ČERVENEC – SRPEN 2021
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

Loučení žáků 5. třídy se základní školou. Foto: Michaela Plíhalová

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do druhé poloviny letošního roku, která
přináší čas prázdnin a dovolených. Ještě před tím, než
se vydáme relaxovat, ať formou aktivního odpočinku
nebo prostým lenošením, bych Vás ráda informovala
o dění v naší obci za uplynulý měsíc.
Konečně po několika náročných měsících omezení
se postupně vracíme k našemu společenskému životu.
Po dlouhých úvahách a rozhodování jsme mohli společně oslavit pouť mší svatou a pouťovým sousedským
posezením. Na obecním úřadě proběhlo slavnostní loučení předškoláků s mateřskou školou a žáků 5. ročníku
se základní školou. Dovolte mi touto cestou poděkovat
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich
práci ve školním roce 2020/2021. Všem přeji zasloužený odpočinek po velmi náročném období distanční výuky.
Na obecním úřadě čekáme na stavební povolení
pro rekonstrukci požární nádrže, stále se zabýváme
problematikou rozšíření příjezdové komunikace ke stavebním parcelám, v rezervoáru v Březině vrcholí dokončovací práce a přípravy ke kolaudaci. Během prázdnin
začne v dolní části obce výstavba plánovaného chodníku, dále budeme řešit navrženou změnu územního
plánu obce.
Kraj Vysočina poskytuje naší obci účelovou finanční
podporu z Fondu Vysočiny, program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021“, na realizaci projektu „Vodovod Čtvrtě“ ve výši 111 000 Kč. Celkové náklady na vypracování projektu jsou stanoveny
na 172 000 Kč, zbylých 61 000 Kč doplatí obec. V rámci
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přípravy projektu na nový vodovod proběhlo společné
jednání zástupců obce, projektantů a občanů bydlících
na Čtvrtích. Všichni zúčastnění byli seznámeni se záměrem obce o vytvoření nové vodovodní přípojky vedoucí po obecním pozemku, byli požádáni projektanty
o zakreslení vodovodních přípojek k jejich nemovitostem, projektanti též ochotně odpovídali na dotazy občanů. Mrzí mě, že se nezúčastnili zástupci všech čísel
popisných, které jsme informovali o probíhající schůzce.
Zbytečně pak vznikají různá nedorozumění. Projektanti
v tuto chvíli zpracovávají projekt a následně proběhne
druhá schůzka.
Z dalších jednání jsem se zúčastnila valné hromady
MAS Havlíčkův kraj, LDO Přibyslav, pan Vladimír Zvolánek mě zastoupil na Podoubraví. Též proběhlo jednání na Ředitelství silnic a dálnic ČR v Jihlavě, kterého
se zúčastnil pan Jaroslav Zvolánek. Na programu
schůzky byla řešena technická studie koncepčních
úprav silnice I/34 v úseku Jitkov – Nové Ransko. Za naši
obec jsme vznesli požadavek na zachování autobusových zastávek a vybudování odbočovacího pruhu.
Na obecním úřadě se v závěru června konala schůzka
ohledně digitálních vodoměrů.
Během letních měsíců nás tedy čeká spousta rozdělané a nachystané práce, ale také věříme, že si
alespoň chvilku odpočineme a nabereme nové síly.
Všem spoluobčanům přeji krásné letní měsíce plné
slunce a pohody, nádhernou dovolenou, na které si odpočiňte podle vlastních představ, a dětem hezké prázdniny. Buďte na sebe všichni opatrní, především
na cestách, ze kterých se navracejte v pořádku zpátky
domů.
Blanka Zvolánková, starostka obce
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 6. 2021
− Kontrola usnesení:
− Usnesení – bod č. 11 – zasedání 19. 5. 2021 - Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně - Zastupitelstvo
bere na vědomí návrh na umístění školní kuchyně a
jídelny do budovy školy do prostor obecního úřadu a
přemístění obecního úřadu zpět do kulturního domu.
Návrh prověřila firma TeS, spol. s r. o. Chotěboř.
Bude zadáno vypracování orientačního rozpočtu rekonstrukce kuchyně v kulturním domě a umístění
obecního úřadu včetně zasedací místnosti v prostorách kulturního domu.
− Další usnesení jsou průběžně plněna.
− Zastupitelstvo projednalo provoz kulturního domu a
jeho úklid.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
směnu pozemku p. č. 683/33 o výměře 332 m2
(odděleného od pozemku p. č. 683/18), pozemku
p. č. 683/34 o výměře 257 m2 (odděleného
od pozemku p. č. 683/18) a pozemku p. č. 722/2
o výměře 17 m2 (odděleného od pozemku p. č. 722)
v k. ú. Oudoleň ve vlastnictví obce za pozemek
p. č. 432/11 o výměře 606 m2 (odděleného
od pozemku p. č. 432/4 o výměře 90 m2 a pozemku
p. č. 432/5 o výměře 516 m2) v k. ú. Oudoleň.
− Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku části pozemku
p. č. 42/3 o výměře 0,68 m2 firmě Zásilkovna s. r. o.,
Praha, za účelem umístění Z-BOXu. Zastupitelstvo
schvaluje návrh Smlouvy pro umístění Z-BOXu a
spolupráci při jeho provozování a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
− Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku
p. č. 648/195 o výměře 25 m2 v k. ú. Oudoleň
ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 648/25
o výměře 6 m2, část pozemku p. č. 648/135 o výměře
1 m2 a část pozemku p. č. st. 49 o výměře 2 m2 v k. ú.
Oudoleň.
− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí a Krajem Vysočina a pověřuje
starostku podpisem smlouvy. Obsahem smlouvy je
poskytnutí dotace ve výši 743 827 Kč na projekt „Oudoleň – rekonstrukce a přístavba vodojemu Olšiny“.
− Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2021 na projekt
„Elektroinstalace v kulturním domě“.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne
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−

