LISTOPAD 2020
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno.

Děti v mateřské škole tvoří z podzimních plodů.

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Výzva pro všechny:
Vystavte v pátek 13. 11. v době mezi 17. a 19. hodinou
lampionky, lucerničky a jiná světýlka
do svých oken, před dům, branku,
kamkoliv, aby byla vidět.
Vyšla nová kniha Václava Augustina.

Stezku i celou vesnici si můžete projít
v pátek 13. 11. 2020 v době od 17. do 19. hodin.
Stezka bude vést po cestě od horní zastávky
kolem likérky, mlynářského rybníka k zastávce Váha
(nebude mít konec ani začátek,
tak je jedno, ze které strany půjdete).
Po celé stezce budou na děti čekat malá překvapení.
(Bez dozoru pořádajících osob na stanovištích.)

Větrné říjnové dny školka využila na pouštění draků.

ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří
sami udržují obecní pozemky před svými nemovitostmi a
zahrádkami.
Nastává období vegetačního klidu, proto žádáme majitele
zahrad sousedících s pozemky obce o ořezání stromů, keřů a
velkých rostlin přesahujících z jejich pozemků na obecní pozemky
a komunikace. Nelze po nich již bezpečně projet a také je
nemůžeme technikou udržovat.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych k Vám v dnešní nepříjemné a
vážné době, kdy musíme čelit epidemii zvané
koronavirus, vznesla pár slov.
Jelikož se nákaza rychle šíří a objevuje se i
v Oudoleni, byla bych velice ráda, abychom se chovali
zodpovědně a byli ohleduplní ke svému okolí. V naší
obci máme spoluobčany, kteří se léčí s dalšími
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nemocemi, a měli bychom je chránit. Noste prosím
roušky, dodržujte rozestupy a dezinfikujte si ruce!!
Žádám Vás, abyste se vyhýbali všem situacím, při
kterých se shromažďuje větší počet lidí. Omezte
návštěvy nákupních center a měst. Základní nákup si
můžete pořídit i v Oudoleni. I když zde nenajdete
všechen sortiment, na který jste zvyklí, tak to přeci na
nějakou dobu stačí a určitě to zvládneme. Vždyť vlastní
zdraví a zdraví našich spoluobčanů je nejdůležitější.
Děkuji všem, kteří se o naše občany v této složité
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době starají - zaměstnancům obce, školy, školky a
prodejny COOP.
Začíná předposlední měsíc roku a za normálních
okolností bychom se připravovali na tradiční akce, které
k závěru roku patří. Setkání seniorů pro letošní rok
odložíme, ale bude nám velmi chybět popovídání
s našimi staršími občany. Realizaci dalších setkání
nedovedu nyní předvídat. Příchod adventního a
vánočního času si v letošním roce připomeneme spíše
každý sám za sebe, v soukromí, se svými rodinami.

