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Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 6. 3 . 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− s účinností od 1. 4. 2006 změnu názvu příspěv-

kové organizace: Základní škola Oudoleň, okres 
Havlíčkův Brod na název nový: Základní škola a 
Mateřská škola Oudoleň. 

 
Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23. 3. 2006: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− žádost p. Kryštofka, Oudoleň, o povolení poká-

cení 3 ks olší. Obecní zastupitelstvo ukládá pro-
vést náhradní výsadbu 2 ks stromů (doporučuje 
jehličnaté, mimo chvojek, z důvodu opadu listí). 
V případě pokácení se stanovuje termín splnění 
výsadby do 31. 5. 2006. 

− žádost p. Janáčka a pí. Janáčkové, Oudoleň o 
povolení pokácení 1 ks javoru o obvodu kmene 
ve výšce 130 cm 130 cm a 1 ks jasanu o obvodu 
kmene ve výšce 130 cm 140 cm na pozemku p. 
č. 101 z důvodu nebezpečí padajících proschlých 
větví. Obecní zastupitelstvo z tohoto důvodu žá-
dost povoluje a ukládá provést náhradní výsadbu 
v případě pokácení do 31. 5. 2006. 

− požární hlídku na taneční zábavě dne 15. 4. 
2006: p. Janáček M. a p. Augustin V. 

− nákup nového kopírovacího stroje, současná 
kopírka bude nabídnuta k prodeji. 

− změnu umístění ohlašoven požárů. Ohlašovny 
požárů budou umístěny u p. Augustina V., Oudo-
leň 117, pí. Milichovské I., Oudoleň 22 a p. Kubá-
ta K., Oudoleň 30. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− s Dohodou o pořízení územně plánovací doku-

mentace uzavřenou s Městem Chotěboř.  
− s informacemi z jednání Svazku obcí Podoubraví 

dne 14. 3. 2006, týkající se vzniku obecně pro-
spěšných společností. Nejblíže našemu katast-
rálnímu území byla založena Obecně prospěšná 
společnost Havlíčkův kraj o.p.s. Zakladatelé spo-
lečnosti jsou Město Ždírec n.D., Město Přibyslav, 
Obec Krucemburk, Obec V. Městec, Obec Modlí-
kov, Obec H. Borová, Zemědělská a.s. Krucem-
burk, TJ Jiskra V. Městec, TJ Spartak S.Ransko, 

TJ Sokol H.Borová, Kulturní zařízení města Při-
byslav a fa Uttendorfský. 

− s informacemi týkající se voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, konané na území 
České republiky ve dnech 2. – 3. června 2006.  

− se Zápisem  z  jednání představenstva LDO Při-
byslav ze dne 23. února 2006. 

− s dopisem Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
Praha – stanovisko ke zveřejňování dokumentů 
obsahujících osobní údaje na úřední desce. 

− s informacemi ministerstva vnitra, týkající se sta-
noviska k dotazům ohledně aplikace nového 
správního řádu (např. k vydání rozhodnutí o zru-
šení trvalého pobytu, projednávání přestupků). 

− s  Dohodou o dotaci ostatní dopravní obslužnosti 
a úhradě obcí od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006. Vý-
še zálohy pro úhradu dotace v roce 2006 byla 
stanovena dle kalkulace přiměřeného zisku a 
prokazatelné ztráty firmy Connex, východní Če-
chy a.s. V roce  2006 bude Obec Oudoleň platit 
na dopravní obslužnost  18.681,- Kč. 

− s informacemi ke vzorové obecně závazné vy-
hlášce k úpravě pořádání akcí typu technoparty.  

− s projektem na prodloužení veřejného osvětlení 
k pozemku p. č. 152/25. 

− s pozvánkou do Velké Losenice na velkou Veli-
konoční výstavu perníků, konanou dne 3.4. 2006.  

− s pozvánkou na Setkání s Radou kraje Vysočina 
dne 10. 4. 2006.  

− se žádostí p. Holase, Oudoleň o povolení drobné 
stavby, žádost bere na vědomí. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
− projednat na příštím zasedání žádost p. Ondráč-

ka, Oudoleň o příspěvek na kanalizaci, vodovod-
ní vedení, el. vedení, místní komunikaci  a plyno-
fikaci ke stavebnímu pozemku p. č. 152/25.