2. 6. 2021. Kontrolní výbor nemá v současné době
žádné připomínky.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Protokol o výsledcích kontroly hospodaření obce
dne 9. 6. 2021. Finanční výbor při kontrole neshledal
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo
schvaluje účetní závěrku za rok 2020.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní
školy a Mateřské školy Oudoleň za rok 2020.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 2/2021. Tímto opatřením byl
rozpočet na straně příjmů navýšen o 85 245 Kč – finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.
Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:
Era
1 139 740,02
ČSOB, a. s.
4 970 762,94
Česká spořitelna, a. s.
704 469,84
Česká národní banka
1 651 764,81
Celkem
8 466 737,61 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí návrh
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu
mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí
a Lesním družstvem obcí. Obsahem dodatku je navýšení pachtovného z lesních pozemků na 43 %
z tržeb za vlastní dříví v peněžním plnění.
Zastupitelstvo schvaluje hostování pouťových
atrakcí na pouti v roce 2022 za stejných podmínek
jako v roce 2021.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o projednání zákazu sečení trávy a řezání dřeva v neděli a
o svátcích.
Zastupitelstvo schvaluje, na základě doporučení
hodnotící komise, cenovou nabídku na projekt „Požární nádrž Oudoleň“, kterou předložila firma
JaTo stav, s. r. o., Moravany, IČO: 29352789, ve výši
2 494 659 Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno:
− s informacemi ohledně rekonstrukce vrtu.
− s termínem zasedání zastupitelstva.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 7. 7. 2021
− Kontrola usnesení:
− Usnesení – bod č. 11 – zasedání 19. 5. 2021 - Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Zastupitelstvo
bere na vědomí návrh na umístění školní kuchyně a
jídelny do budovy školy do prostor obecního úřadu a
přemístění obecního úřadu zpět do kulturního domu.
Bude zadáno vypracování orientačního rozpočtu rekonstrukce kuchyně v kulturním domě a umístění
obecního úřadu včetně zasedací místnosti v prostorách kulturního domu.
Při dalších jednáních s projektanty bylo zjištěno, že
určené prostory kulturního domu nejsou vhodné
pro přemístění obecního úřadu. Dále bude řešena
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pouze rekonstrukce školní kuchyně v budově kulturního domu.
− Další usnesení jsou průběžně plněna.
− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí a Krajem Vysočina a pověřuje
starostku podpisem smlouvy. Obsahem smlouvy je
poskytnutí dotace ve výši 111 000 Kč na projekt „Vodovod Čtvrtě“. Dále bylo seznámeno s informacemi
ze schůzky zástupců obce, projektantů a občanů,
bydlících na Čtvrtích.
− Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi
Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se
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sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018 a pověřuje
starostku podpisem dodatku. Obsahem dodatku je
navýšení pachtovného z lesních pozemků na 43 %
z tržeb za vlastní dříví v peněžním plnění.
− Zastupitelstvo schvaluje Směrnici pro nakládání
s osobními údaji.
− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021. Tímto opatřením byl rozpočet na straně příjmů navýšen o 927 926 Kč (nejvyšší
příjem činí část dotace od Kraje Vysočina na projekt