Vždyť naši nejbližší jsou pro nás nejdůležitější. Pokud
to opatření dovolí, rádi bychom slavnostně, ale
rozhodně v jiné podobě, rozsvítili vánoční stromeček
(poslední listopadový víkend) a přivítali nové občánky
(sobota 12. prosince). Naplánovaný obecní ples, který
měl být spojený s ukončením starého roku a příchodem
roku nového, nebudeme pravděpodobně moci
uspořádat.
Přeji Vám všem hezké podzimní dny a PEVNÉ
ZDRAVÍ!
Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 10. 2020
− Kontrola usnesení
− Bod č. 17 – zasedání 26. 6. 2019 - Upozornění pana
Zdeňka Bence na nutnost odstranění stromků na vedení hlavního vodovodního řádu z důvodu prorůstání kořenů a poškozování vedení. Bude řešeno
při realizaci kanalizace.
− Bod č. 21 - zasedání 21. 8. 2019 - přístřešek na kola.
Přístřešek na kola je ve výrobě – čeká se na dodávku
polykarbonátových desek.
− Bod č. 4 - zasedání 28. 1. 2020 – obnova cesty. Zastupitelstvo bere na vědomí dotaz týkající se obnovy
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. 9/4/2020 - Zastupitelstvo schvaluje provedení projektu „WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách“ firmou GiTy, a. s., Mariánské náměstí 1, Brno – Komárov, IČO 25302400,
za cenu 337 871 Kč bez DPH, a pověřuje starostku
podpisem smlouvy. Smlouva byla podepsána.
− Usnesení č. 2/5/2020 - Zastupitelstvo schvaluje odkup 6 optických vláken páteřní sítě v délce 1791 m
za cenu 63 986 Kč bez DPH. Firma Coprosys –
LEONET s. r. o., Chotěboř, předložila Kupní smlouvu
na odkup 6 optických vláken a Smlouvu o zřízení služebnosti. Tato služebnost zakládá pro oprávněného
(firmu Coprosys – LEONET s. r. o.) právo zřízení,
umístění a užívání kabelového vedení optické sítě,
včetně práva provádět úpravy, provozovat ji a udržovat, právo zřídit, mít a udržovat potřebné obslužné
zařízení a právo provádět úpravy za účelem její modernizace nebo vylepšení její výkonnosti.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí a firmou Coprosys – LEONET s. r. o.,
Chotěboř a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
− Usnesení č. 3/5/2020 - Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 11 m2 za cenu 20 Kč/m2. Kupující zajistí sepsání smlouvy a uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy. Smlouva byla podepsána.
− Usnesení č. 4/5/2020 - Zastupitelstvo schvaluje
směnu části pozemků p. č. 160/34 o výměře 322 m2
a p. č. 160/78 o výměře 105 m2 v k. ú. Oudoleň
za části pozemků obce p. č. 160/29 o výměře 268 m2
a p. č. 160/30 o výměře 159 m2 v k. ú. Oudoleň. Veškeré náklady spojené s touto směnou bude hradit
obec. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem
smlouvy. Smlouva byla podepsána.
− Usnesení – bod č. 8 – zasedání dne 21. 10. 2020 –
žádost o prodej obecního pozemku. Zastupitelstvo
bere na vědomí. Obec žadatele požádá o směnu
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za část pozemku p. č. 518/3 v k. ú. Oudoleň. Žadatel
se zatím nevyjádřil k návrhu obce.
Usnesení č. 2/6/2020 - Zastupitelstvo schvaluje
Smlouvu o budoucí směnné a o bezúplatné výstavbě
místní komunikace mezi Obcí Oudoleň a žadatelem.
Smlouva byla žadateli předána, žadatel ji bude připomínkovat.
Usnesení č. 4/7/2020 - Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru - pozemku p. č. 333/11, orná půda, o výměře 3 m2 v k. ú. Oudoleň od firmy Havlíčkova Borová zemědělská a. s., Pivovarská 162, Havlíčkova
