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                                                                                                                               ŘÍJEN 2022  
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 

SLOVO STAROSTKY 
 

Vážení spoluobčané, 
     měsíc říjen a s ním přicházející podzim k nám zavítal 
velmi rychle, i babího léta jsme se dočkali. Příroda se 
začíná zbarvovat a vše se pomalu zklidňuje. A my na 
úřadě prožíváme tzv. volební mezidobí. 
    Na začátku mého slova bych chtěla poděkovat Vám 
všem, kteří jste ve dnech 23. – 24. září přišli k volbám. 
V naší obci se po mnoho volebních období ucházely 
o přízeň tři kandidátní strany. V letošním roce jste na 
volebním lístku našli pouze jednu stranu, což mě dlouho 
trápilo. I přesto, že bylo jasné, jak vše dopadne, jste vy-
slovili naší kandidátce velkou důvěru, díky které bu-
deme moci společně pokračovat v započaté práci pro 
Oudoleň. Volební účasti 44 % si velmi vážíme a děku-
jeme. 
     Volebním mezidobím označujeme období ode dne 
voleb do zastupitelstva obce do okamžiku ustavujícího 
zasedání. V obci již zaniklo původní zastupitelstvo vo-
lebního období 2018 - 2022, ale nové zastupitelstvo 
ještě nezačalo vykonávat své pravomoci. Obecní zále-
žitosti v tomto čase stále spravuje dosavadní starosta, 
který svolá po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu 
na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování ustavu-
jící zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Lhůta pro 
podání návrhu na neplatnost voleb skončila v pátek 
7. října 2022 v 16.00 hodin. Ustavující zasedání se musí 
konat nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 
podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování. 
Jako dosavadní starostka  naší obce  svolávám první 
zasedání  nově  zvoleného  zastupitelstva  na  středu 
19. října od 18.00 hodin  v zasedací  místnosti  obecního  

úřadu. Všichni jste srdečně zváni! 
     A co nového se událo v měsíci září? Ve čtvrtek 
1. září jsem v zasedací místnosti obecního úřadu spo-
lečně s paní ředitelkou Mgr. Vladimírou Stehnovou při-
vítala 7 nových prvňáčků. Nezapomněla jsem popřát 
krásný nový školní rok i ostatním žákům a dětem 
ve školce. Na obecním úřadě proběhlo výběrové řízení 
na výstavbu první části vodovodu na Čtvrtích v celkové 
částce cca 5 120 000 Kč s DPH. Smlouva o dílo s firmou 
Jan Matějka, Ždírec nad Doubravou, byla podepsána, 
čekáme na předání staveniště, neboť s výstavbou by-
chom chtěli ještě začít tak, jak dovolí počasí. Objednali 
jsme energetický audit pro rekonstrukci školní kuchyně 
v kulturním domě. Firma DIRICKX BOHEMIA provedla 
nové oplocení kolem rozšířené části školní zahrady. 
Proběhla závěrečná prohlídka chodníků před kolaudací. 
Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a ži-
votního prostředí, nemá k užívání stavby připomínky. 
Čekáme na nabytí právní moci stavebního povolení na 
výstavbu komunikace ke stavebním parcelám nad kou-
palištěm, vodoprávní úřad vydal vyhlášku na výstavbu 
nového vodovodu a dešťové kanalizace k těmto staveb-
ním parcelám. 
     Děkuji SDH Oudoleň a TJ Sokolu Oudoleň, ale pře-
devším paní Janě Kubátové, která zorganizovala další 
ročník zájezdu Za krásami naší vlasti. I když bylo účast-
níků málo, výlet jsme si moc užili, Praha byla úchvatná, 
máme spoustu nových zážitků! Další poděkování patří 
SDH Oudoleň za přípravu dobrodružné cesty po havlíč-
kobrodských pověstech a posvícenské taneční zábavy.  
      Mějte krásný říjen, pokud možno bez podzimního 
nachlazení!                Blanka Zvolánková, starostka obce 

Foto: fotofidler.cz 
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Kontrola usnesení - usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo schvaluje na základě doporučení hod-
notící komise provedení projektu „Oudoleň – vodo-
vod v místní části Čtvrtě“ firmou Jan Matějka, Ha-
merská 381, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČO: 
13211331, za cenu 5 118 395,94 Kč vč. DPH a po-
věřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 5/2022. Tímto opatřením bude rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 512 760 Kč (nejvyšší pří-
jem činí příjem z pronájmu pozemků od LDO Přiby-
slav ve výši 451 960 Kč) a na straně výdajů bude na-
výšen o částku 208 095 Kč (nejvyšší rozpočtovaný 
výdaj činí 183 095 Kč – oplocení zahrady ZŠ a MŠ 
Oudoleň).  