„Oudoleň - rekonstrukce a přístavba vodojemu Olšiny“ ve výši 669 444 Kč). Na straně výdajů byl rozpočet navýšen o 1 197 936 Kč (nejvyšší výdaj činí
částka za nákup pozemků).
− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o opravu
zídky u čp. 72.
− Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno:
− s průběhem kolaudačního řízení v Březině.
− s termínem zasedání zastupitelstva ve středu
18. 8. 2021 v 18.00 hodin.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
TRADIČNÍ POUŤOVÉ POSEZENÍ SE USKUTEČNILO
, Bude se konat nebo ho ještě o rok odložíme? Tak zněla otázka a diskuse zastupitelů, zda se letos již společně
setkáme u příležitosti tradiční oudoleňské pouti. Bylo to padePODĚKOVÁNÍ
sát na padesát, ale nakonec jsme se dohodli, že se konečně
Vážená
paní
starostko
a obecní zastupitelstvo,
po dlouhé době setkáme, neboť opatření se rozvolnila a my
chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat
jsme mohli uskutečnit první společenskou akci v tomto roce.
za organizaci pouťového posezení s živou hudbou.
V sobotu 12. června se konala poutní mše svatá v kapDíky Vám jsme se po dlouhé době mohli opět
ličce a od 17 hodin do 22 hodin bylo před kulturním domem
setkat s ostatními sousedy.
nachystáno zázemí pro pouťové posezení našich občanů.
Mrzí nás, že této možnosti nevyužilo více našich
K poslechu hrála hudební skupina Víkend z Ledče nad Sázaspoluobčanů, ale chápeme, že současná
vou, která celý podvečer zpříjemnila krásnými melodickými
epidemiologická situace může vyvolávat obavy.
písněmi. Kdo chtěl, přišel, bavil se, ochutnal napečené pouI přes občasné výkyvy počasí jsme strávili
ťové koláče a v místní hospůdce výborné nápoje a jídlo. Ani
příjemné a krásné odpoledne a podvečer.
nám nevadilo tradiční počasí s deštěm, neboť oudoleňští
Děkujeme Vám za veškerý čas a energii, kterou
hasiči nám zapůjčili velký a malý stan. Děkujeme. Poděkovat
věnujete rozvoji naší obce.
bych také chtěla paní Janě Stránské a kolektivu, který se
Těšíme se na případnou podobnou další akci.
o pouťové hosty velmi příjemně postaral. Děkujeme také
Jana a Mirek Plíhalovi
za pochvalu od manželů Plíhalových, která opravdu potěšila.
Blanka Zvolánková
SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A PÁŤÁKŮ S OUDOLEŇSKOU ŠKOLKOU A ŠKOLOU
Školní rok 2020/2021 se pomalu chýlil ke konci a v zasedací místnosti obecního úřadu se ve čtvrtek 24. června vše
chystalo na slavnostní loučení.
Jako první se rozloučili předškoláci se školkou. Přestože byli pouze dva, nachystali si pro rodiče, prarodiče, paní
ředitelku a paní starostku pěkné vystoupení, kterým prokázali, že v září už opravdu mohou usednout do školních lavic.
Paní učitelky budoucím prvňáčkům předaly na památku knížku s fotografií, od obce děti obdržely šerpu, kytičku a zelené
tričko s obrázkem školy a se jménem. Rodiče se podepsali do pamětní knihy. Davidovi a Dáje přejeme, ať se jim
ve škole daří, ať mají hodné a milé paní učitelky, spoustu nových kamarádů a zážitků. Rodičům bych popřála, aby
dobře vychovávali své děti a pomáhali jim. A jak? Dovolte mi citovat z knížky, kterou mám velmi ráda. Pro výchovu dětí
mám jednu větu:
„Aby táta s mámou tvořili pevný, vlídný a spolehlivý
pár. Pak spolu dítě doslova zahalí do něhy. Vykoupou
je ve své přízni. Ale zároveň jim nastaví jasná pravidla,
aby rodina dostala pevné limity a řád. A v rámci toho
území pak děti mohou ochutnávat život. Nejlépe venku,
s kamarády od nevidím do nevidím. Dítě si tak dříve
nebo později objeví svůj talent. A tím se jednou stane
pro ostatní ve smečce užitečné. A ostatní si ho budou
vážit, a proto ho budou chránit. Takže ta rada je: buďte
pevný pár a dejte dětem něhu a řád. Ony se k vám
vlastně pak jenom přidají. To je celé…“(Marek Herman,
Jiří Halda: Jsi tam brácho?)
Pět let na oudoleňské základní škole uteklo jako
voda a nastalo velké loučení, neboť všichni absolventi
po prázdninách už nastoupí na 2. stupeň základní školy
nebo na víceleté gymnázium. Žáci 4. ročníku představili
všem přítomným rodičům, prarodičům a známým šest
žáků, kteří úspěšně zakončili 1. stupeň základní školy.
Po úvodní dojemné písničce byli všichni slavnostně
ošerpováni a obdarováni kytičkou a vzpomínkovým tričkem od obce. Od paní ředitelky, paní třídní učitelky a
paní družinářky obdrželi na památku tři knížky, aby se Loučení s předškoláky. Foto: Michaela Plíhalová
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nikdo o prázdninách nenudil. A po zaslouženém volnu přejeme Jáchymovi, Aleně, Petře, Nele, Jirkovi a Jendovi
hodně studijních úspěchů v Havlíčkově Borové, ve Ždírci nad Doubravou a v Chotěboři. Na závěr slavnosti čekalo
na páťáky překvapení v podobě vzpomínkové prezentace, při které se někdo smál, někdo dokonce i brečel. To to uteklo,
ale bylo to krásných pět let… Vzpomínejte na nás v dobrém!!
Blanka Zvolánková
NEDĚLNÍ KLID - VÝZVA KE VZÁJEMNÉ TOLERANCI

Vážení spoluobčané,
jménem obecního zastupitelstva Vás žádám o ohleduplnost ke svému okolí. V neděli nesekejte sekačkami a křovinořezy, neřežte dřevo motorovou pilou nebo na cirkulárce. Vždyť klid a zasloužený odpočinek chceme doufám
všichni bez výjimky. Vydání obecní vyhlášky situaci neuklidní, ale spíše vyhrotí a dostane nás do situace, kdy si
občané nechtějí vyjít vstříc, ale naopak si začnou dělat naschvály. Přejeme všem opravdu klidné neděle! Děkujeme!
Blanka Zvolánková, starostka obce

ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY
O PRÁZDNINÁCH

Starostka obce:
Sudý týden – úterý – 17.00 – 19.00 hodin
Místostarosta obce:
Lichý týden – čtvrtek – 17.00 – 18.00 hodin
DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Ve dnech 2. – 6. 8. 2021 bude z důvodu
čerpání dovolené obecní úřad uzavřen.