Borová. Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem
smlouvy. Smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 5/7/2020 - Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy č. 05991911 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Obec Oudoleň – Posílení vodárenské
soustavy“ ve výši 1 454 983 Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy. Smlouva byla podepsána, realizace projektu byla zahájena.
Další usnesení jsou průběžně plněna.
Se zástupci sboru dobrovolných hasičů byla projednána oprava požární nádrže. Zastupitelstvo bere
na vědomí, bude přizván statik a bude řešeno.
Zastupitelstvo neschvaluje na základě žádosti dlouhodobý pronájem rybníku „Bahňák“ a tří malých tůní.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p. č. 647
v k. ú. Oudoleň o výměře 4 974 m2 za pozemky obce
p. č. 160/27 o výměře 3 383 m2 a p. č. 160/49 o výměře 1 597 m2 v k. ú. Oudoleň za těchto podmínek:
od pozemků bude oddělen mostek přes potok –
nutno zachovat ve vlastnictví obce, směna 1 : 1,
věcné břemeno přístupu na část pozemku
p. č. 160/36 v k. ú. Oudoleň, na nákladech se budou
účastníci smlouvy podílet rovným dílem.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IE-12-2006477/VB/39 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-2006477/VB/42, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-122006477/VB/43, Oudoleň, rekonstrukce části obce,
KNN, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. IE-12-2006477/VB/44, Oudoleň, rekonstrukce
části obce, KNN, Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-2006477/VB/45, Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN a Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-2006477/VB/46,
Oudoleň, rekonstrukce části obce, KNN a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
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− Zastupitelstvo projednalo návrh studie kanalizace.
− Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku Ing. arch.
Aleše Lány, Jihlava, na zpracování Změny č. 2
Územního plánu Oudoleň ve výši 73 000 Kč.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým
opatřením č. 6/2020. Tímto opatřením byl rozpočet
na straně příjmů navýšen o 4 500 Kč (správní poplatky, kopírování) a na straně výdajů o 517 Kč (výdaje na volby do zastupitelstev krajů).
− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
1 027 643,79
ČSOB, a. s.
4 572 424,11
Česká spořitelna, a. s.
366 979,48
Česká národní banka
1 216 351,29
Celkem
7 183 398,67 Kč.
− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02759.0554 mezi obcí a Krajem Vysočina
na projekt „Oprava komunikací na obecních pozemcích“ ve výši 127 000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
− Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p. č. 166/3
o výměře 273 m2, trvalý trávní porost, (odděleného
od pozemku p. č. 166) v k. ú. Slavětín u Oudoleně
za cenu 30 Kč/m2 a dále nákup pozemku p. č. 250/14
o výměře 20 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
(odděleného od pozemku p. č. 250/11) v k. ú. Slavětín u Oudoleně od Obce Slavětín za cenu 30 Kč/m2.
Obec bude hradit veškeré náklady spojené s převodem a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na výměnu střešní krytiny
na kulturním domě, výměnu podlahy pódia, rekonstrukci odpadů a elektřiny v části kulturního domu.
− Různé – zastupitelstvo bylo seznámeno:

