coprosys - LEONET s. r. o., Chotěboř, 
IČO: 27525678, cena bez DPH: 392 889 Kč 

− GiTy, a. s., Brno - Komárov, IČO: 25302400, 
cena bez DPH: 337 871 Kč. 

Hodnotící komise doporučuje, aby firma GiTy, a. s., 
byla vybrána k uzavření smlouvy, jelikož předložila 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku (nabídku s nej-
nižší cenou bez DPH) a současně prokázala splnění 
podmínek účasti ve výběrovém řízení.  
Zastupitelstvo schvaluje provedení projektu 
„WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních 
komunitách“ firmou GiTy, a. s., Brno – Komárov, 
IČO: 25302400, za cenu 337 871 Kč bez DPH, a po-
věřuje starostku podpisem smlouvy.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kon-
kurzního řízení na místo ředitele/ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Oudoleň. Konkurzního řízení 
se zúčastnila jedna uchazečka a nebyla vybrána 
na místo ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň. Bylo vyhlášeno 
nové konkurzní řízení a zastupitelstvo bylo sezná-
meno s delegovanými členy konkurzní komise. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o vý-
sledcích kontroly hospodaření Obce Oudoleň. Kon-
trolu provedl finanční výbor obce, při kontrole bylo 
zjištěno dodržování hospodaření podle rozpočtu 
a efektivní a účelné nakládání s majetkem obce.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 2/2020. Tímto opatřením byl rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 46 000 Kč (z této částky 
činí 25 000 Kč sankční příjem od jiných subjektů 
a 20 000 Kč navýšení příjmu za úhradu plynu 
od ZŠ a MŠ Oudoleň).   

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

 Era  901 525,34 
 ČSOB, a. s.                             3 917 387,51 
 Česká spořitelna, a. s.  468 497,12 
 Česká národní banka    671 042,89 
 Celkem                             5 958 452,86 Kč. 

− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s informací Státního fondu dopravní infrastruktury, 
Praha, o neposkytnutí finančních prostředků na akci 
Obec Oudoleň – novostavba chodníků podél silnice 
III/3509.  

− se záměrem prodeje majetku obce č. 1/2020, před-
mětem prodeje je část pozemku p. č. 648/1 v k. ú. 
Oudoleň o výměře 7,5 m2.  

− s Výroční zprávou Havlíčkův kraj, o. p. s., za rok 
2019. 

− s cenovou nabídkou na demolici čp. 120. 

− s jednáním týkající se směny pozemků. Bude vyvě-
šen záměr směny.  

− s termínem zasedání zastupitelstva – v úterý 21. 7. 
2020 od 18:30 hodin (v 17:30 jednání u Pohlů, 
čp. 81, a u Tomků, čp. 114).

P O Z V Á N K A 
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které 
se bude konat v úterý 21. 7. 2020 od 18.30 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.   

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Žádost o úpravu svahu 
3. Žádost o opravu komunikace 
4. Kontrola usnesení 
5. Žádost o částečnou úhradu výkopových 

prací v rámci akce Optická datová síť 
Oudoleň 

6. Záměr prodeje č. 1/2020 
7. Záměr směny č. 2/2020 
8. Žádost o prodej obecního pozemku 
9. Žádost o prodej pozemku v průmyslové 

zóně 
10. Žádost o povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les 
11. Koupě pozemků 
12. Konkurzní řízení na místo 

ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Oudoleň 
13. Rozpočtové opatření č. 3/2020 
14. Kalendář 2021 
15. Obecní kronika 
16. Stav peněžních prostředků na účtech 

obce 
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POUTNÍ MŠE SVATÁ  
 

     Poutě jsou příležitostí k hlubšímu setkání s Bohem, 
ke změně života a smíření. Při putování se člověk vy-
maní ze všedních stereotypů a přemýšlí o svém ži-
votě… 
     Letošní poutní slavnost jsme prožili v sobotu 
13. června u Hraběnčina kříže. Počasí vypadalo velmi 
napínavě, neboť celý den bylo horko a dusno, oblohou 
se honily podivné mraky. A právě v době, kdy naší ovoc-
nou alejí začali putovat účastníci slavnosti, se přihnala 
bouřka. Ale naštěstí vše dobře dopadlo a my jsme 

oslavili letošní pouť tradiční mší svatou, kterou celebro-
val páter Daniel Kolář. Zvuk varhan a sváteční homilie 
se nesly od křížku do celé Oudoleně. Po skončení mše 
děti rozdaly přítomným napečené rohlíčky, muffiny, 
hroznové víno a na památku kartičky s obrázkem Hra-
běnčina křížku. 
     Starší občané byli dopraveni zpět do svých domovů 
a rodiny s dětmi si šly užívat pouťových radovánek.  
     Poděkování patří panu Romanu Zelenkovi za do-
pravu hasičským autem a rodině Stránských za přípravu 
mše svaté.                                      Mgr. Blanka Zvolánková   