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zpracování po-
vinných příloh k žádosti o dotaci Č. SM.-Z-E-22-091 
mezi obcí a RPA Projekty, s. r. o., Starobrněnská 
690/20, Brno, předmětem smlouvy je zajištění Ener-
getického posudku pro účely podání žádosti o dotaci 
z OPŽP 2021 – 2027, Snížení energetické nároč-
nosti/zvýšení účinnosti technologických procesů 
v rámci výměny gastrotechnologie v objektu ZŠ a 
MŠ Oudoleň, a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.  

− Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno: 

− s návrhem termínu obecního plesu v pátek 
30. 12.  

− se žádostí společnosti Peršíkovský dráček z. s., 
Peršíkov o pronájem kulturního domu dne 29. 10. 

− Kontrola usnesení - usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej 
části pozemků u čp. 75 z důvodu uvedení skuteč-
ného stavu do souladu se stavem právním. Zastupi-
telstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 683/4 
o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a 
části pozemku p. č. 648/89 o výměře 4 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Oudoleň za cenu 
30 Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy. Veškeré náklady na zaměření pozemků, 
sepsání smlouvy a zápis smlouvy do katastru nemo-
vitostí bude hradit kupující.    

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o prodej 
části pozemku pod vybudovanou garáží a části po-
zemku sousedícího s garáží u čp. 124. Zastupitel-
stvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 683/1 o vý-
měře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a 
části pozemku p. č. 152/57 o výměře 3 m2, orná půda 
v k. ú. Oudoleň za cenu 30 Kč/m2 a pověřuje sta-
rostku podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady na 
zaměření, sepsání smlouvy a zápis smlouvy do ka-
tastru nemovitostí bude hradit kupující.    

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným 
účtem Svazku obcí Podoubraví za rok 2021.   

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným 
účtem Svazku obcí Přibyslavska za rok 2021.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se Závěrečným 
účtem Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 
2021. 

− Zastupitelstvo schvaluje vypracování Manipulačního 
řádu Požární nádrže Oudoleň firmou VODNÍ DÍLA – 
TBD a. s., Hyberská 1617/40, Praha 1, 
IČO: 49241648, za cenu 43 560 Kč.  Zpracování ma-
nipulačního řádu je podmínkou žádosti o kolaudaci 
požární nádrže.   

− Zastupitelstvo schvaluje provedení výběrového ří-
zení na projekt: Výměna střešní krytiny na kapličce 
v Oudoleni I. etapa Centrem společných služeb 
Svazku obcí Podoubraví.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny, Jihlava, o pokácení 
1 ks javoru na pozemku p. č. 726/1 v k. ú. Oudoleň 
a 1 ks břízy a 2 ks jeřábu na pozemku p. č. 729/1 
v k. ú. Oudoleň. Jedná se o suché stromy.  

− Zastupitelstvo schvaluje vyhotovení projektové do-
kumentace na projekt Veřejné osvětlení Oudoleň fir-
mou Osvětlení a energetické systémy, a. s., Novod-
vorská 1010/14, Praha.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem kontrol-
ního výboru ze dne 12. 9. 2022. Kontrolní výbor pro-
vedl kontrolu zápisů ze zasedání zastupitelstva 
za měsíce květen – září 2022 a nemá v současné 
době k zápisům žádné připomínky.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem finan-
čního výboru o výsledcích kontroly hospodaření 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 8. 9. 2022 

 

 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 9. 2022 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 
 

na ustavující zasedání Zastupitelstva obce 
Oudoleň, které se bude konat ve středu 
19. 10. 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.    
 