− kraj na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje nepožaduje příspěvek na financování veřejné dopravy
v rámci Veřejné dopravy Vysočiny.
− obec potvrdila Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Praha, že v rámci akce „Obec Oudoleň – novostavba chodníků podél silnice III/3509“ nebude
v letošním roce žádat o uzavření smlouvy.
− s usnesením o dražební vyhlášce.
− s termínem zasedání zastupitelstva dne 18. 11.
2020 v 18.00 hodin a 9. 12. 2020 v 18.00 hodin.

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se
bude konat ve středu 18. 11. 2020 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Záměr pronájmu č. 1/2020
4. Záměr pronájmu č. 2/2020
5. Záměr pronájmu č. 3/2020
6. Záměr pronájmu č. 4/2020
7. Záměr pronájmu č. 5/2020
8. Směna pozemků
9. Webové stránky knihovny
10. Žádost o povolení kácení stromů
11. Rozpočtové opatření č. 7/2020
12. Stav peněžních prostředků na účtech obce
13. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
ZŠ a MŠ Oudoleň 2021-2024
14. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oudoleň na rok 2021
15. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
2021-2024
16. Návrh rozpočtu obce na rok 2021

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
,
NOVÁ
VÝPRAVNÁ KNIHA SOKOLNÍKA VÁCLAVA AUGUSTINA
V říjnu 2020 vyšla moje nová kniha "V zajetí sokolnictví II". Výpravná
obrazová kniha s více než 800 fotografiemi dravců a lidí okolo nich na 424
stranách.
Pojednává o mých 35 letech výcviku sokolnických dravců, zvláště pak
o výcviku jestřábů lesních, se kterými zhruba stejně dlouho létám a lovím.
Dále se v této knize zmiňuji o období dvaceti let, kdy tyto vznešené sokolovité dravce, sokoly stěhovavé, rarohy velké, křížence sokol lovecký x raroh velký, některé druhy
malých sov a další
dravce i odchovávám a
rozmnožuji.
Bližší
informace
možno získat na mých
stránkách
www.vaclavaugustin.cz.
V případě zájmu o
zakoupení této knihy, je
to možné přímo u mě:
Oudoleň 117, telefon 603
536 721. Děkuji.
Václav Augustin s kamarádem Alexem Vragou.
Vašek Augustin
OUDOLEŇSKÉ LISTY 11 /2020
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
CO SE DĚJE VE ŠKOLE
V úterý 1. září jsme s radostí mezi nás přivítali 7 nových prvňáčků. Celkem naši školu letos navštěvuje
31 žáků. Ale už omezení, která nás provázela hned při
zahájení nového školního roku, naznačovala, že to
bude rok opět plný změn a nečekaných událostí, na
které se nelze dopředu dost dobře připravit. Kromě prvňáčků Elenky, Barborky, Markétky, Terezky, Elišky,
Anežky a Jiříka se i učitelský sbor rozrostl o novou paní
učitelku Mgr. Dagmar Barákovou, která se stala třídní
učitelkou 2. a 3. ročníku, dále pak slečnu učitelku
Mgr. Helenu Břízovou.
Děti si po delší pauze začaly zvykat na pravidelnou
školní docházku a s ní spojené povinnosti. Tak jako
každý rok je v naší škole žákům nabídnuto mnoho zájmových kroužků, letos probíhá kroužek anglického jazyka, badatelsko-chovatelský, šachy, badatelsko-technický, stolní tenis, hravá angličtina, nepovinný předmět
náboženství. Máme také vlastní webové stránky:
www.skola-oudolen.cz, kde můžete sledovat aktuality
a dění ve škole i školce.
Naplánovali jsme výlety, projekty, tvořivé dílny.
Pozvali jsme do školy odborníky na projektové dny. Letos jsme se měli také účastnit plaveckého výcviku v Hlinsku.
Ze dne na den náhle přišlo rozhodnutí o zavírání
základních škol. Od 14. října 2020 je opět zakázána žákům osobní přítomnost ve škole. Stále jsme doufali, že
se to malých škol nebude týkat, že dokážeme nastavit
taková opatření, abychom se mohli vzdělávat standardním způsobem. Ale bohužel to v této situaci není možné.
Ani děti tuto zprávu nepřijaly s radostí, což bychom si
ještě nedávno ani nedovedli představit. A tak jsme se
museli všichni přizpůsobit a vlastně se stále

Webové stránky školy www.skola-oudolen.cz.