 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 
     Ve středu 24. června proběhlo v zasedací místnosti 
obecního úřadu slavnostní rozloučení s předškoláky. 
Sešli se zde děti, jejich rodiče, prarodiče, sourozenci 
a další, kteří si tento mimořádný okamžik v životě dětí 
nenechali ujít. K přítomným promluvila paní Vladimíra 
Stehnová a paní učitelky z mateřské školy. V připrave-
ném programu předškoláci ukázali, že zvládli mateřskou 
školu na jedničku a po prázdninách mohou všichni na-
stoupit do 1. třídy základní školy. Paní starostka je pa-
sovala na školáky, předala jim vzpomínkové tričko a ky-
tičku. Paní učitelky věnovaly dětem pohádkovou knížku 
na památku na léta prožitá v mateřské škole. 
     Společně si touto cestou vždy uvědomujeme, kolik 
energie, úsilí, péče a lásky museli společně vynaložit 

rodiče i paní učitelky, než nadejde den, kdy děti opustí 
bránu mateřské školy. Z malého bezbranného človíčka 
vyrostla samostatnější bytost, která již 1. září dojde 
sama do školy, v pořádku se Vám vrátí, bude Vám nad-
šeně o škole vyprávět a radostně psát úkoly.  
     Terezce, Barunce, Anežce, Elišce, Elence, Mar-
kétce a Jiříkovi přejeme, aby Vám ve škole bylo ve-
selo, najděte si hodně dobrých kamarádů, noste 
hezké známky, naučte se číst, psát, počítat a ať Vás 
škola baví!!! 
     Rodičům děkujeme za výchovu a přejeme hodně 
úspěchů ke zvládnutí prvních školních povinností Va-
šich dětí. Podporujte je a pamatujte, že ne všechno se 
podaří napoprvé. Najděte společnou řeč a porozumění 
lidí, kteří budou Vaše děti na cestě za vzděláním prová-
zet.                                                  Mgr. Blanka Zvolánková 

 

ROZLOUČENÍ S OUDOLEŇSKOU ŠKOLOU 
 

     Po roce opět nastal čas, kdy je třeba vyslat žáky 
5. ročníku na 2. stupeň základní školy. Dne 24. června 
jsme spolu s rodiči, prarodiči a sourozenci měli možnost 
se slavnostně rozloučit se čtyřmi žáky 5. ročníku. Evka, 
Míša, Nelča a Matyáš si připravili velmi milý program, 
při kterém nám nejprve zazpívali anglicky o svých vys-
něných povoláních a poté zazněla píseň na rozlouče-
nou. Tu složili sami, byla SUPER a po jejím doznění do-
stali, jak sami řekli, „kopačky z oudoleňské školy“. Ještě 
si ale společně zavzpomínali, co všechno zažili během 
pěti let ve škole. Prezentace od paní učitelky Chvojkové 
byla dojemná, někteří si i pobrečeli. 
     Paní starostka všechny páťáky pasovala na absol-
venty Základní školy a Mateřské školy Oudoleň, předala 
vzpomínkové tričko, kytičku a poděkovala učitelům i ro-
dičům za odvedenou práci. Paní učitelka Vladimíra 
Stehnová jim popřála hodně úspěchů do dalšího života 
a darovala na památku knížku a dárečky. 

     Evce, Míše a Nelče přejeme hodně úspěchů 
na Základní škole v Havlíčkově Borové. Matyášovi 
přejeme, ať se mu daří na Gymnáziu v Chotěboři. 
Vykročte všichni správným směrem do další důle-
žité části života!! 
     Na závěr si dovolím poděkovat všem zaměstnancům 
školy za obětavou práci a snahu vytvořit dětem lepší 
svět s tradičními hodnotami, které se jinde vytrácejí. Na-
berte o prázdninách hodně nových sil pro další školní 
rok!! 
     Všem dětem a zaměstnancům školy přeji krásné léto 
ve zdraví a pohodě.                   Mgr. Blanka Zvolánková 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY  

STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY  

O PRÁZDNINÁCH 
Starostka obce:  
Lichý týden – úterý – 17.00 – 19.00 hodin 
 

Místostarosta obce: 
Sudý týden – čtvrtek – 17.00 – 18.00 hodin 
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PAULA DALY: UDĚLALA JSEM CHYBU 
     Jsou věci, o kterých se 
ve slušné společnosti nemluví. 
Jako třeba schvalování prosti-
tuce. Stejně tak jsou věci, které 
se ve slušné společnosti nedě-
lají. Jako třeba mít sex s man-
želem kamarádky své sestry. 
Jenže fyzioterapeutka Roz je 
osamělá matka – a je zoufalá.       
     Její podnikání zkrachovalo, 
tíží ji dluhy, kam se podívá, a 
musí vysvětlovat svému ma-
lému synovi, proč nemají žádné 
peníze, i když tráví tolik času v práci, a proč jim zrovna 
někdo odstěhoval všechen nábytek.  
     Teď ale dostala nečekanou nabídku od cizího člo-
věka, kterému se líbí. Za jednu společnou noc jí zaplatí 
tolik, že se Roz může znovu postavit na nohy. Roz ne-
vidí jinou možnost než přijmout. I když se právě sezná-
mila s velmi sympatickým mužem a ví, že pouští 

do hodně nebezpečného podniku. Na motivy autorči-
ných románů, odehrávajících se v okolí jezera Winder-
mere, natočila v roce 2019 britská televize ITV šestidíl-
nou sérii Deep Water. 
      

JEANNETTE WALLSOVÁ: STŘÍBRNÁ HVĚZDA  
     Sedmdesátá léta v malém 
městečku v Kalifornii. „Bean“ Holla-
dayové je dvanáct a její sestře Liz 
patnáct, když jejich matka, uměl-
kyně Charlotte, odejde z domova, 
aby „se našla“. Sestry zanechá jen 
s trochou peněz, které jim vystačí 
sotva na pár měsíců. Aby se vy-
hnuly dětskému domovu, rozjedou 
se dívky do Virginie, kde v poloroz-
padlém rodinném sídle žije jejich 
ovdovělý strýc Tinsley.  
     V domě, který po generace patřil 
jejich rodině, naleznou nový život a začnou se dozvídat 
podrobnosti o mládí své matky. Přivydělávají si hlídá-
ním dětí a prací v kanceláři pro Jerryho Maddoxe, pře-
dáka místní továrny, který šikanuje podřízené, nájem-
níky, své děti i svou manželku. Bean bez problémů za-
padne do nové školy, ale Liz se naopak stahuje víc a víc 
do sebe – a pak je jednou s Maddoxem sama v autě…  
     Stříbrná hvězda je hluboce dojemný příběh o vítěz-
ství nad nepřejícími okolnostmi. Vypráví o lidech, kteří 
dokážou najít cestu jeden k druhému a kteří se nebojí 
milovat život, přestože není vždycky dokonalý a fér.  

KONEC KVĚTNA – ČERVEN V MŠ  
     Tento měsíc květen - červen byl pro mnohé děti 
i paní učitelky v mnoha ohledech jiný. Děti se vracely 
do mateřské školy po velice dlouhé odmlce. Z povídání 
dětí bylo hezky slyšet, že trávily čas se svými nejbližšími 
a mají na tuto dobu i mnoho hezkých vzpomínek a no-
vých zážitků. I pro paní učitelky to byla velká změna, 
na dlouhou dobu se jejich práce pozměnila. Netrávily 
čas s dětmi, ale snažily se tento čas efektivně využít – 
šily roušky, díky šicím strojům vyrobily pomůcky 
pro děti, připravily zahradu po zimě a absolvovaly 
mnoho vzdělávacích webinářů, které do další pedago-
gické práce s dětmi budou příno-
sem. 

Dne 25. 5. konečně nastal 
správný čas, kdy jsme se mohli zase 
všichni v mateřské škole setkat. 
I když bylo tématem viru prosycené 
celé okolí, zprávy i běžné hovory, 
přece jenom jsme se s ním první tý-
den seznámili i v MŠ, a to zejména 
s důrazem na správnou hygienu ru-
kou, ke které nám pomohla chytlavá 
básnička se správným pohybem. 
Děti také zůstaly s údivem hledět 
na to, kam se poděly jejich ručníky 
a že je prozatím nahradily papírové 
utěrky. Nezalekly se a nakonec je 
s nimi začala hygiena rukou mno-
hem více bavit. Také jsme si ujasnili, 

že „Koroňák není kamarád“ a že ho mezi námi ne-
chceme. 