Program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2. Schválení programu 
3. Volba starosty a místostarosty  

a. určení počtu místostarostů 
b. určení funkcí, pro které budou členové 

zastupitelstva obce uvolněni  
c. určení způsobu volby starosty a 

místostarosty 
d. volba starosty 
e. volba místostarosty 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a. určení počtu členů finančního a 

kontrolního výboru 
b. volba předsedy finančního výboru 
c. volba předsedy kontrolního výboru 
d. volba členů finančního výboru 
e. volba členů kontrolního výboru 

5. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

6. Diskuse 

Před schválením programu složí členové 
zastupitelstva obce slib. 
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obce dne 20. 9. 2022. Finanční výbor při kontrole ne-
shledal chyby a nedostatky. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Výroční zprávou 
Základní školy a Mateřské školy Oudoleň o činnosti 
školy ve školním roce 2021/2022.    

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozpočtovým 
opatřením č. 6/2022. Tímto opatřením bude rozpočet 
na straně příjmů navýšen o 750 000 Kč (příjem 
z pronájmu od Lesního družstva obcí Přibyslav) a na 
straně výdajů bude navýšen o částku 45 749 Kč (nej-
vyšší rozpočtovaný výdaj činí 45 000 Kč - úroky 
z úvěru).  

− Stav peněžních prostředků na účtech: 
ČSOB Poštovní spořitelna 1 368 878,17 
ČSOB, a. s.                              4 054 644,27 

     Česká spořitelna, a. s.             1 154 648,46 
     Česká národní banka 1 353 722,44 
 Celkem                                    7 931 893,34 Kč. 

− Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno s informa-
cemi týkající se: 

− projektu: „Oudoleň – vodovod v místní části 
Čtvrtě“. 

− výstavby stavebních parcel nad koupalištěm. 

− kontrolní prohlídky chodníků. 

− rekonstrukce školní jídelny. 

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ BYL FYZICKY 

NÁROČNÝ, ALE SKVĚLE PŘIPRAVENÝ… 
     Sobota 3. září přinesla nejenom krásné letní počasí, 
ale i tradiční setkání představitelů obcí na Podoubrav-
ském víceboji, tentokráte v Nové Vsi u Chotěboře. 
15. ročník soutěžního klání zastupitelů zahájila 
ve 13 hodin na hřišti starostka obce Andrea Culková 
společně s předsedou Svazku obcí Podoubraví Václa-
vem Venhauerem. Z 29 členských obcí si přijelo zaspor-
tovat a zafandit 16 obcí, 1 družstvo tvořila děvčata 
z kanceláře svazku. Místní spolky a organizace si pro 
všechny soutěžící připravily netradiční a záludné úkoly, 
které byly rozmístěné po území obce. Soutěžní družstva 
dostala k dispozici celé odpo-
ledne na to, aby splnila zdravo-
vědu, test o historii obce, dopl-
ňovačku se znaky obcí, orien-
tační běh, jízdu na lodičce, 
střelbu lukem, hod na basket-
balový koš, sražení plechovek 
pomocí džberovky, střelbu 
ze vzduchovky, určování zvířat 
podle stop, střelbu na branku 
po zamotání se kolem kůlu. 
Po 16. hodině se soutěžící vrá-
tili na hřiště, kde byla připra-
vena společná soutěž pro 
všechny týmy v podobě piškvo-
rek v pohybu. Našemu týmu 
ve složení Blanka Zvolánková, 
Petr Zvolánek a Vladimír Zvolá-
nek se podařilo v této hře velmi 
náročné na běh obsadit krásné 
3. místo. A jakou soutěž si při-
pravili pro starosty? Naštěstí po 
velmi namáhavém sportovním 
odpoledni to byla klidná chůze. 
Každý starosta dostal opratě se 

dvěma živými koňmi, kteří táhli po travnatém hřišti sáně. 
Na nich stálo vědro naplněné vodou. Starostovským 
úkolem bylo projít vytyčenou tratí a pokud možno 
z vědra nevylít žádnou vodu. Koníčci mě poslouchali na 
slovo, hladina vody klesla pouze o 3,5 cm. 
     Při vyhlášení výsledků jsme obsadili krásné 9. místo, 
na které jsme byli pyšní. Paní starostce jsem na Valné 
hromadě Svazku obcí Podoubraví moc poděkovala 
za perfektní organizaci celého soutěžního odpoledne a 
večera, který všem zpříjemnila hudební skupina E.M.I.L. 
     V roce 2023 se 16. ročník Podoubravského víceboje 
koná v Rušinově. Tak hodně štěstí!!                                                                                                                                
                                                        Blanka Zvolánková 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