=========================================================================== 
AKTUÁLNÍ   INFORMACE

==========================================================================

 
     Od měsíce března jsou v provozu webové 
stránky naší obce, adresa našich webových strá-
nek je: www.oudolen.cz. Na těchto stránkách 
můžete najít základní údaje o obci, obecním úřa-
dě, základní škole, historii, dění v obci. 
     Postupně budou tyto stránky doplňovány o 
další informace. Máme v plánu doplnit je o his-
torické fotografie, alespoň základní formuláře 
apod. 
     Na webových stránkách je vyhrazen prostor i 
pro spolky v naší obci (sbor dobrovolných hasi-
čů, TJ Sokol, myslivecké sdružení), obracíme se 
touto cestou na zástupce těchto spolků, aby nám 
pomohli doplnit stránky o informace nebo zají-
mavosti z jejich činnosti. 
     Dále se obracíme i na ostatní občany naší 
obce, aby se aktivně zapojili do doplňování těch-
to stránek pomocí obecního úřadu. Nebo pomocí 
odkazu na webových stránkách: “napište nám“ 
vznesli jakýkoliv dotaz nebo připomínku 
k obsahu nebo formě webových stránek. 
     Občané mohou také využít možnosti přihlásit 
se na webových stránkách, pokud chcete být 

formou e-mailu informováni o aktualizaci strá-
nek. 

 
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZA-
STUPITELSTVA se bude konat  ve čtvrtek 
20. dubna 2006 od 19.00 hodin v kanceláři 
obecního úřadu. 
 
PŘÍLOHA OUDOLEŇSKÝCH  LISTŮ 
     Přílohou Oudoleňských listů je materiál od 
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina k 
ochraně obyvatelstva. Jsou to listy formátu A4, 
kde se nachází rady, jak se zachovat při  úniku 
nebezpečné látky, při povodni, co udělat při eva-
kuci, jaké jsou signály CO a co znamenají, tísňo-
vá čísla.   
 
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU  
    Upozorňujeme občany, že od měsíce dubna 
bude svoz komunálního odpadu probíhat 1x za 
14 dní – každý lichý týden. 
 
 SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
     Ve středu 26. dubna 2006 proběhne v naší 
obci sběr železného šrotu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                              

      starosta obce 
                                                                                                             Augustin Václav
 
=========================================================================== 

Nová telefonní čísla Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina  
od  17. 3. 2006 

Název  Obec Adresa Nové tel. číslo 
 ÚO H. Brod spojovatelka Havlíčkův Brod Žižkova 993 950 275 111 
ÚO H. Brod ředitel Havlíčkův Brod Žižkova 993 950 275 120 
ÚO H. Brod velitel stanice Havlíčkův Brod Žižkova 993 950 275 123 
ÚO H. Brod fax Havlíčkův Brod Žižkova 993 950 275 108 
ÚO H. Brod spojovatel Chotěboř Hromádky z Jistebnice 753 950 278 111 
ÚO H. Brod velitel stanice Chotěboř Hromádky z Jistebnice 753 950 278 111 
ÚO H. Brod fax Chotěboř Hromádky z Jistebnice 753 950 278 111 

 

Obecní zastupitelstvo obce Oudoleň pořádá 
v sobotu 10. června 2006  v Kulturním domě v Oudoleni                               

 