Další týden jsme zahájili písničkou Když jsem já 
sloužil … a také soutěžením na zahradě. Byl přece Me-
zinárodní den dětí. Na děti čekaly různé úkoly 
a za každý splněný si mohly dát razítko na svou kar-
tičku. Úkoly plnily podle nakresleného manuálu a každý 
předškolák se snažil spolupracovat s mladším kamará-
dem ve dvojici. Nakonec se všem úkoly podařilo splnit 
a děti se dozvěděly mnoho informací o domácích zvířa-
tech a jejich mláďatech. Procvičily si pohyb a paměť, ale 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – INFORMACE A KNIŽNÍ NOVINKY 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 

 

 

ZMĚNA VÝPŮJČNÍHO DNE 

 A VÝPŮJČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH 

     Od 30. 6. se přesouvá výpůjční den v obecní 
knihovně ze středy na úterý. Výpůjční doba zů-
stává stejná - od 18.00 do 20.00 hodin.  
 

Během prázdnin bude knihovna v sobotu zavřená.  

 

 

Máme náramky z přírodnin. 
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také třeba jemnou motoriku. Na závěr čekal na všechny 
poklad ve formě sladkých dobrot v košíku. 

Slunečné počasí přináší větší radost a veselí, ale zá-
roveň s tím i menší soustředěnost, proto jsme se jeden 
červnový týden více zaměřili na bezpečnost. Děti pře-
mýšlely, u koho se nejvíce cítí v bezpečí, jestli to tak 
také mají mláďátka z minulého týdne u svých zvířecích 
maminek. Vymýšlely různé nápady, kdy může dojít k ne-
bezpečí. Vyvrcholením byla kresba postavy toho, s kým 
je jim nejlépe. 

Další týden jsme se vydali na tajuplnou výpravu 
do pravěku, našli jsme totiž na zahradě vejce. Zkoumali 
jsme a bádali a nakonec přišli na to, že bude nejspíše 
dinosauří. Dokonce jsme zavolali do záchranné stanice, 
zdali můžeme vajíčko ze zahrady sebrat, a pak už jen 
zahřívali a pozorovali, jestli se mláďátko vylíhne. Nako-
nec pomohla až teplá voda, jejíž teplotu si děti zkoušely 
samy prstem. A světe div se, z vajíčka se přece jenom 
vylíhl dinosaurus. Nebyl sice živý, ale to nám vlastně ani 
nevadilo. Díky Království věcí jsme se dozvěděli jména 
dinosaurů, postavili pro gumové dinosaury domečky 

v lese, obtiskovali jejich stopy do modelíny a pokusili se 
vystihnout tvar kostry díky stavbě z ruliček od toaletního 
papíru. V závěru jsme pokreslili všemi různými dino-
saury sádru Barunky a začali tvořit dinosauří závěsy, 
kterými si chceme v budoucnu ozdobit školku. 

Poslední červnový týden jsme věnovali hlavně našim 
předškolákům, protože nás čekalo loučení se s nimi. 
Připravovali jsme vystoupení na jejich slavnostní rozlou-
čení na obecním úřadě za přítomnosti jejich nejbližších.   

Loučení proběhlo i u nás ve školce. Předškoláci si 
převzali předškolácké vysvědčení za svoji celoroční 
práci, ostatní děti a paní učitelky se s nimi rozloučily 
krásným slovem od srdíčka. Nakonec předškoláci pře-
dali „předškolácké žezlo“ budoucím předškolákům, aby 
pokračovali v jejich cestě. S loučením chceme popřát 
všem dětem krásné léto a ať jsou prázdniny plné slu-
níčka a nových zážitků. 

Všem rodičům touto cestou děkujeme za příjemnou 
a milou spolupráci a vstřícnost a v září se na všechny 
v mateřské škole zase budeme těšit.      

                                                        Paní učitelky MŠ 

 

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY  
     Ve středu 24. 6. proběhlo slavnostní rozloučení 
s našimi předškoláky. Přišli v hojném počtu a přivedli 
s sebou i své rodiny, které o tuto slavnostní chvíli ne-
chtěly přijít. 
     Jelikož zápis nemohl proběhnout v normálním ter-
mínu a paní učitelky nechtěly o tento zážitek děti při-
pravit, připravily pro ně zkrácený zápis v základní škole 
před zahájením slavnostního rozloučení. Kočičkový zá-
pis zvládly děti na výbornou. Nebály se komunikovat 
s novými paními učitelkami a zároveň dokázaly, že 
ovládají předškolácké schopnosti a dovednosti, které 
jsou pro vstup do základní školy tolik potřebné. Odmě-
nou za snahu jim byla krásná tužka, s kterou budou 
v první třídě psát a desky na uložení sešitů nebo učeb-
nic. 
     Po zvládnutém zápisu a „přijetí“ všech 7 předško-
láků, mohly děti všem přítomným v zasedací místnosti 
obecního úřadu předvést, co se naučily v mateřské škole a co už samy dokážou. Každý z předškoláků se sám představil 
a básničkou řekl o kamarádech, co je pro ně typické a co mají rádi. Písnička na závěr nenechala jedno oko suché, 
vystoupení se dětem moc povedlo. Díky ošerpování paní starostkou a obdarování krásným zeleným oudoleňským trič-
kem již předškolákům ve vstupu do 1. třídy opravdu nic nebrání.                                                     Paní učitelky MŠ a ZŠ 