, 

 

 

Výsledky hlasování ve volbách do 

ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 

ve dnech 23. - 24. 9. 2022 
 

Počet voličů: 288 

Počet voličů, kteří volili: 126, tj. 44 % 

Počet platných hlasů pro stranu 

Společně pro Oudoleň: 746 

 

Hlasy pro jednotlivé kandidáty:  

Mgr. Blanka Zvolánková 103 

Mgr. Vladimíra Stehnová                88 

Pavel Veselý                  87 

Pavlína Blažková                  86 

Michal Blažek                                 85 

Roman Zelenka                               80 

Bc. Petr Zvolánek                           76 

Josef Křesťan                               71 

Martin Antl                                    70 
      

 
 

Foto: Ing. Marcela Syrová 



 

  
OUDOLEŇSKÉ LISTY 10/2022 4 

PO TŘECH LETECH JSME PŘIVÍTALI NOVÉ 

OBČÁNKY TRADIČNĚ V KOLÉBCE… 
     Poslední tradiční obřad vítání občánků se na obec-
ním úřadě konal v prosinci roku 2019, v letech 2020 a 
2021 přerušila vítání proticovidová opatření a nepří-
znivá epidemická situace. Naše nejmladší děti jsme 
do života obce přivítali individuálně v jejich domovech. 
V letošním roce jsme si pospíšili a pozvali ro-
diny do zasedací místnosti již v sobotu 
17. září.  
     V roce 2022 se dosud v Oudoleni narodily 
4 děti: Anna Smejkalová, Kristián Mengler, 
Sebastian Myška a Tomáš Janáček. Všechny 
přítomné děti, maminky, tatínky, sourozence, 
babičky, dědečky a další hosty jsem přivítala 
na malé slavnosti. Děti ze základní školy pod 
vedením paní učitelky Marty Půžové si pro 
miminka připravily velmi milé vystoupení, 
moc jim děkujeme. Jako obvykle se rodiče po 
přečtení slavnostního slibu podepsali do pa-
mětní knihy, maminky obdržely kytičku, tatín-
kové pamětní list, finanční hotovost a děti dá-
reček. Po vyfotografování rodiny u kolébky 
jsme se všichni rozloučili s přáním šťastného 
vykročení dětí do života, který na ně teprve 
čeká. Ať všichni dosáhnou svých cílů a bu-
doucí sny se jim vyplní! A pokud je život 

zavede kamkoliv, ať si vzpomenou, kde se narodili. Ro-
dičům přejeme hodně zdraví, pohody, radosti, vzájemné 
lásky a tolerance při výchově dětí. Jsem moc ráda, že 
nových občánků přibývá a obecní zastupitelstvo se 
bude  snažit, aby  se  Vám všem dobře a spokojeně 
v Oudoleni žilo. 
     Děkujeme rodinám za účast a na památku jsme pře-
dali fotografie ze slavnosti.                     Blanka Zvolánková 

BAZÁREK BYL ÚSPĚŠNÝ 

Podzimního bazárku se zúčastnilo 11 prodejců. Celkem 
se prodalo oblečení za 6 115 Kč. Jsme rádi, že rodiče 
využili této možnosti nákupu potřebného oblečení. Dě-
kujeme, že pomáháte šetřit životní prostředí.    
 

VÝVOZ POPELNIC KAŽDÝ TÝDEN  

Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., provo-
zovna Žďár nad Sázavou, bude od měsíce října vyvá-
žet popelnice každý týden ve čtvrtek.  
 

PRAVIDELNÉ ODEČTY ELEKTROMĚRŮ 
ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovoluje informovat, že její 
pracovníci budou v termínu od 7. 10. do 20. 10. prová-
dět v naší obci pravidelné odečty elektroměrů. Zároveň 
si Vás dovoluje požádat o umožnění volného a bezpeč-
ného přístupu k elektroměru a z důvodu bezpečnosti 
pracovníků o zabezpečení vašich psů po dobu realizace 
návštěvy.  
Odečtem a vizuální kontrolou vašeho elektroměru před-
cházíme případným nesrovnalostem při vyúčtování. 
Toto oznámení se týká všech zákazníků na distribučním 
území ČEZ Distribuce, a. s., bez ohledu na zvoleného 
dodavatele elektřiny.  