přizpůsobujeme a zvykáme si. Opět jsme se vrátili
k distančnímu vzdělávání, zadávání domácích úkolů,
online testování a v posledním týdnu i k online hodinám
přes Google Meet. Osobní přítomnost dětí ve škole nic
nenahradí, ale všichni se snažíme. Touto cestou bych
chtěla poděkovat všem zaměstnancům naší školy, že
se nám společně daří nepředvídané události zvládat.
V neposlední řadě bych také ráda poděkovala rodičům,
kteří jsou svým dětem při distančním vzdělávání oporou. Pro nikoho z nás to není jednoduché. Držme si
palce, ať to všichni zvládneme ve zdraví.
Mateřských škol se zatím omezení netýkala, tak alespoň ty nejmenší děti a předškoláci plní budovu školy
každý všední den. I když chodí také v omezeném počtu,
je tu veselo. Ale jedna změna přece jenom na děti čekala. Na mateřskou dovolenou předčasně odešla paní
učitelka Bc. Alžběta Čermáková, DiS. (Bětuška). Do
školky od 2. listopadu nastoupila paní učitelka Michaela
Műhlfaitová, kterou starší děti znají z minulých let ze
školní družiny a školního klubu.
Vladimíra Stehnová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČINNOSTI DĚTÍ V TVOŘÍCÍCH KOUTCÍCH
Druhý měsíc školního roku jsme zahájili tématem Já a moje tělo. Učili jsme se pomocí různých her a písniček poznávat a pojmenovávat viditelné části lidského těla a skládat a kreslit lidskou postavu. Větší část měsíce jsme věnovali
činnostem v centrech aktivit, která ve školce máme. Jsou to takové pracovní dílny (např. Mozečkový koutek, Zkoumací,
Tvořící, Divadelní, Stavební, Stolečkové hry),
které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i
skupině dětí podle vlastních představ a vlastního výběru. Učí se tím, že si hrají a pracují
s různými předměty a materiály, které mají
v jednotlivých centrech připravené k dispozici
podle tématu, které se naskytne. Pracují v malých skupinách a tím se od sebe učí, mohou
spolu přirozeně komunikovat a řešit problémy.
Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci.
Děti tak mohly v jednotlivých koutcích poznávat a třídit přírodniny, navlékat podzimní plody a
knoflíky různých tvarů a barev, zkoumat ve sklenici housenky, které pro děti zařídila jedna maminka, skládat stavby z kostek podle předlohy,
lidskou postavu z částí, třídit barvy a tvary, skládat z různých tvarů zvířátka, učit se zapínat zipy,
knoflíky, navlíkat tkaničky do dírek nebo si připravit pohádku O řepě a pak ji zahrát ostatním
dětem. Děti v centrech pracují rády a vždycky se
na tyto činnosti těší.
Marta Půžová
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POKRAČOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DNÍ
Na 22. a 23. října připravili dva mladí architekti, lektoři Artschool Brno, ve spolupráci s paní učitelkou MŠ pokračování projektových dopolední zaměřených na architekturu pro děti. Hlavním cílem workshopů bylo rozvíjet u dětí kreativitu, vnímavost a schopnost vlastní tvorby. Nad oběma dny se tentokrát neslo téma Vesnička, které navázalo na loňské
téma o domech. Děti pracovaly na velké ploše balicího papíru. Využily velké kartonové domky, které si dotvářely podle
jednoduchého zadání a hry. Z papírů či látek tvořily okna, dveře a povrchy, z kartonu a kostek vybavení domu a nábytek.
Po ruce měly figurku, která jim napovídala, jak velký je dům a vybavení vzhledem ke skutečnosti. Kartonové domy na
ploše doplnily dalšími stavbami z materiálů, které měly ve třídě. Následně kreslily různé cesty od jednotlivých budov
napříč plochou a po nich se potom různými způsoby pohybovaly. Vznikla tak vesnička, které
ještě chyběly prostory mezi
domy, proto jsme se společně
s lektory vydali do reálného prostředí obce. Tam děti pomocí
papírových ruliček pozorovaly
vše, co s prostředím obce souviselo. Cestou si posbíraly všelijaký přírodní materiál, ze kterého po návratu do školky vytvářely stromy, kopec, pole, louku,
les, rybník a potok a tím celou
vesničku dotvořily. Oba dny si
děti plně prožily a zároveň se
dozvěděly
spoustu
nových
pojmů a označení.
Jsme rády, že můžeme
v rámci operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání zajišťovat pro děti různé odborníky, protože je to pro ně velmi
přínosné a obohacující.
Marta Půžová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MÁ VESNICE - OUDOLEŇ
Znáte svou obec? V uplynulém měsíci září a z části měsíce říjen se žáci třetí třídy zabývali projektem o své obci. V tomto projektu
žáci diskutovali, hledali z pramenů
a zdrojů zajímavé informace, fotografovali a analyzovali.
Seznámení s Oudolení jsme
začali vycházkou, která byla spojena i s dopravní výchovou – děti
dodržovaly pravidla silničního provozu, hledaly a pojmenovaly dopravní značky v okolí školy. Vyfotografovali jsme důležité stavby
v obci a děti ukazovaly, kdo kde
bydlí. I přes velmi chladný vítr se
nám vycházka líbila, tudíž jsme šli
fotografovat ještě jednou a hledali
jsme zajímavá zákoutí, která by
neměla uniknout žádnému návštěvníkovi obce.
V další hodině prvouky děti pracovaly s plánem obce. Vyhledávaly a zakreslovaly, kde je škola, kaplička, kulturní
dům, bílý dům, mlýn. A co jsme se dozvěděli? Spoustu informací o tom, kdy byla obec založena, od čeho je odvozen
její název, v jakém kraji leží, kolik je v Oudoleni obyvatel, jak obec vznikla, jaké se váží k obci historky a povídky, jaké
jsou zde významné pamětihodnosti, stavby, kulturní vyžití i sportovní možnosti. Žáci veškerý zjištěný materiál shromáždili a vytvořili mapu své obce, která je umístěna ke shlédnutí v přízemí v prostorách školy. Jak se jim projekt povedl?
Můžete posoudit z následující fotografie.
Helena Břízová
OUDOLEŇSKÉ LISTY 11 /2020
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NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO
V úterý 8. září 2020 jsme s dětmi mateřské školy a
žáky základní školy vyrazili do místního kulturního
domu, kde si pro nás Hvězdárna a planetárium Brno připravilo didakticky zpracovanou
přednášku moderovanou odborníkem. Měli jsme možnost shlédnout celooblohovou filmovou
projekci, virtuální vesmír a pro
děti nejzajímavější pohádkově
ztvárněnou projekci o ledním
medvědovi
Vladimírovi
a