Hraje:  TRIK                                                 PŘEDTANČENÍ 
 



===========================================================================
ZÁKLADNÍ   ŠKOLA  

=========================================================================== 
Mateřská škola: 
    Dne 31. března byly děti z mateřské školy na besedě u hasičů v Chotěboři. Hasiči je seznámili s prostředím bu-
dovy, technikou, ukázali hasičské oblečení, nástroje, které při práci používají. Beseda byla velmi zajímavá a pouta-
vá. Děti si přivezly plno nových zážitků. Své poznatky výtvarně ztvární. Některé zdařilé práce budou umístěny ve 
skřínce u kapličky. 
     Duben v mateřské škole bude probíhat v souladu s rámcově vzdělávacím programem. Téma na duben: Jaro 
v trávě, Oslava velikonoc. Děti se budou učit nová rozpočítadla, písničky, pohybové hry, zdobit kraslice, učit se 
nové výtvarné techniky. Budou se také připravovat na besídku ke Dni matek. Zúčastní se divadla v Chotěboři (Br-
něnské divadlo Věž). 
Základní škola: 
Pozvánka na velikonoční výstavu 
     Dávno  jsme  nevyhlíželi  jaro  tak  nedočkavě  jako  právě  letos. Asi všichni  
máme  radost  z každého  kousku  holé  země, z každé jarní kytičky.  A  protože   
jsou  téměř  přede  dveřmi  svátky  jara   -   Velikonoce,  zveme  Vás  na  malou 
                                     VELIKONOČNÍ VÝSTAVU,  
která se bude konat ve škole v úterý 11. 4. 2006 od 12.30 do 16.30 hodin.  
Výstava  bude  spojena s dílnou, kde  si zájemci  budou moci  vyzkoušet zdobení  
perníčků a různé  techniky malování kraslic. 
      Těšíme se na Vaši návštěvu.                                            Žáci a učitelky ZŠ      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                     
Jaro                                                                                                            Příchod jara 
 
Zima už spí ve svých peřinách,        Jaro, přijď k nám, už je čas, 
jaro už přichází, je to tak.        děti si hrát chtějí zas. 
Děti už kola vytahují,         
Sáňky a boby uklízejí.         Venku se to zelená, 

ptáček volá na pejska, 
Za chvíli ptáčci přiletí         aby z boudy vylez ven 
a celý svět rozveselí.         a podíval se na ten krásný svět. 
Opravdu, jaro už je zde.         
A děti, připraveny jste?         Jaro už k nám zavítalo, 

všechny velmi potěšilo 
                E. Cacková                          K. Vencová 
                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V pondělí 20.3. žáci naší školy navštívili hasičskou stanici v Chotěboři. 
 
     Návštěva u hasičů v Chotěboři 
     Začalo to tak, že jsme se vydali  do  Chotěboře, kde  
jsme  měli  jít  k  hasičům,  kteří  nám  měli něco říci  o  
svém nebezpečném povolání.  
     Musím přiznat, že se nám moc nechtělo, ale to jsme  
ještě nevěděli, co nás čeká. 
     Když  jsme  vešli  do té velké budovy, hned jsme se  
začali  rozhlížet, co zajímavého tu mají. Přišli k nám dva  
páni  –  hasiči  z  povolání –  kteří  nás provedli po  celé  
budově.   Ukázali   nám   všechny  místnosti,  například  
pracovnu,   kde   měli   kamery   a   počítač,  posilovnu,  
kuchyňku,  ve  které  byla lednička a dřez s e sporákem,  
a  na  závěr  nás  provedli   garážemi,  ve  kterých  nám  
ukázali  hasičská auta a jejich vybavení, například nůžky  
na železo, řetězové  pily a  speciální  obleky proti ohni a  
proti škodlivým látkám, a dokonce nám ukázali, jak jezdí po tyči. Výlet jsme zakončili tím, že jsme se vyfotili u 
hasičského auta. Cestou domů jsme si říkali, co se komu líbilo. 
     Nakonec jsme byli rádi, že jsme jeli, protože za jediný den jsme se toho tolik dozvěděli o práci hasičů a mohli 
jsme si toho tolik prohlédnout.                                                                                                        K. Vencová 

                                             
=========================================================================== 

 



=========================================================================== 
MÍSTNÍ  KNIHOVNA  

=========================================================================== 
OLDŘIŠKA TYLOVÁ 
CO MUŽI NECHÁPOU 
     V patnácti příbězích žen budete pohlížet na ženskou krásu. 
     Dozvíte se, co byly některé z nás ochotny udělat proto, aby byly „IN“. Především, jak si kilogramy zahráva-
jí s naší psychikou, partnerskými a přátelskými vztahy, postavením v zaměstnání a především se zdravým 
sebevědomím. 
     Jednotlivé příběhy jsou doplněny důvěrným slovem psycholožky PhDr. Zdeňky Sládečkové. Pomůže Vám 
odhalit skutečnou příčinu věčného koloběhu trápení s kilogramy. 
     Kniha je doplněna hravými testy a slibnou inspirací. Víte, že např. při vaření spálíte za hodinu 225 kalorií? 
 