 

NÁKUP VAŠICH POZEMKŮ 
Pokud uvažujete o prodeji svých pozemků, budeme 
rádi, když je nabídnete obci. 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
V úterý 1. 11. od 15.55 do 16.15 hodin proběhne 
u montované haly v dolní části obce svoz nebezpeč-
ného odpadu a elektrozařízení. 
Mezi nebezpečný odpad patří: baterie, akumulátory, 
pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmašťovací pří-
pravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, 
zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, zahradní chemie, 
mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry 
apod.  
Tento svoz není určen k odvozu velkoobjemových od-
padů. Termíny svozů jsou firmou organizovány tak, aby 
měli občané možnost ve stanovenou dobu odpad při-
nést a rovnou uložit na svozová vozidla.  
 

PRODEJ KALENDÁŘŮ NA ROK 2023 
Na obecním úřadě a v prodejně COOP je možné zakou-
pit:  

 obecní kalendář na rok 2023 s historickými fotogra-
fiemi. Cena 110 Kč.  

 kalendář Podoubravím 2023. Cena 110 Kč.

Karla Kubíková: HÁJOVNA 
    Píše se rok 1985. Linda žije na há-
jovně, která je součástí vojenského 
prostoru, v němž jsou umístěni ruští 
vojáci. Nemá je ráda a obává se jich, 
ale se svým osobním životem mladé 
manželky a matky je spokojená.    
Jedné noci změní hloupá legrace 

nezvaných hostů její osud v tragédii a Linda se ocitne 
ve vězení. Musí se vyrovnat s tvrdým trestem a mnoha-
letým odloučením od manžela Vojtěcha a teprve čtyř-
měsíční dcery Aničky. Oporou jí je mimo manžela i ka-
marádka Hanka. Po propuštění z vězení se vrací na há-
jovnu, na které ji pomalu, ale definitivně nahradila 
Hanka. Rozhodne se bojovat o manžela i dceru, ale 
tento boj s nejistým výsledkem je ze všech nejtěžší. 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

 

Foto: fotofidler.cz 
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DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČEKÁ V LETOŠNÍM 

ŠKOLNÍM ROCE DOBRODRUŽNÉ PUTOVÁNÍ 

ZA TAJEMSTVÍM STROMŮ  
       Zase jsme se sešli po prázdninách. Nový školní rok 
nám začal s počtem 18 dětí, z toho je 5 předškoláků.  
       Pro hodně dětí je září náročný měsíc. Jde se znovu, 
anebo poprvé do školky, nastává jiný než prázdninový 
režim. Někdy je to těžké nejen pro děti, ale i pro jejich 
rodiče. Některé děti jdou do školky veseleji, u jiných 
ukápne nejedna slza, ale to k období adaptace patří. 
Proto se snažíme dětem připravit bezpečné a klidné 
prostředí, aby si na nové období co nejdříve zvykly a 
mohly být v klidu a v pohodě.  
       Minulý školní rok jsme zasvětili pohádkám, ten le-
tošní má název „Dobrodružné 
putování s krásami za tajem-
stvím stromů“.  V průběhu de-
seti školních měsíců se sezná-
míme s deseti stromy, které bu-
dou našimi průvodci. Stromy 
jsou tu totiž s námi od nepa-
měti. Mají svá tajemství, kouzla 
a sílu. Je dobře, že tu s námi 
žijí. Možná, když budeme dobře 
poslouchat, prozradí nám víc 
ze svého života…  
       V září jsme se seznámili se 
starým dubem, jeho částmi, po-
znávali jeho listy a plody, hledali 
duby různě po okolí. Taky jsme 
si povídali o tom, jak to chodí 
ve školce, opakovali si jména 
svých kamarádů a paní učite-
lek, hledali svoje značky, připo-
mínali si, jak správně stolovat a 
dodržovat hygienické zásady. 
Už víme, že každý má ve školce 