VÝSTAVBA CHODNÍKU V DOLNÍ ČÁSTI OBCE

Firma Jan Matějka, Ždírec nad Doubravou, začne v nejbližších dnech realizovat projekt „Obec Oudoleň – novostavba chodníku podél silnice III/3509“. V rámci tohoto projektu bude vybudován chodník od Jatek, čp. 96, po Bencovy, čp. 149.
Prosíme vás o trpělivost a shovívavost a o maximální součinnost. Dbejte zvýšené opatrnosti a případné připomínky
či nejasnosti směřujte na vedení obce. Děkujeme.
Blanka Zvolánková, starostka obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKOU
ŠKOLU
NAVŠTÍVILI
ODBORNÍCI Z RŮZNÝCH OBORŮ
Poslední měsíc školního roku jsme měli
ve školce plný projektových dnů. Konečně
po dlouhé pauze k nám do školky mohl přijít
někdo „cizí“, a tak jsme pozvali odborníky
z různých oblastí, aby dětem ukázali, čemu
všemu se věnují dospěláci, a děti si to s nimi
mohly vyzkoušet. Tím se nám podařilo
úspěšně zakončit dvouletý projekt Evropské
unie Šablony II. Nejprve se děti díky chovatelům dozvěděly, jaká zvířata mohou chovat
doma a jak se o ně mají správně starat.
V rámci rozvoje polytechnické výchovy se děti
učily pracovat s kladívky, šroubováky, vrtačkami, vruty, šrouby, opracovávat dřevo a taky
Sestavujeme si naši hoblici.
si pod vedením pana Janáčka sestavily naši
novou hoblici, díky které nám vznikl na zahradě nový vyráběcí koutek. V dalším projektovém dnu tvořily ze zahradní a
keramické hlíny, poznávaly netradiční malování přírodninami. Pod vedením paní Plíhalové si děti vyzkoušely, co
všechno se musí udělat, než vznikne fotografie. Konečně za dětmi mohl přijet i jejich oblíbený loutkoherec se svým
Dřevěným divadlem a s ním si děti užily
dopoledne s loutkami, učily se je vodit a
každý si jednu jednoduchou loutku vyrobil. V posledních červnových dnech
jsme navštívili farmu Benák, kde se děti
seznámily s životem na statku. Na úplný
závěr jsme zrealizovali projekt Od zrníčka ke chlebu, v rámci kterého si
mohly děti prohlédnout oudoleňský mlýn
a dostaly mouku, ze které si pod vedením paní Zagórové ve školce upekly
chleba a housky.
Děkujeme všem, rodičům i odborníkům, kteří se do našich projektových
dnů zapojili a tím přispěli k rozvoji znalostí a dovedností školkových dětí.
Marta Půžová

Děti se učí pracovat s hlínou.
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VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA HADŮ – PEPY A ŽÍŽI
V pátek 18. června nás navštívil chovatel Miroslav
Krédl (Bobr), jehož domácími mazlíčky jsou hadi. Spolu
s ním přijel hroznýš královský Pepa a jeho dcera Žíža. Děti
měly možnost si hady pohladit, pochovat, dávaly různé
všetečné otázky, na které dostaly vždy uspokojivou odpověď. Dozvěděli jsme se například, jak dlouhý může hroznýš královský být, kolik váží, jak často má mláďátka a jak
se rodí, jak často se svléká z kůže, čím se živí, jak vnímá
okolí, že má drápky, rozdvojený jazyk, že Bobrovi zachránil
ruku a spoustu dalších zajímavých věcí. Dokonce jsme viděli vzácnou věc, jak had vylučuje (a díky tomu se poznalo,
že Žíža není Pepův syn, ale dcera).
Někteří žáci (i paní učitelky) měli před hady respekt,
naopak někteří se nemohli hadího obejmutí nabažit :-D.
Posuďte sami při prohlížení fotek ve fotogalerii webových
stránek školy www.skola-oudolen.cz.
Akce byla velice zdařilá a všichni si odnesli spoustu
nových poznatků nejen o hroznýši královském, ale i o ostatních plazech, které můžeme běžně v našich končinách potkat.
Učitelky ZŠ
PÁŤÁCI PŘIPRAVILI PRO SVÉ SPOLUŽÁKY DEN
SOUTĚŽÍ
Dne 23. června si odcházející páťáci na rozloučenou připravili pro své spolužáky den soutěží v okolí
školy. Počasí jim přálo, přestože brzy ráno pršelo, vyčasilo se včas a akce se vydařila bezchybně. Páťáci se
projevili jako překvapivě zdatní organizátoři, každý
z nich si přichystal své stanoviště, na kterém mladší
spolužáci plnili zajímavé úkoly a dostávali razítka na své
průvodní listy. Soutěžící byli vypouštěni do terénu
ve skupinkách. Aby se nenudili, než vyrazí první parta,
paní ředitelka jim dala za úkol jednoho ze skupiny obléci
do originálního outfitu vyrobeného z dopisních obálek.
Vznikla řada módních kreací, za které by se nemuseli
stydět ani renomovaní módní návrháři.
Poté byla jednotlivá
družstva
postupně
vypouštěna za dobrodružstvím.
První stanoviště
měl na zahradě u jezírka
rybář Jáchym a děti mu pomáhaly lovit ryby z jezírka. Měl i rybářský
stan a rybářské potřeby.
Druhé stanoviště
připravila Nelča „Činčila“, která měla
klec
s živými
opravdickými
nefalšovanými
chlupatými roztomilými činčilami. Děti byly
nadšené a činčily si se zájmem prohlížely. Činčily si prohlížely děti
s menším zájmem, neboť to jsou noční zvířata a přes
den dávají přednost spánku. Nelča měla nachystané
pro starší děti křížovky a pro mladší školkáčky omalovánky.
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Na třetím stanovišti
v parku
u školy, které připravila Ája, si děti vylosovaly dopravní prostředek, na kterém
musely
absolvovat
slalom. Závodníci dosahovali
značné
rychlosti na kole a koloběžce,
méně
značné rychlosti na
motorce – odrážedle a šlapacím traktoru, náročná byla
jízda na skateboardu,
ovšem nejzapeklitější bylo
skákat nebo se alespoň
udržet na pogo – sticku.
Na louce u chaloupky
bylo páté stanoviště, kde
archeolog Jirka pracoval
s detektorem kovů. Naučil
soutěžící zacházet s detektorem a ti si pak museli
sami najít sáček s hřebíčky, které předtím Jirka
mazaně ukryl v louce pod
posekanou trávou. Když
se soutěžící konečně hřebíčků zmocnili, nesli si je
s sebou na další stanoviště.
Páté stanoviště si nachystala na cestě u lípy
truhlářka Péťa. Zde se dětem hodily ty nalezené
hřebíčky, protože truhlářka měla připravená prkénka a kladívka. No a co
by se tak mohlo od soutěžících čekat, než že zatlučou hřebíčky do prkénka. Ale aby to neměli tak jednoduché, měl vzniknout nějaký tvar. Prkénko s hřebíčky se
mělo ještě dále hodit, tak ho žáci popadli a putovali
s ním k dalšímu stanovišti.
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Poslední, tedy šesté
stanoviště, se nacházelo
na zpáteční cestě ke škole
a připravil si ho truhlář Jenda. Měl nachystané dřevěné medaile
s mašličkami a spoustu
barviček, kterými si každý
medaili vyzdobil dle svého
vkusu.
Po návratu do školy se
hodila prkénka s hřebíčky,
protože si mohl každý dle libosti proplést mezi hřebíčky
různobarevné bavlnky a vytvořit tak nevšední umělecké