POSLEDNÍ PŮLROK UTEKL JAKO VODA 
      Od 25. května byla umožněná žákům prvního stupně základní školy osobní přítomnost ve škole. Po dlouhých 12 týd-
nech domácího vyučování děti opět za-
sedly do školních lavic. Sice byly děti zařa-
zeny do dvou neměnných vyučovacích 
skupin, které vždy neodpovídaly jednotli-
vým ročníkům, ale i tak se dalo pracovat.       
     Ve škole bylo opět veselo a rušno. Za-
vedli jsme přísnější hygienická opatření, 
upravili časové rozvrhy dětí tak, aby se 
zbytečně jednotlivé skupiny na chodbách, 
v jídelně a v areálu školy nepotkávaly. Mu-
síme konstatovat, že děti s novými pravidly 
neměly vůbec problém, velmi rychle si na 
ně zvykly a respektovaly je. Bylo nutné 
také investovat do nového vybavení, bez 
kterého bychom nemohli provoz v základní 
a mateřské škole znovuobnovit. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

, 

 

 

Zápis do 1. třídy. 

První vyučovací skupina. 
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     Mimo jiné jsme stihli pořídit na školní zahradu 
novou skluzavku, vyměnit nefunkční schody, do-
končit úpravu šatny v mateřské škole, dokončit do-
vybavení ředitelny, pořídit policový systém 
do školní družiny. 
     I když jsme výlety a exkurze museli přesunout 
na příští školní rok, některé akce se podařilo stih-
nout. Předškoláci a páťáci se vyfotili na tablo, první 
vyučovací skupina strávila jeden den v přírodě 
i s tradicí Bosou nohou alejí, děvčata z 1., 2. a 3. 
ročníku připravila pro ostatní krátký program Fa-
shion show v angličtině, s páťáky jsme navštívili 
Základní školu v Havlíčkově Borové. Poslední 
školní týden jsme se v zasedací místnosti obec-
ního úřadu slavnostně rozloučili s předškoláky a 
páťáky. 
     A teď už nezbývá než si přát hezké a klidné 
prázdniny!!!               Mgr. Vladimíra Stehnová

      Dne 21. m. května l. 1897 
po 3. hod. odp. strhla se nad obcí 
naší a Slavětínem strašná bouře 
s prudkým lijákem, který v oka-
mžiku veškeré potoky děsnými vl-
nami rozpoutal. V nešťastném 
okamžiku tom v nepřítomnosti 
svých rodičů padla za oběť rozzu-
řenému živlu nejpilnější žákyně 
III. tř. Františka Bílková v Slavě-
tíně, zachvácena byla proudem 
u samého domovního stavení. 
Pohřbena byla na hřbitově borov-

ském v neděli odpoledne dne 23. m. května. Sbor uči-
telský se svými žáky zapěl jí u domu pohřební písně 
a doprovodil ji k poslednímu odpočinutí.  
     Místní dozorce školní p. Karel Martínek navštívil 
v tomto roce školním každou třídu pětkrát, vždy napo-
mínal dítky k pilné docházce šk., k pilnosti a posluš-
nosti.  
     Místní rada zdejší darovala chudé mládeži na sešity 
školní a na potřeby k ženským ručním pracím 6 zl., 
na žákovskou knihovnu 5 zl. a 1 zl. na opravu knih 
pro chudé žáky.  
    Vynesením sl. c. k. okr. rady školní v Chotěboři 
ze dne 10. září l. 1896 ukládá se učitelstvu, by k podrob-
ným osnovám učebným připojen byl opis těchto zásad, 
jichž každý šetřiti musí: 

1. Důstojné chování učitele ve škole i mimo školu. 

2. Péče horlivá o další sebevzdělání. 

3. Dokonalá příprava. 

4. Přesné dodržení hodin vyučovacích. 

5. Zbožná modlitba na začátku a na konci školního 

vyučování. 