svoje místo, je zde v bezpečí. Stejné je to i s hračkami, 
proto se učíme o naše hračky hezky starat a uklízet je 
na svoje místo. Přes kořeny dubu jsme se s dětmi do-
stali k jejich rodině a společně pátrali po tom, kam sahají 
jejich kořeny. Konec září jsme věnovali podzimu a hle-
dali jeho stopy na zahradě i v přírodě.  
       Tento měsíc nás navštívila Dřevíčkova dílna. Děti 
měly možnost vyrobit si drobnost ze dřeva. Seznámily 
se s druhy dřeva, dozvěděly se, jaké nástroje mohou 
využít a jaký je jejich název. A pak už si samy (nebo 
s malou pomocí) zkoušely, jak se s dřevem pracuje. Od-
měnou jim byla malá hračka, kterou si každý odnesl 
domů.                  
                           Příjemný podzim přejí paní učitelky MŠ   

 

 

ŠKOLA ZAJIŠŤUJE PESTROU NABÍDKU KROUŽKŮ          

     Prvního září jsme přivítali ve škole 7 prvňáčků: Emičku J., 
Kamilku J., Amálku P., Nelinku P., Ríšu P., Aničku Z. a Vašíka 
Z. Celkem naši školu navštěvuje 25 žáků, do mateřské školy je 
zapsáno 18 dětí. Většina dětí ve školce i ve škole je z Oudoleně, 
ale dojíždějí k nám i děti ze Slavětína, Peršíkova, Jitkova, Cibo-
tína a Dobkova.  
     V novém školním roce škola nabízí několik zájmových útvarů 
(kroužků), kterých se mohou děti v odpoledních hodinách účast-
nit a trávit tak smysluplně svůj volný čas. Letos to jsou: šachy, 
stolní tenis, sborový zpěv, hra na flétnu, lidové tradice a vaření. 
Dále ve škole probíhá výuka nepovinného předmětu nábožen-
ství.  
     Již první měsíc se uskutečnil na školní zahradě projektový 
den - Dřevíčkova dílna, při kterém si žáci vyzkoušeli práci se 
dřevem: 
 

✓ Vyráběli jsme stojánek na mobil. Potřebovali jsme kladívko, 
elektrickou vrtačku, brusný papír, dřevo ze smrku, kolíky 
velké a malé, lupenkovou pilu, pilník, ruční vrtačku, tužky, 
úhelnici. 

     Popis pracovního postupu: vezmeme si prkénko, obrousíme 
dřevo,  naměříme  si  úhelnicí  šablonu  a  na čárky uděláme

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Ve školce jsme si připomněli svátek sv. Václava. Děti se seznámily s jeho příběhem 

 a každé z dětí pro tohoto českého panovníka vytvořilo korunu podle své fantazie. 

Žáci 1. - 2. ročníku si v dílničce vyrobili ježka. 
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     kolečka. Vyvrtáme  kolečka,  ozdobíme,  vyvrtáme 
otvor na nabíječku, dáme malé kolíky na ozdobenou 
stranu a velké kolíky na druhou stranu. A výrobek je 
hotov! Pavel K. 

 

✓ Dělali jsme stojánek na mobil. Skoro všechno jsme 
museli dělat sami. Menší děti dělaly ježka. Všechno 
jsme vrtali, brousili a zatloukali. I prvňáci a druháci 
brousili ježka. Byl velký vítr, tak  jsme  museli  dávat   

pozor, aby nám nevlítly piliny do očí. Mohli jsme si 
ho ozdobit. Moc se mi líbil. Ale nemám mobil, tak 
jsem si tam dala zrcátko. Markétka F. 
 

✓ Líbilo se mi, že jsme vyráběli stojánek na mobil. A 
jak jsme brousili, tak foukal vítr. A jak byl vítr, tak mně 
lítaly třísky do očí. Líbilo se mi, že jsme vrtali. Ťukali 
jsme kolíky do dřeva. Pán nám pomáhal vyvrtávat 
díry a my jsme pomáhali uklízet. Elenka P. 