dílo. Kdo na závěr odevzdal průvodní list se
správným počtem razítek
ze všech stanovišť, obdržel
poukázku na nanuka dle
vlastního výběru v místním
COOP shopu.
Den soutěžení v přírodě
se velice vydařil, a to
zejména díky páťákům,
kterým za to náleží velký
dík a ještě větší pochvala.
Učitelky ZŠ

ŠKOLNÍ ROK KONČÍ, ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY…
Červen bývá ve škole odedávna spojen s výlety, sportovními a jinými aktivitami, na které v průběhu školního roku
nezbývá moc času. I v této nelehké době tomu nebylo v naší škole jinak. Pedagogové společně s odborníky naplánovali
a uskutečnili pro děti projektové dny ve škole i mimo školu, proběhla komunitní setkání, pořádali jsme pěší výlety i výlety
autobusem.
1. 6. Společné fotografování
24. 6. Loučení s předškoláky a páťáky
8. 6. Výstava drobného zvířectva
24. 6. Setkání s budoucími prvňáčky
11. 6. Den bláznivých účesů
28. 6. Pěší výlet do Slavětína, návštěva dílničky LaGaba
18. 6. Bobr z Bobrova a jeho hadi
29. 6. Bosou nohou alejí
21. 6. Výlet do Horní Krupé
29. 6. Stavba vlastního krmelce
22. 6. Návštěva páťáků v ZŠ Havlíčkova Borová
30. 6. Slavnostní předávání vysvědčení
23. 6. Den v přírodě
Více se můžete dočíst na školních webových stránkách www.skola-oudolen.cz.
Tento školní rok byl pro děti, rodiče i pedagogy velmi náročný. Nezbývá než poděkovat všem za to, že jsme to
společně zvládli. Hezké prázdniny!
Vladimíra Stehnová
Pro zajímavost ještě úryvek ze Zábavného kalendáře od Kateřiny Winterové:

KONEČNĚ

PRÁZDNINY!
„Nevítané stěny tříd vdechly naposled do sebe výpary horkých
mozků. Ze škol se vylil široký
proud rozdováděné mládeže, aby se
rozlil po všech koutech vlasti a na
dva měsíce zanikl v rodném hnízdě.
Vždyť je už sama příroda zvala.
Vlaštovky pod okny na telegrafních
tyčích vyprávěly o krásných šumivých lesích, o zelených hájích a
vonných lukách, o měkkém mechu
a vábivých muchomůrkách. Letní
slunce rozehřívalo mozky a tyto žádaly po osvěžení. Učitelův výklad
již nikoho nezajímal. Příroda chtěla
sama vyprávět o něčem vyšším a
vznešenějším, o svém Tvůrci.
Dveře škol zapadly za svým posledním návštěvníkem. Knihy byly vydány na pospas molům. Co uděláš
nyní, žáče? Zazpíváš si: „… a jsem
volný jak ten pták!“ Ano, jsi volný!
Již nestojí nad tebou přísný učitel
ani obávaná třídní kniha.
„A teď si to vynahradím, co
jsem promeškal ve školním roce,“
myslíš si. Detektivek a cowboyek je
u knihkupců na skladě dost a pustíš
se horlivě do čtení. Za týden máš
vražd plnou hlavu – duše je otrávena a sám máš zkaženou náladu a
kazíš ji druhým. Myslíš na život
gangsterů a na život rančerů…
škola tě přestane bavit, naopak
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stane se ti břemenem a podněcuje tě
k zoufalství, až zas zhlédneš knihy
a až tě zajmou osmahlé stěny tříd.
Jiný však bystří svůj rozoumek
– aby nezlenivěl – občasným nahlédnutím do knihy života, myslí na
to, co přijde po prázdninách, a proto
se též na to trochu připraví, přečte
si slušnou knihu nebo časopis a pomáhá rodičům. Duchovní sílu čerpá
denně z oltáře a duchovní rovnováhu nabude modlitbou v chrámu
přírody. Po prázdninách se pustí
s radostí do nového školního roku,
aby pevně stál na místě, kde jej Bůh
postavil.“
Z ČASOPISU DĚTSKÁ NEDĚLE, 1940