6. Svědomitá práce ve škole. 

7. Čistota a pořádek ve všech věcech a v každé 

místnosti školní. 

8. Péče o rozmnožení školních pomůcek a kni-

hovny, náležité jejich užití. 

9. Správné vedení knih úředních. 

10. Přesné plnění zákonů školních a nařízení škol-

ních úřadů.  

     Vynesením vysoké c. k. zemské rady školní ze dne 
12. října 1896 zakazuje se žactvu choditi s rodiči nebo 
přáteli do spolkových schůzí.  
 

     Výnosem vys. c. k. zem. rady šk. ze dne 30. ledna 
1897 není dovoleno prodlužovati prázdniny hlavní, pak 
o svátcích vánočních, velikonočních a svatodušních.  
 

     Nařízením sl. c. k. okr. rady šk. ze dne 26. dubna 
1897 ukládá se učitelstvu, by na každý den mělo písem-
nou dispozici (stručnou přípravu) z předmětů, kterým 
vyučuje.  

 

     Výnosem vys. c. k. zem. rady šk. ze dne 21. května 
1897 nařizuje se, aby od dalších pokusů v příčině zave-
dení písma stojatého bylo upuštěno. (Poznámka: Uči-
něn byl několikaletý pokus psáti písmem stojatým z oh-
ledů zdravotních, ale neosvědčil se.) 
 
 

      Vynesením vys. c. k. zemské rady školní ze dne 
3. m. června 1897, v příčině větrání a čištění místností 
školních vybízí se sl. c. k. okr. rada šk., aby podřízeným 
místním důtklivě na paměti uvedla, by zpravidla denně 
učebny, schody a chodby navlhčenými pilinami se vy-
čišťovali, prach z lavic se stíral a všecka okna se otví-
rala.  
 

      Slavná c. k. okresní rada školní v Chotěboři zaklá-
dajíc se vysokým nařízením ze dne 9. v měsíci červnu 
l. 1897 ukládá učitelstvu, by Rakouská národní hymna 
zpívána byla jedině dle spisku Nápěv a text Rakouské 
národní hymny, který za authenticky prohlášený a je-
diný pro školy předepsaný jest.  
 

     Ku konci školnímu roku bylo ve škole 87 hochů a 97 
dívek, celkem 184 žáků.  
 

      Školní rok ukončil se dne 31. m. července slavnými 
službami Božími ve chrámu Páně Borovském. Po přání 
cl. míst. rady šk. odbývána byla dne 25. m. července 
výstava pomůcek učeb., ženských ruč. prací, úkolů a 
sešitů. Výstavy súčastnil se předseda s místním škol. 
dozorcem, 4 členové obecního zastupitelstva a prane-
patrný počet občanů. Z přiškolené obce Slavětín 
nesúčastnil se nikdo. 
 

      Milosrdný Bože, račiž v příštím roce školním uděliti 
dítkám i sboru učitelskému moudrosti a síly, by vyučo-
vání hojnou žeň vydalo! 
  

   (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

Druhá vyučovací skupina. 
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ČINNOST MYSLIVCŮ V ČERVENCI A SRPNU 
     V červenci začíná ve většině honiteb srnčí říje. Po-
kud jsme v předchozích měsících splnili lov průběrných 
srnců I. věkové třídy věnujeme se především lovu do-
spělých srnců. V červenci se také zaměříme na inten-
zivní lov černé zvěře, zejména tam, kde jsou na polích 
atraktivní obiloviny v mléčné zralosti. Černou zvěř lo-
víme především z tlup, kde máme srovnání hmotnosti a 
velikosti. Vyvarujeme se rány na evidentně samostatné 
kusy. 
     V srpnu v polních honitbách začínáme podle staré 
myslivecké zásady „poslední snop z pole, první zrno 
do zásypů“ s přikrmováním zvěře. Nejen bažantů, ale 
také zajíců. Zejména na velkých zemědělských plo-
chách. 
     Na loukách sklízíme seno druhou sečí. Využijeme 
žní a uděláme si zásoby jadrných krmiv. Nejvhodnějším 
jadrným krmivem pro zvěř, zejména spárkatou, je oves 
či zlomkový ječmen nebo žito. Méně vhodná je pšenice. 