Ukázka z druhého příběhu s názvem: „ČTYŘNOHÁ  TERAPIE“. 
     Možná, že jsem si dostatečně nevážila každodenního stereotypu, s nímž jsem po osmadvacet let s me-
chanickou pravidelností chodila do fabriky. Pět třicet budíček, pak kolotoč kolem malého a velkého Vaška. 
     V šest patnáct jako sardinka v ranním autobusu, sedm nula nula píchačky na vrátnici a snad statisíce bot, 
které mi projely za ty roky u pásu pod rukou. Pochopitelně, že jsme s ženskými na dílně probraly všechno - 
od těch našich „nesnesitelných“ chlapů doma, namyšlené mistrové, vedení, které nemělo o našich běžných 
pracovních problémech ani páru, až po osvědčené rodinné recepty, které z mála na talíři vykouzlily sedmý div 
světa. Nějak mi ta léta prolétla mezi prsty, aniž bych si uvědomila, že právě ona byla ta nejkrásnější.  

Jana Kubátová, Místní knihovna Oudoleň.                   
===========================================================================

DĚTSKÝ  KARNEVAL  
=========================================================================== 
     V sobotu 25. 3. 2006 se v našem kulturním domě konal dětský karneval. 
     Přišlo 40 masek v doprovodu rodičů a prarodičů. 
     Na začátku děti dostaly kartičku, kterou si vyplnily. Během karnevalu plnily na šesti stanovištích tyto úkoly: 
stavění kostek, skládání puzzle, malování, chytání rybek, hod do krabice a ochutnávání dobrot. Za ně získaly 
razítka na kartičku.  
     Po splnění všech úkolů byly odměněni balíčkem s dárky. Při promenádě a následném tancování vybírala 
porota nejhezčí masky. Děti si daly s vyráběním velkou práci a proto rozhodování nebylo jednoduché. Nako-
nec všechny masky získaly pěknou cenu, pro kterou si přišly na jeviště. Zde si společně zatančily s liškou, 
která je provázela celým karnevalem. 
     Na závěr si všichni pochutnali na sladkých housenkách.  
     Náš velký dík patří především sponzorům, bez kterých by se dětský karneval nemohl uskutečnit. Jsou to: 
Eva Kryštofková Oudoleň, Stanislav Sláma, distribuční sklad Oudoleň, Obecní úřad Oudoleň, TJ Sokol Oudo-
leň, SDH Oudoleň. 
     Věříme, že i příští rok se nám podaří karneval  
uspořádat. 
     Už dnes se všichni těšíme.                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================



=========================================================================== 
HISTORIE  

=========================================================================== 
Život Oudoleně                Červenec 1959  
      
     Usnesení ÚV KSČ z června t.r. o novém výkupním 
systému a nových jednotných cenách je důležitým 
pomocníkem při zvyšování zemědělské výroby. 
Vhodným a účinným se ukáže tento nový způsob i v 
našem JZD. Při hrubých  propočtech se ukázalo, že 
veškeré výrobky , které družstvo vyrábí, jsou novými 
výkupními cenami zvýhodněny. Nutno však připome-
nout, že nyní půjde o to vypěstovat tolik obilí, aby bylo 
možno nejen splnit dodávky, ale plně zajistit též krmi-
vovou základnu pro příští rok. Nesmí se zapomenout 
na to, že zpětný odprodej v r. 1960 odpadá. 
     Má-li být tento úkol řádně splněn, je třeba již nyní 
se zaměřit na přípravu včasné a bezztrátové sklizně 
tak, jak o tom hovoří usnesení strany a vlády. 
     V našem JZD bude letos sklízena úroda obilovin 
ze 185 ha, z toho 145 ha vlastními silami. Proto musí 
být snahou všech občanů pomoci družstvu zvládnout 
žně v nejkratším čase a zamezit případným  ztrátám. 
     Při kontrole pololetních dodávkových úkolů se uká-
zalo, že stále pokulhává dodávka mléka. V červnu 
byla u některých krav vykázána taková denní dojivost, 
že při setkání těchto dojnic s obyčejnou kozou by se 
musely krávy hanbou propadnout. Ruku na srdce! 
Nedá se dodávka mléka zlepšit?! 
     V dodávkách ostatních živočišných výrobků je 
situace zatím uspokojivá. 
 