Přeji nám rodičům, uvědomělé
děti a hlavně žádnou prázdninovou
paniku
. Když se nám na chvilku
ty naše ratolesti vymknou z kontroly (tedy že si to budou myslet) a
užijí si třeba i vzácné chvíle nudy,
klidně nad námi doporučenou četbou (prostě zabavíme elektronické
přístroje), uděláme pro ně možná
víc, než když je budeme mučit nevyžádaným prázdninovým programem. Takové lelkování například
je pro zdravý rozvoj dítěte podle
odborníků přímo žádoucí.

6

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY
VÝPŮJČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Během prázdnin bude knihovna v sobotu zavřená.
Sarah Helmová: RAVENSBRÜCK
Po čtyři dekády byl ryze ženský
koncentrační tábor Ravensbrück ukryt
za železnou oponou a o jeho
skutečném příběhu toho bylo známo
jen velmi málo. Jeho branou během
šesti let prošlo na 130 000 žen z více
než dvaceti evropských zemí, přičemž
mnohé pocházely z tehdejšího
Protektorátu Čechy a Morava.
Vězeňkyně se zde staly cílem bití a mučení, byly
posílány na otrockou práci, hladověly a nakonec byly
popravovány. Až do osvobození v roce 1945 v táboře
přišlo o život 30 000 až 50 000 žen.
Sarah Helmová se s využitím dosud neznámých
svědectví a interview s přeživšími, kteří teprve nyní
promluvili o své minulosti, dostává do samého středu
táborového dění a čtenářům se všemi detaily v knize
demonstruje, jak snadno a rychle vzniká nepředstavitelná hrůza. Mnohem více než výčtem krutostí je
ale kniha Ravensbrück přesvědčivým popisem toho, co
jedna z přeživších žen nazvala “hrdinstvím, extrémní
lidskou houževnatostí a zcela výjimečnou vůlí k přežití”.
Přesná, inspirativní a hluboce znepokojující kniha
Ravensbrück je přelomovou prací v oblasti historického
zkoumání. S neobvyklou otevřeností připomíná

schopnost lidstva dopouštět se bestiálních činů a
zároveň i jeho odvahu se jim bránit. (Sarah HELMOVÁ
je autorkou knihy A Life in Secrets: The Story of Vera
Atkins and the Lost Agents of SOE a hry Loyalty o válce
v Iráku. Pracuje jako novinářka pro Sunday Times a jako
zahraniční korespondentka Independent.)
Lucinda Riley: LEVANDULOVÁ ZAHRADA
Retrospektivní vyprávění příběhu z francouzské Provence začíná v roce 1998, kdy se Emilia
stává posledním potomkem slavného šlechtického rodu de la Martinie`res. Dědictví majestátního
zámku a vinice je ovšem zatíženo
velkými dluhy a mnoha otázkami...
Emilia se vzhledem ke svému rozporuplnému vztahu k rodinné historii rozhodne vypátrat, jak to skutečně bylo s jejími předky a co se přihodilo za druhé světové války… Rodinná sága slavného šlechtického rodu
je psaná stejně citlivým, emfatickým stylem jako nejúspěšnější román Lucindy Riley Tajemství černé orchideje. Autorka věrohodně a poutavě proplétá příběhy
jednotlivých hrdinů v různých časových úsecích, dokáže
mistrně vystihnout atmosféru doby a udržuje čtenářskou
pozornost od první do poslední stránky. Je jednou
z mála současných spisovatelek, které dokáží podat román – kroniku skutečně moderním stylem.

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ
Na uprázdněné učitelské místo I. tř.
po odchodu p. Ant. Koláře do Heřmaně byl
vypsán konkurs a tu přihlásili se 3 uchazeči: pan Jan Tesař, učitel II. tř. ze Studence, Josef Gabriel, def. uč. II. tř. v Borové, ale službou přikázaný na expos.
ve Slavětíně, a potom František Janáček,
zatímný učitel I. tř. při dvoutřídní obecné škole v Radostíně. Místní rada školní v zasedání svém dne
13. února 1908 konaném na prvé místo navrhla pana
Jana Tesaře, na druhé místo Josefa Gabriela a na třetí
místo Františka Janáčka. Při sezení tom vyřízen také
přípis c. kr. okresní rady školní, týkající se úpravy školních místností přístavbou do výšky v tom smyslu, že
bude povolán stavitel, by budovu změřil a uzná-li možnost přístavby, udělal plán a rozpočet na obé, aby c. kr.
okresní radě školní předložil, která si vyhradila ještě při
komissionelním řízení svůj doplňovací návrh učiniti. Dne
27. února zde skutečně pan stavitel Pěch z Chotěboře
byl a budovu u přítomnosti pana starosty a dvou členů
zastupitelstva změřil. Dne 28. února konala c. kr.
okresní rada školní schůzi a praesentovala na uprázdněné místo pana Frant. Janáčka z Radostína.
Dne 25. dubna konána slavnost stromková, doplněno tak stromořadí kolem silnice. Ráno o 9. hodině sešly se dítky zdejší i expos. slavětínské ve II. třídě, kdež
po přivítání jich zapěly píseň Kde domov můj; na to
správce školy vyložil stručně důležitost stromoví pro člověka a poukázal na význam slavnostního roku letošního