tučňákovi Jamesovi zaměřenou na základní informace
z astronomie a kosmonautiky. Tito dva aktéři příběhu
nám ukázali, jak vypadá pravé přátelství, a při své cestě
do vesmíru se snaží přijít na kloub záhadám, na které
chtějí znát odpověď. Co jsou to hvězdy? Jaké máme na
obloze souhvězdí? Proč se střídají roční období? Co je
to polární noc? Na všechny tyto otázky jsme dostali odpověď v perfektně zpracovaném videu, které pod taktovkou dabingu namluvili čeští herci Genzer a Suchánek. Starší žáci si tak zopakovali učivo předešlých ročníků, mladší žáci a děti z mateřské školy měli možnost
dozvědět se mnoho nových informací.
Helena Břízová

OBECNÍ KNIHOVNA - NOVINKY
VYŠLA KNÍŽKA S ILUSTRACEMI DĚTÍ
Z OUDOLEŇSKÉ ŠKOLY
Společnost Jana Zrzavého pořádala ve spolupráci se
ZŠ Krucemburk pro žáky základních škol už od roku 2004 výtvarnou soutěž Po stopách Jana Zrzavého. Jedním z témat
byly každoročně také ilustrace k Jeníkovým pohádkám.
Drobnou knížku, “ohlasy malířových dětských snů”, půvabné
vyprávění, které dává nahlédnout do umělcovy citlivé duše, vydalo Janu Zrzavému nakladatelství Aventinum už v roce1920.
Tehdy ovšem vyšla bez ilustrací.
Záměrem Společnosti Jana Zrzavého bylo vydat ji s ilustracemi, které by vzešly právě z výtvarné soutěže. To se podařilo
uskutečnit letos ke 130. výročí narození Jana Zrzavého.
Krásná knížka je na světě.
K deseti pohádkám vybrala odborná komise dvanáct dětských kreseb. Potěšující je, že sedm obrázků je právě od žáků
oudoleňské školy, která se pravidelně do soutěže zapojovala.
Jsou to Tomáš Bačkovský, Matěj Běhounek, Jana Losenická, Michal Strašil, Jan Zvolánek, Vojtěch Zvolánek a
Ivana Zvolánková.
Knížka měla být slavnostně prezentována za účasti ilustrá- Foto: https://sjz1.webnode.cz/.
torů 17. 10. v Krucemburku v Pamětní síni Jana Zrzavého a také na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Bohužel toto se nemohlo vzhledem k přijatým opatřením uskutečnit. Autoři kreseb obdrželi jeden výtisk pohádek dodatečně.
Knížka je neprodejná, ale jeden výtisk se podařilo získat do Obecní knihovny v Oudoleni, kde si ji budete moci
zapůjčit. Zájemci si ji mohou prohlédnout také v Pamětní síni Jana Zrzavého v Krucemburku. Tam se dozvědí řadu
zajímavostí z malířova života i o jeho vztahu ke Krucemburku. Tam byl dle svého přání pohřben (hrob se nachází u
katolického kostela na náměstí Jana Zrzavého). V pamětní síni je i bohatá obrazová dokumentace včetně reprodukcí
některých významných děl.
D. Losenická