Pro drobnou zvěř, 
koroptve i bažanty 
je vhodným krmi-
vem i odpad z čiš-
tění obilí, který 
často obsahuje 
i semena plevelů. 
Zásoby jadrného 
krmiva uskladníme tak, aby se k němu nedostaly myši 
či nebyly znehodnoceny vlhkostí.  
      Hned od počátku srpna se budeme věnovat průběr-
nému lovu jelení, zejména mladé zvěře. Začátek srpna, 
při končící říji, je ještě vhodnou dobou pro lov srnců. Co 
v srpnu nestihneme, zpravidla musíme ponechat až 
na září. Koncem srpna se se srnci moc nepotkáme - od-
počívají po říji. Srpen, při měsíčku a na strništích, je nej-
vhodnější dobou pro lov černé zvěře. Zaměříme se pře-
devším na lov selat a lončáků z tlup. Samostatné kusy 
šetříme. Jsou to zpravidla mladí kňourci. 
                                                                 (myslivost.cz)

LETOŠNÍ ROČNÍK REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE BYL 

PRO ŠACHOVÝ ODDÍL VELMI ÚSPĚŠNÝ 
      Oproti loňskému ročníku, když jsme 
jako nováčkové byli poslední, jsme udělali 
pokrok a umístili se na 3. místě se stej-
ným počtem 15 bodů jako druhé Jámy. 
Jen skóre nás dělilo od druhého místa. 

Na prvním místě byli hráči z Náměště.  
      Rozdíl mezi letošní a loňskou sezonou byl v tom, že 
jsme posílili sestavu, stabilizovali se a všichni hráči 
se výrazně zlepšili. Velkým přínosem pro nás byl pří-
chod Michala Sokola a Štěpána Zvolánka, kterého jsme 

si půjčili na hostování z Chotěboře. Právě příchodem 
těchto hráčů se misky vah v zápasech vyvažovaly 
na naši stranu. Loňské smolné prohry 2 - 3 se změnily 
naopak.  
      V sestavě nastupovali také Tomáš Blažek, Petr Zvo-
lánek a Tomáš Benc, u kterých byl znát velký výkon-
nostní vzestup a obrovská chuť hrát. Věřím, že příští rok 
se nám podaří zase o stupínek výkonnostně poskočit a 
udělat ještě lepší výsledek. 
     Sestava: Tomáš Blažek, Milan Chvojka, Michal 
Sokol, Štěpán Zvolánek, Tomáš Benc, Petr Zvolá-
nek.                                  Za šachový oddíl Milan Chvojka 

MLADÍ HASIČI - VÝLET DO HASIČSKÉHO MUZEA A DO KOSTNICE  
Letošní sportovní sezona se 

nekonala. Zákeřný virus přerušil 
všechny soutěže, ale neubral 
nám sílu k setkání alespoň 
na společném výletě. 

V neděli 21. června jsme jeli 
do hasičského muzea v Přibys-
lavi a pak do kostnice do Níž-
kova. Natěšených bylo 18 dětí 
a 10 dospělých. Výlet byl už 
od počátku speciální tím, že 
jsme jeli hasičskou dodávkou a 
naší "Kačenkou". Auta frčela jak 
vítr a ve 13 hodin jsme již vstu-
povali do zámku v Přibyslavi, 
kde je muzeum hasičů, jedno 
z největších v ČR. V muzeu 
jsme si mohli spoustu věcí zku-
sit - pumpovat s původními stří-
kačkami, které byly původně ta-
žené koňmi, točit si ruční siré-
nou atd. Viděli jsme spoustu ex-
ponátů a dozvěděli se i něco 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 
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zajímavého. Než jsme odjeli do Nížkova, následovala výměna 
dětí z dodávky do "Kačenky", aby si všichni užili dostatečný po-
žitek z jízdy v obou vozidlech.  

V Nížkově nám v kostnici podal informace místní pan farář. 
Řekl nám o vzniku místa a také o tom, kde se tam kosti vzaly a 
mnoho dalšího. Opět následovala jízda do Přibyslavi, kde jsme 
výlet zakončili jak jinak než v cukrárně. Zmrzlina a zákusky byly 
pěknou tečkou za výletem. A pak už jen hurá domů. Myslím, že 
se výlet povedl. Nejlepší zážitky jsou samozřejmě jízda "Kačen-
kou" a zmrzlina. Pevně věřím, že podobný výlet do blízkého okolí 
opět někdy zopakujeme. 

Přeji dětem, ať si přes prázdniny odpočinou a naberou nové 
síly, protože už v září nám opět začne sezona. Budeme se při-
pravovat na závod požárnické všestrannosti, který se bude konat 
3.10. v Sobíňově.                                                        Vedoucí MH 

 

NOČNÍ SOUTĚŽ VE STUDNICI 
     Opětovně začínají probíhat hasičské soutěže, a tak v pátek 31. 7. 2020 se bude od 21 hodin konat tradiční noční 
hasičská soutěž ve Studnici. Účast na této soutěži zvažuje také naše družstvo mladších mužů. 