      Dne 15. a 16. prosince oslavován pří-
chod a návrat Tomáše Masaryka, presi-
denta země České; nádražní budovy a 
města, kudy cesta jeho vedla, byly ozdo-
beny prapory v národních barvách. 
      Dle nařízení ministerstva financí pro-
váděl se po celé republice českosloven-
ské soupis hotových peněz a předložení 

jich ku okolkování, které se pro obec zdejší provedlo 
u berního úřadu v Chotěboři dne 5. března. Při zmíně-
ném soupisu bylo předloženo u obecního úřadu 
118 670 K v bankovkách od 1 000 do 10 K. Jednokoru-
nové a dvoukorunové bankovky se nekolkovaly. Při 
okolkování polovina peněz se majitelům vrátila a polo-
vina se zanesla jako volný vklad u peněžních ústavů a 
nebylo dovoleno je zatím vybrati až v měs. květnu po-
voleno dalších 20 % k vybrání; za okolkování bankovek 

platilo se 1 % za válečné půjčky a pokladniční poukázky 
placeno 40 h za kus.  
       Dne 5. května po dopoledním vyučování za účasti 
žactva zasazeny 2 stromy: lípa Masarykova a Wilsonův 
jasan; na různých místech na návsi zasazeno 
10 stromů. 
       Do 10. června měly se přihlásiti u berních úřadů 
všechny vklady, závodní podíly, akcie domácích závodů 
neb peněžních ústavů za ½ % evidenční poplatek; ne-
přihlášené ceny propadají státu.  
       Dne 15. června provedena volba do obecního za-
stupitelstva dle § 51. Volby účastnily se osoby mužské 
i ženské u věku v Oudoleni usedlé, voličové rozděleni 
byli ve 2 strany, stranu sociálně demokratickou a lido-
vou; sčítáním hlasů po volbě zjistilo se, že strana sociál- 
ně demokratická dosáhla 9 mandátů a lidová 6 man-
dátů.  

(V ukázce je zachována původní pravopisná úprava.)

V PERŠÍKOVĚ SE DĚTI DOBRODRUŽNOU 

CESTOU SEZNÁMILY S HALÍČKOBRODSKÝMI 

POVĚSTMI  
     SDH Oudoleň a spolek Peršíkovský dráček z. s. 
společně uspořádaly v sobotu 3. 9. stezku v okolí 
Peršíkova, jejímž námětem byly pověsti z okolí. 
     Odpoledne bylo zahájeno loutkovou hrou Král Lávra, 
kterou zahrál divadelní spolek JenTak z Havlíčkovy 
Borové. Po představení již na stezku vyrazili první 
účastníci. Cestou bylo připraveno 8 stanovišť. 
Ke každému se vázala místní pověst (vodník, šotek, 
mlynář, čerti, poustevník) a byl připraven úkol pro rodiče 
i děti. Na stanovištích soutěžícím pomáhal vodník 
s vílou, děvečky, poustevník, mlynáři, ale také čertíci 
a Černé paní. Kromě příjemné procházky přírodou 
s krásnými výhledy si děti i dospělí vyzkoušeli různé a 
neobvyklé úkoly – střelbu z praku na cíl, hledání 
v mouce, vázání uzlů, hledání textu UV světlem, 
kuličkodráhu, bludiště. Cílem bylo na každém stanovišti 
získat čísla, která posloužila jako kód k otevření truhly 
s pokladem, která byla v cíli. Všem se podařilo splnit 
úkoly, otevřít truhlu a odnést si část pokladu. 
      Ale aby odpoledne jen tak neskončilo, bylo na 
náměstíčku v Peršíkově připraveno i občerstvení a 
nejen to. Bylo zde možné zakoupit zdobené perníčky, 
vyřezávané dřevěné dekorace a sledovat při práci 
kováře, který dětem na památku ukoval hřebík nebo 
prstýnek. Nutno zmínit, že velice ochotný, mladý, 
skromný kovář byl pan Richard Rulf z Chotěboře, mistr 
světa v uměleckém kovářství. Vrcholem odpoledne bylo 
představení hasičské techniky SDH Havlíčkova Borová. 
Děti i dospělí si toto nenechali ujít a doslova 

„prošmejdili“ kdejaký kousek nového hasičského auta. 
      Chtěla bych poděkovat za spolupráci se spolkem 
Peršíkovský dráček z. s. a především paní Drahoslavě 
Ende, která měla tento nápad a většinu úkolů 
zrealizovala. Poděkování patří také všem sponzorům, 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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kteří akci podpořili, a v neposlední řadě také členům 
SDH Oudoleň, kteří byli ochotní jít do této akce a pomoci 
při její realizaci především na stanovištích, kde byli 
v pěkných, nápaditých kostýmech. 
        Dle ohlasů od zúčastněných se stezka i úkoly líbily 

a myslím, že i organizace byla dobrá. Proto je možné, 
že do budoucna opět něco podobného zrealizujeme a 
budeme se těšit na váš zájem.           
                 Za SDH Oudoleň Eva Rosická 