OUDOLEŇSKÉ LISTY 7-8/2021

pro říši rakousko-uherskou, na to zazpívána rakouská
hymna; po té žáci se seřadili, vzali stromy a odebrali se
na určené místo, z prvu zasazeny 4 lipky velkolisté jubilejní, nato sázely se různé stromy, odpoledne v sázení
pokračováno a vsazeno jich celkem 69, po skončeném
sázení několik dívek a chlapců poděleno sadbou květinovou, výlohy spojené se slavností stromkovou v obnosu 35 kor. uhradil správce školy.
Dne 5. června t. r. konáno komissionelní řízení ohledně přestavby školy; účastnili se: p. inspektor, vrchní
ingenieur z Čáslavě, zeměpanský lékař, stavitel a
místní rada školní, obecní zastupitelstvo; po shlédnutí
celé budovy školní byl sepsán protokol, náhled svůj pronesl pan c. kr. okresní inspektor školní, pan vrchní ingenieur; zeměpanský lékař se k náhledům jejich přidal;
protokol byl přečten a přítomní členové místní rady
školní a obecního zastupitelstva vyzváni, by jej podepsali, což však oni učiniti – odepřeli a tím jednání skončeno.
Dne 24. června o 6. hodině raní vypukl oheň v čísle
47. patřícím Josefu Půžovi, obecnímu poslu a tkalci zde,
ku pomoci přispěli hasiči z Bělé, Jítkova a Cibotína.
Dne 26. července o 6. rodině večerní vypukl oheň
v č. 84. patřícím Václavu Pujmanovi tkalci zde a strávil
i vedlejší číslo 99. patřící Janu Slámovi tkalci zde; hasení účastnili se okolní hasičské sbory.
Dne 31. července po šesté hodině odpolední zapálil
blesk číslo 141. patřící Janu Antlovi.
(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)
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OUDOLENŠTÍ VČELAŘÍCI
ÚSPĚŠNÁ ÚČAST NA ON-LINE SOUTĚŽI ZLATÁ VČELA
Jako členka včelařského kroužku jsem uvítala, že byla v letošním roce vyhlášená
on-line Zlatá včela. Zavolala jsem vedoucím kroužku Davidovi B., aby mě na soutěž
přihlásil.
Jelikož v letošním roce kvůli covid-19 nebyl kroužek, kde se na soutěž obvykle
připravujeme, musela jsem se učit z poznámek ze sešitu z kroužku z minulého roku.
Soutěžila jsem v mladší kategorii 1. - 5. tříd. Po přihlášení na internet jsem vyplňovala
test. Otázky byly podobné jako v minulých letech, jen se lišily počtem. Umístila jsem
se na 4. místě s 49 body.
Za VKM Oudoleň
Lenka Zvolánková

TJ SOKOL OUDOLEŇ, z. s.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU PŘI TJ SOKOL OUDOLEŇ POŘÁDÁ

Přihlášky nejpozději do 20. 7.
osobně u Milana Chvojky, e-mailem: milchvo@seznam.cz nebo na tel. 776 646 395.
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA
NORMÁLNÍ LÉTO
V posledních týdnech vnímám intenzivněji mezi veřejností zlepšující se náladu, chuť plánovat, cestovat,
setkávat se a hlavně začínat jakékoli nové věci. Během
léta a dvou měsíců zasloužených prázdnin se díky postupnému rozvolňování všech omezení budeme moci
těšit z řady kulturních, sportovních i společenských
akcí, které měsíce čekaly na nový příznivější termín.
Řadu z těchto většinou tradičních aktivit podpořil i Kraj
Vysočina. Aniž bych teď vyjmenovával jednotlivé akce,
závody, festivaly, setkání nebo výstavy, využiji prostor
ve vašem periodiku k poděkování všem organizátorům
těchto nejen prázdninových aktivit. Zatímco loni a během jara muselo jít vše veřejné kvůli ochraně našeho
zdraví na druhou kolej, teď se situace pomalu mění a já
jsem rád, že se do měst i malých vesniček vrací společenský život. Osobně se na ten normální prázdninový
život těším, už proto, že jsem se nechal ve své věkové
kategorii naočkovat a současná pravidla mi umožňují,
abych si prázdninové akce užíval bez výraznějších
omezení a ve zdraví. Myslím, že stejně uvažovalo do
poloviny června na Vysočině dalších cca 213 tisíc osob,
které už mají za sebou také očkování minimálně první
dávkou vakcíny. Ke stejnému období bylo u nás v regionu vyočkováno více než 308 tisíc dávek vakcíny. Očkování je nejen podmínkou pro návštěvu většiny