S e n o s e č 
     K 9. červenci byl splněn plán dodávek sena. Ale 
další centy sena jsou ještě na loukách a čekají na 
pokosení. Při této příležitosti chválíme ty ženy – druž-
stevnice, které věnují sklizni sena Všechy své síly. 
Jsou však v obci družstevnice, které dosud nepřiložily 
při senoseči ruku k dílu. Takto, vy milé družstevnice, 
si práci v družstvu nepředstavujeme! Věříme, že do-
honíte to, co jste při senoseči zameškaly, ve žních! 
 
Z výstavby JZD 
     Stavba kravína velmi pěkně pokračuje. Plánované 
úkoly byly splněny o několik dní dříve a za to patří dík 
všem občanům, kteří se stavby zúčastnili, zvláště pak 
všem stálým pracovníkům, brigádníkům a továrním 
dělníkům. 
     Postavením kravína budou odstraněny dosud trva-
jící nedostatky v ustájení dobytka a zcela jistě se zvý-
ší i dojivost. 
     Nyní je třeba pokračovat dosavadním tempem, aby 
byly co nejdříve postaveny zdi a kravín zastřešen. 
 
Ze stavby kulturního domu 
     Každý občan Oudoleně je jistě hrdý na pokračující 
výstavbu kulturního domu. Po dokončení bude tento 
pěkný dům sloužit všem, ale především naší mládeži, 
která se bude moci v jeho zdech kulturně vyžívat ve 
všech směrech. Očekávali bychom proto, že mládež 
bude patřit mezi jeho nejpilnější budovatele, že se 
vynasnaží ze všech sil, aby byl co nejdříve pod stře-
chou. Avšak na stavbě je vidět školní mládež a dělní-

ky – brigádníky a starší pracovníky. Cožpak v Oudo-
leni nejsou mladí lidé – 16 – 18 let, kteří by při stavbě 
pomohli? Tak co, ČSM a všichni mladí, pomůžete při 
výstavbě? Snad se nedáte zahanbit vašimi táty? 
 
Základní škola 
    Po prázdninách přijde mezi nás nový řídící učitel s. 
Mergl, který dosud učil v Klokočově. Soudruh Mergl je 
mladý iniciativní člověk, který nejenže dobře povede 
oudoleňské děti, ale jistě též pomůže při kulturním 
rozvoji naší obce. 
    Po prázdninách na shledanou s novým řídícím uči-
telem, kterého k nám pěkně vítáme! 

x o x 
     Silnice vedoucí nad Oudolení má několik nebez-
pečných zatáček, kde by lehce mohlo dojít k dopravní 
nehodě. Nebylo by možné pro zvýšení bezpečnosti 
provozu odřezat spodní větve stromů, aby zatáčky 
byly přehlednější? 

 x o x 
Meliorace luk a koupališt ě 
     Ještě tento měsíc, případně v srpnu, provede 
družstvo melioraci luk nad Oudolení. Potok bude zre-
gulován a tím bude dosaženo větší úrodnosti luk.  
     MNV využívá této příležitosti tomu, aby byly záro-
veň položeny základy pro příští koupaliště, protože 
naše mládež nemá možnost pěkného koupání 
v blízkém okolí obce. A ještě jeden důvod nutí 
k vybudování vodní nádržky nad obcí – zásoba vody 
v případě požáru na horním konci obce. 
     S dokončením koupaliště je počítáno v příštím 
roce, je ovšem nutné, aby se občané zavázali 
k odpracování aspoň 500 brigádnických hodin. Věří-
me, že naši občané pochopí důležitost této akce a 
přispějí svojí pomocí. Akci povede s. Jiří Zvolánek. 