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ
Dne 5. prosince 1901 vykonána
volba obecního zastupitelstva a
zvolen za starostu p. Karel Martínek, za radní p. Fr. Holas, Jan Plíhal a Václav Pujman.
Dne 13. února 1901 konáno
komissionelní řízení za povolení
expositury celoroční v Slavětíně.
Jednání samého účastnil se pan
c. kr. okresní inspektor školní
p. Tomáš Pelikán a adjunkt c. kr.
okresního odboru stavebního
z Čáslavi, členové obecního zastupitelstva oudoleňského i slavětínského a místní rada školní ve starém
složení, jelikož nová do toho dne do přísahy vzata nebyla. Po přečtení protokolů s dřívějším jednání v ohledu
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tom, přípisu c. kr. zemské rady školní předsevzato měření cesty od posledního stavení v obci Slavětíně přes
ves na mostek, odtud po okresní silnici až k sloupu, na
to po císařské silnici k Jitkovu, na to po odboční cestě
oudoleňské ku filiálce č. d. 108 a ku škole mateřské
č. 88, naměřeno celkem 4.540 m a střední vzdálenost
určena na 4.315 m, účastníci sešli se v II. třídě, kdež byl
sepsán o věci té obšírný protokol, po přečtení byl od přítomných podepsán. Připomenouti dlužno, že obec Slavětín uvolila se na svůj náklad exposituru vydržovati a
obec Oudoleň naproti tomu obec slavětínskou na dobro
ze svazku školního propouští. Tím jednání ukončeno.
Nová školní rada zvolena 21. března 1902 a zvoleni
tito pánové: Jan Benák, č. 28 a Jan Plíhal, č. 21, za Slavětín Frant. Horák – ke složení slibu byli předvoláni
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10. května a za místního dozorce školního jmenován
p. Jan Plíhal, č. 21.
29. června vypukl oheň u Jana Tonara, č. 33 a strávil
celé stavení.
Povětrnosť v tomto roce byla podivná, v zimě nebylo
ani mnoho sněhu a mrazy nebyly tak časté, byl skorem
strach o ledy, naproti tomu v květnu byla povětrnost
chladná, vše se opozdilo, 16. května byl mlynářův rybník potažen do poloviny škraloupem a v zahradě záhony do tvrda umrzly.
Zdravotní stav žactva letošního roku školního byl celkem dobrý až na dva lehké případy spalniček.

16. července opět vypukl oheň u Petra Brabce, č. 17
strávil také jen jedno stavení. – Tím povzbuzené obecní
zastupitelstvo ve své schůzi 20. července konané
usneslo se zaříditi hasičský sbor a dne 28. července
upsalo se 20 občanů za zakládající členy sboru toho
s poplatkem 20 korun.
Na počátku roku školního přijato bylo 211 dítek a to
107 chlapců a 104 dívek, z těch do školy zdejší chodilo
205 a to 105 chlapců a 100 dívek, do vyšší školy chodil
jeden chlapec, do měšťanské školy 2 dívky, školu nenavštěvovaly 3 dítky, a to jeden chlapec a 2 dívky, a to pro
tělesnou neb duševní vadu.
(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ
LISTOPAD V HONITBĚ
Listopad je měsícem, ve kterém začíná hlavní lovecká sezona honů na
drobnou zvěř. Hony by měly být mysliveckým svátkem. I při lovech na
drobnou zvěř by mělo platit, že myslivec neloví proto, aby lovil, ale loví
proto, aby choval a koneckonců také dodržoval i mysliveckou etiku. Mělo
by platit, že střílíme náboji s broky, které jsou vhodné pro lov té, které
zvěře. Broky o průměru 2,5 mm a menší se hodí jen na sportovní střelbu,
ani na bažantí hon v bažantnici nepatří. Nestřílíme na zvěř, která je za hranicí účinného brokového dostřelu. Ten je u většiny zbraní kolem 40 m. Při
střelbě by měl dávat přednost mladší staršímu a muž ženě. Během honu
by se měl myslivec chovat ukázněně.
Intenzívně lovíme veškerou holou spárkatou zvěř, zvláště na samostatných lovech. Nátlaček, zejména na holou zvěř
jelení, organizujeme co nejméně, při nich se udělá hodně chovatelských chyb a do konce roku je ještě čas! Průběrný
lov holé spárkaté zvěře by měl být v dobře vedené honitbě splněný alespoň na 80 %. Neponechávejme lov srnčat či
kolouchů na prosinec.
V listopadu ještě intenzívně přikrmujeme veškerou spárkatou zvěř jadrnými krmivy, také bažantí zvěř přikrmujeme,
zejména jadrnými krmivy, zaječí zvěř nejen senem, ale i dužnatými krmivy, zejména řepou. (myslivost.cz)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 2020
Tento rok by se měl konat již 10. ročník Svatomartinského lampionového průvodu. Teď již místní každoroční tradice, kdy se děti i dospělí s lampionky projdou
navečer vesnicí, poté děti hledají husu se sladkostmi a
vypustí létací lampionky. Nechybí ani teplý čaj a něco
k zakousnutí. Asi tak to vypadalo předchozích devět
ročníků. Bohužel letos se objevil koronavirus, který zrušil mnoho akcí. A náš „lampioňák“ je na tom bohužel
stejně.
Proto jsme se rozhodli, že letošní ročník pojmeme
v rámci těchto opatření jinak. V pátek 13. listopadu mezi
17. a 19. hodinou bude takový jiný „lampioňák“. Výzva
pro všechny, kteří se chtějí zapojit, je jednoduchá. Vystavte v době mezi 17. a 19. hodinou lampionky, lucerničky a jiná světýlka do svých oken, před dům, branku,
kamkoliv, aby byla vidět. Každý, kdo bude chtít, se v této
době může jít projít po celé vesnici a podívat se, kde, co
a jak svítí. A aby byla motivace i pro děti, tak v tomto
čase bude k projití stezka, která bude vést po cestě od