společenských akcí, ale je s největší pravděpodobností
způsobem, jak ochránit své zdraví i zdraví svých blízkých před novým virem, případně před těžkým průběhem nemoci, kterou vir může způsobit. V současné
době pečuje pět krajských nemocnic na Vysočině v průměru denně o 6 osob s těžkým průběhem COVID-19,
další dvacítka pacientů je ošetřována na standardních
lůžcích. Je to obrovský posun k lepšímu. Například
v únoru, kdy pandemie v regionu gradovala, se personál krajských nemocnic staral až o 130 vážně nemocných pacientů vyžadujících vysoce speciální intenzivní
péči a pro standardní péči bylo vyblokováno téměř 400
lůžek. Budu velmi rád, pokud se potvrdí, že plošná proočkovanost populace je jedním z těch nejdůležitějších
nástrojů, které zabrání opakování loňské pandemie. Už
teď se ukazuje, že díky vakcíně se uleví tolik zatíženému regionálnímu zdravotnictví, a tak si i lékaři a zdravotníci budou moci odpočinout a stejně jako my ostatní
si užít klidného léta.
Těším se na okamžik, kdy zase budeme společně
hrát, zpívat a mačkat se na festivalech, fandit na fotbale,
tleskat a smát se v divadlech, užívat si ve zdraví volno
na dovolených se vším, co k tomu patří.
Krásné, pokud možná normální léto, Vám přeje
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO
PLÁNOVANÉ AKCE

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci červenci oslaví výročí narození:
Anna Strašilová, Oudoleň 107
Luboš Hájek, Oudoleň 22
Martin Műller, Oudoleň 108
V měsíci srpnu oslaví výročí narození:
Ivo Béna, Oudoleň 136
Helena Plíhalová, Oudoleň 124

24. 7.

Turnaj ve stolním tenise

TJ Sokol

31. 7.

Okrsková hasičská soutěž
Česká Bělá

SDH

Volejbalový turnaj

TJ Sokol

28. 8.

Zábavné odpoledne pro
děti – disciplíny
na stanovištích okolo KD

SDH
TJ Sokol

25. 9.

Zájezd

SDH

7. 8.

BLAHOPŘEJEME!

Výherkyně školního šachového turnaje.
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Rytíři pána Bobra z Bobrova.
Návštěva Miroslava Krédla „Bobra“,
odborníka na středověk, zakladatele
skupiny historického šermu a dobové
střelby Zoufalci z Nevdieku.

Budoucí Popelka?
Mateřská škola
při návštěvě výstavy
drobného zvířectva.
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KDO JE NA STARÉ FOTOGRAFII?

KDO JE NA STARÉ FOTOGRAFII?

Na základě přání občanů vybíráme některé
fotografie z kalendáře a budeme se snažit identifikovat vyfotografované osoby.

Na základě přání občanů vybíráme některé fotografie z kalendáře a budeme se snažit identifikovat vyfotografované osoby.

Na fotografii z 24. týdne jsou vyfotografováni
účastníci zájezdu mateřské školy dne 17. 6.
1969.

Na fotografii z 30. týdne jsou vyfotografovány
děti z mateřské školy s kuchařkou paní Růženou
Slámovou.

Dolní řada – sedící zleva: Dana Janáčková,
čp. 51, Jana Halamová, čp. 57, Josef Antl,
čp. 81, Josef Janáček, čp. 51, Pavel Janáček,
čp. 51, Karel Ondráček, čp. 101, Pavel Stránský,
čp. 83, Jaroslav Antl, čp. 81.

Dolní řada zleva: Zdeněk Benc, čp. 147, Marie
Zvolánková, čp. 9, Jaroslava Slámová (Zárybnická), čp. 187, Hana Vomelová (Rázlová), čp. 65,
Jaroslava Vomelová, čp. 65, Jana Műllerová,
čp. 108, Jiřina Jonášová, čp. 55, Jana Holasová,
čp. 25.

Stojící první řada zleva: Josef Ondráček, čp. 3,
Jana Ondráčková (Augustinová), čp. 117, Naděžda Musilová, čp. 49, Dana Janáčková (Zelenková), čp. 27, ?, Pavel Ševcech, čp. 92, Karel Kubát, čp. 30, Zdeněk Kubát, čp. 30, Marie Půžová,
čp. 47, Luděk Bříza, čp. 114, Jiří Svoboda,
čp. 111, Jana Pikuljaková, čp. 64.
Stojící druhá řada zleva: Milan Janáček, čp. 4,
Ivana Musilová (Slámová), čp. 144, Jaroslav Ondráček, čp. 153, Vítězslav Holas, čp. 93, Jiří
Půža, čp. 47.

Druhá řada zleva: Josef Šmahel, čp. 97, Miroslav
Holas, čp. 119, Stanislav Holas, čp. 70, Eduard
Kafka, čp. 102, Karel Zvolánek, čp. 9, Jiří Kryštofek, čp. 100, Dagmar Zvolánková, čp. 9.
Zadní řada zleva: František Sláma, čp. 129,
Zdeňka Kryštofková (Rosecká), čp. 79, Zdeněk
Sláma, čp. 144, Růžena Slámová, čp. 129.

Zadní řada zleva: Libuše Janáčková, čp. 51, Marie Musilová, čp. 49, Marie Ondráčková, čp. 69,
Miloslava Brabcová, čp. 14, Marta Holasová,
čp. 93, Jaroslava Ondráčková, čp. 101, Marie
Kubátová, čp. 30, František Janáček, čp. 4,
Blanka Břízová, čp. 114, Jaroslava Ondráčková,
čp. 3, Marie Půžová, čp. 47, Jana Pikuljaková,
čp. 64, Věra Svobodová, čp. 111.

Páťáci na návštěvě v borovské škole.

Výstava drobného zvířectva na zimním stadionu.
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