x o x 
     Zaměstnanci Horáckých tkalcoven n. p. Ždírec n/D. 
ss. Půža Karel, Hejkal Fr. a Zvolánek Jindřich vydatně 
pomohli při výstavbě drůbežárny tím, že provedli jeho 
oplocení. Děkujeme jim! 
    Zároveň děkujeme dalším našim spoluobčanům za 
dobrou práci – zejména ss. Zvolánkovi J., Janáčkovi 
Fr. a Janáčkovi Jos. č. 40. 

x o x 
Důležité upozorn ění! 
     Rada OB se rozhodla upevnit na tabuli u sběrny 
mléka schránku na příspěvky do „Života Oudoleně“. 
Chce tím dosáhnout toho, aby naše místní noviny 
mohly vycházet častěji a byly skutečným zrcadlem 
života Oudoleně. 
     Prosíme, proto všechny naše občany, pište svoje 
připomínky, kritiku a návrhy a vkládejte je do schránky 
pro naše místní noviny! 
=========================================  

Družstevníci, dělníci a občané Oudoleně! 
 

DOKONČETE  SENOSEČ  A PŘIPRAVTE  VŠE  
PRO  VČASNOU A  BEZZTRÁTOVOU  SKLIZEŇ 

LETOŠNÍ  BOHATÉ ÚRODY. 
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KULTURA   
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ŽDÍREC  NAD  DOUBRAVOU 
Program kina – duben  2006 
 7. 4.v 18:30     
Panic je nanic     komed. Česká republika 
12.4 v 16:00  
Zathura: Vesmírné dobrodružství   akční USA 
14.4 v 18:30 
Experti      komed. Česká republika 
21.4.v 18:30   
Ještě žiju s v ěšákem, pláca čkou a čepicí      komed. ČR 
28.4 v18:30.     
Hele, kámo, kdo tu va ří?  komed. USA 
ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks.  Telefon do kina 569 695 907.                             
Děkujeme Vám za návštěvu. 

 

                ŽIVOTNÍ  JUBILEA 
 
         V měsíci dubnu oslaví výročí narození: 
                    

        Zdražil Antonín, Oudoleň 19                    
                               Benák Vladimír, Oudoleň 135                              
                            
                                    BLAHOPŘEJEME ! 

DRANÍ  PEŘÍ  V OUDOLENI 
 

     Husy se dříve na vesničkách chovaly téměř v každém hospodářství. Tradičně po skončení polních prací, 
sklizni brambor a řepy, od listopadu až do Vánoc, začalo na vesnici draní peří. Pokračovalo se i po Novém roce 
skoro do března, kdy ještě jsou dlouhé večery. Hospodyně se mezi sebou domluvily a plánovaly, aby pozvané 
ženy mohly sousedkám také pomoci. Byly to hezké večery při draní peří. Hodně se zpívalo, vyprávělo, kdo s 
kým chodí, o tajných láskách, o svatbách, kdy a kam odvedení budou rukovat. Také o světýlkách a hejkadlech, 
divoženkách. Peří na draní se několik dnů před tím dalo naschnout v proutěných koších ke kamnům. Hrstí se 
peří vyndavalo na stoly před dračky, sedrané se hrnulo do mísy. Pápěrky se po draní smetly. 
     K půlnoci připravila hospodyně pohoštění. Jak je vidět na následujících snímcích draní peří se dodržuje 
dodnes. Ubylo však husí. Na dračky chodí většinou starší ženy, důchodkyně. Velký rozdíl je v dřívějším a dneš-
ním podáváním pohoštění. Můžete sami posoudit, že dnes hospodyně připravuje daleko vydatnější pohoštění 
než bylo dříve zvykem. 
      Říká se, že „dobrá hospodyně pro peříčko i plot přeskočí“. Velkou chloubou nevěst bylo, kolik hotových 
peřin má do výbavy. Vždyť v peřinkách je nejlepší odpočinek. Proto draní peří, i když je to práce piplavá, je 
stále potřebná. 