horní zastávky kolem likérky, mlynářského rybníka k zastávce Váha (nebude mít konec ani začátek, tak je
jedno, ze které strany půjdete). Po celé stezce budou
na děti čekat malá překvapení, ale v rámci bezpečnostních opatření bez účasti pořádajících osob na stanovištích.
Pokud půjdete ven, budeme jenom rádi. Hlavně prosím dodržujte rozestupy mezi sebou a netvořte skupinky
(vládní opatření), i když je možné, že do té doby bude
vše jinak.
Užijte si „lampioňák“ ve zdraví a pohodě.
Eva Rosická

TJ SOKOL OUDOLEŇ – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE…
ZVLÁŠTNÍ DOBA
Ocitli jsme se, nejenom my šachisté, ale i celá společnost ve zvláštní době, kde jsou vydávány různé zákazy a omezení, nejen v civilním životě, ale i životě sportovním. „Díky" této situaci nebylo možné zahájit tuto
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šachovou sezonu a její začátek je odložen prozatím do
skončení ,,NOUZOVĚHO STAVU".
My ale nezahálíme, a jelikož nemůžeme navštěvovat
naše páteční tréninky, pořádáme přes aplikaci https://lichess.org/ on-line turnaje. Pro větší atraktivitu a získání
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nových zkušeností se těchto akcí účastní i hráči z jiných
oddílů, např. Velvary, Beroun, Brno, Slaný, Vyškov, Olomouc.
V prvním turnaji, který se konal 24. 10. se z našich
hráčů vedlo nejlépe Tomáši Bencovi, který mezi 25
hráči skončil na 3. místě. Druhý turnaj, kterého se
účastnilo 22 hráčů, se odehrál 31. 10. a třetí místo jsem

tentokrát ukořistil já. V těchto přátelských turnajích
chceme pokračovat i nadále.
Přeji Vám všem, aby se vše vrátilo do „starých kolejí"
a mohli jsme v klidu provozovat bez omezení své aktivity, ať sportovní, tak hlavně v běžném životě.
Za ŠO Sokol Oudoleň
Milan Chvojka

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO
FOTOHÁDANKA

VÍTÁME MIMINKO

V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii keramických ptáčků
na plotě mezi čp. 110 (Plíhalovi) a čp. 106.
Vylosována byla slečna Lenka Zvolánková. Výherkyni jsme
poblahopřáli a předali jí drobnou výhru.
A další fotohádanka:
U jakého čísla popisného můžete
spatřit tento objekt?
Kdo ví, může sdělit svůj tip
do 25. 11. 2020 na obecní úřad.
Z došlých správných odpovědí
vylosujeme jednoho výherce,
který obdrží drobný dárek.

17. 11.

Možná budete překvapeni a poučíte se.

Daniela Málka,
který se narodil
30. 9. 2020.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci listopadu oslaví výročí narození:
Vlasta Bencová, Oudoleň 149
Dagmar Ondráčková, Oudoleň 121
Jiří Holas, Oudoleň 68

COOP OUDOLEŇ
PRODEJNÍ DOBA VE SVÁTEK
Úterý

Vítáme mezi námi

BLAHOPŘEJEME!

7.00 - 10.00

Kdo vyvezl na kopec ke spálení hromadu hlíny????
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