SLOVO HEJTMANA 
      Koronavirové období zasáhlo prakticky všechny 
součásti našeho života. Domácnosti i zaměstnání, fi-
nanční situaci rodin, mnohdy jejich vzájemnou pohodu, 
zvláště citelně byli poznamenáni podnikatelé. Jednou 
z nejzávažněji postižených oblastí byl cestovní ruch – 
se všemi jeho podobami, protože ho zasáhla karanténní 
opatření – tedy hlavně omezení pohybu a setkávání ob-
čanů. 
      Všichni vnímáme nutnost probuzení této oblasti lid-
ské činnosti – zvláště v době začínající turistické se-
zóny. Platí to i pro náš kraj – pro Vysočinu, kde jsou 
právě volnočasové aktivity pro mnoho lidí nejen zdrojem 
příjemného odpočinku, ale i podstatným pramenem zá-
kladních příjmů. Ztráty z uplynulých měsíců budou pod-
nikatelé jen obtížně dohánět. Negativní vliv na cestovní 
ruch nemá jen doba od vyhlášení nouzového stavu 
do znovuotevření atraktivit, ubytovacích a stravovacích 
kapacit, ale také pokles zahraničních návštěvníků, ome-
zení konferenční turistiky, nemožnost konání „velkých“ 
akcí sportovních i kulturních a další. Na krajském úřadě 

si to uvědomujeme a připravili jsme řadu opatření na po-
moc této oblasti. 
     Rozhodli jsme se mezi jiným vyhlásit soutěž „Vyso-
čina – moje dovolená“, v rámci které se mohou podni-
katelé, spolky, příspěvkové organizace nezřizované 
krajem či obecně prospěšné společnosti zapojit 
do tvorby nové či inovované ucelené nabídky služeb na 
určitém území Kraje Vysočina – jde především o konku-
renceschopné produkty v oblasti cestovního ruchu 
na trhu ovlivněném pandemií COVID-19. Dalšími pod-
půrnými opatřeními Kraje Vysočina je také program 
na podporu marketingových aktivit „Marketing v cestov-
ním ruchu 2020“. Uvažujeme o finančním zvýhodnění 
pro návštěvníky ubytovacích zařízení či o slevách 
ze vstupného do krajem zřizovaných kulturních a turis-
tických míst. O těchto benefitech budeme ještě jednat. 
Vše je odvislé mimo jiné od toho, jakou finanční pomoc 
bude moci Kraj Vysočina uvolnit. 
     My všichni můžeme osobně pomoci našemu regionu  
i tím, že svou dovolenou budeme orientovat právě 
na krásná místa Vysočiny – a těch není málo.  
                MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

21. 7.  Zasedání zastupitelstva Obec 

1. 8. Volejbalový turnaj TJ Sokol 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

 

 

VÍTÁME  MIMINKO 
 
 

    Vítáme mezi námi 
Kristýnu Novákovou, 
     která se narodila 
         26. 6. 2020. 

 
 
 
 
 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
V měsíci červenci oslaví výročí narození: 

 

Stanislava Antlová, Oudoleň 134 

 Vlasta Slámová, Oudoleň 22 
   Milan Janáček, Oudoleň 4 
   Milan Benc, Oudoleň 149 

 
V měsíci srpnu oslaví výročí narození: 

 

                Zdeňka Holasová, Oudoleň 70 
 

 

                   

                       BLAHOPŘEJEME! 
 

Foto: http://www.farnost-nizkov.cz/cs/kostnice. 

 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 

http://www.farnost-nizkov.cz/cs/kostnice
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Evidenční číslo: MK ČR E 17544.  
Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

                                  FOTOHÁDANKA  
     

          V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii ukazatele větru u domu čp. 148 (Veselovi). 

          Vylosována byla paní Jana Benáková. Výherkyni jsme poblahopřáli a předali jí výhru. 

        A další fotohádanka: U jakého čísla popisného můžete spatřit tento čtyřlístek ve štítě? 
                                        Kdo ví, může sdělit svůj tip do 19. 8. 2020 na obecní úřad.  
           Z došlých správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který obdrží drobný dárek. 
                                                             Pošlete nám další zajímavé tipy. 

Návštěva páťáků v borovské škole.  

Fashion show ve škole. Postavili jsme domečky pro dinosaury. 

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