ÚSPĚCH NA MEMORIÁLU PAVLA MATALÍKA 

V SOBÍŇOVĚ 
      Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili již 
tradičního Memoriálu Pavla Matalíka, který se konal 

v sobotu 17. 9. v Sobíňově. Na tuto soutěž jsme vyslali 

jedno družstvo mužů ve složení: P. Sláma, R. Antl, 
P. Plíhal, Š. Zvolánek, T. Benc, J. Polívka a J. Kubát. 
      Přes nepřízeň počasí běželi všichni na dva pokusy. 
Už první útok se našim povedl a ve druhém si ještě 
vylepšili čas, a to o 10 sekund. Senzační výkon, když 

nejmladšímu členovi je 16 a nejstaršímu 75 let. Pohár 
za druhé místo byl krásnou tečkou pro naše družstvo. 
      Na pana Polívku čekalo překvapení a jeho radost 
byla nefalšovaná. Jako nejstarší člen soutěže obdržel 
dort jako ocenění za jeho sportovní nasazení.   
      Pro letošek jsme uzavřeli tímto memoriálem 
soutěžní sezónu. Ale již se těšíme na příští rok, kdy nás 
bude čekat okrsková soutěž, a to v Krátké Vsi. 
Samozřejmě se budeme chtít účastnit i nočních soutěží. 
Držte nám palce, ať je další sezóna stejně úspěšná. 
                                              Za SDH Hanka Zelenková 

 

PODZIMNÍ VÝLET ZA KRÁSAMI PRAHY 
     V letošním roce jsme v rámci podzimního výletu 
Za krásami naší vlasti navštívili naše hlavní město 
Prahu.  
     První zastávkou bylo Muzeum městské hromadné 
dopravy v pražských Střešovicích, kde byla domluvena 
prohlídka a následná projížďka historickou tramvají do 
centra Prahy. Bohužel z důvodu technické závady na 
autobusu se prohlídka z časových důvodů nemohla 
uskutečnit, ale projížďku tramvají jsme si náramně užili.  
Naše další cesta vedla přes Nový Svět a okolo minister-
stva zahraničí a Lorety ke Strahovské knihovně. Zde 
jsme si prohlédli překrásnou výzdobu Filozofického a 

Teologického sálu. Počet svazků přesahuje 
33 000 kusů a jsou zde především knihy z oblasti 
mnoha věd. Procházkou přes Petřínské zahrady jsme 
došli k Petřínské rozhledně, která se nachází v nadmoř-
ské výšce 324 metrů. Pěkně po svých si každý z nás 
vyšlapal 299 schodů a odměnou nám byl překrásný vý-
hled nejen na panorama Prahy.  
      Času zbývalo dost, využili jsme ho k odpočinku a 
občerstvení na Petříně.  Ještě  nás  čekala  návštěva 
Zrcadlového bludiště, které se od dob našeho „mládí“ 
vůbec nezměnilo. Díky zakřiveným zrcadlům si dospělí 
i děti užili spoustu legrace. Posledním cílem našeho vý-
letu byla pražská Kampa, kam se pár účastníků 
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z Petřína vydalo pěšky a ostatní 
se svezli Lanovou dráhou na 
dolní zastávku Újezd. Počasí 
nám po celý den přálo a doufám, 
že si všichni odpočinuli od všed-
ních dnů.              Jana Kubátová 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

19. 10. Zasedání zastupitelstva Obec 

1. 11.  Sběr nebezpečného odpadu Obec 

11. 11.  
Svatomartinská lampionová 

stezka 
SDH 

KULTURA – INZERCE – FOTO OKÉNKO 

Kousek od Karlova mostu na Malé 

Straně můžete zavítat do nejužší 

bezejmenné uličky v Praze, která 

spojuje ulici U Lužického semináře a 

dvůr restaurace Čertovka na břehu 

Vltavy. 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci říjnu oslaví výročí narození 
 

Miroslav Holas, Oudoleň 119 
 

      

BLAHOPŘEJEME! 
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