
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26. 5. 2011

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na 

POUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEM

v sobotu 11. června 2011 od 19:00 hodin

Kulturní program: 
Rozloučení předškoláků a páťáků v kovbojském stylu

Vystoupení skupiny KSG

Hudba: DUO V NÁLADĚ          Občerstvení zajištěno          Vstupné dobrovolné    
                                            

a dále na

OCHUTNÁVKU TOHO, CO DOMA O POUTI CHUTNÁ,
ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, chlebíčky, dort, bábovka, řízečky, kuřátko...

Každý účastník bude odměněn drobnou pozorností.

Těšíme se na Vaši účast.

V případě nepříznivého počasí se akce budou konat v kulturním domě.
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Zastupitelstvo obce:
- schvaluje doplnění programu
- souhlasí s celoročním hospodařením Obce Oudoleň 

za rok 2010, a to bez výhrad
- schvaluje požádat o přezkoumání hospodaření a dílčí 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Krajský 
úřad kraje Vysočina

- schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví
- bylo seznámeno se Zápisem z jednání členské schůze 

a se Zápisem z jednání představenstva Lesního 
družstva obcí dne 28. 4. 2011

- bylo seznámeno s informacemi z valné hromady 
Svazku obcí Přibyslavska

- požádalo předsedu kontrolního výboru o provedení 
kontroly dle § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
O obcích do příštího zasedání zastupitelstva obce

- požádalo předsedu finančního výboru o provedení 
kontroly dle § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
O obcích do příštího zasedání zastupitelstva obce

- bylo seznámeno s průběhem jednání s p. Josefem, 
Jiřím a Janem Medovými, týkající se koupě pozemků 
do vlastnictví obce

- bylo informováno o stavbě odradoňovací stanice 
v Březině

- bylo seznámeno s dotací z Operačního programu 
životní prostředí na zateplení veřejných budov. 

V současné době probíhá jednání s firmou 
EUROPOINT o možnosti zpracování ekonomického 
a energetického auditu zdarma

- schvaluje změnu výpůjční doby v místní knihovně 
z pondělí na jiný den v týdnu (po domluvě s knihovnicí)
z důvodu výtržností mládeže, výpůjční hodiny zůstanou 
stejné

- projednalo vyčištění koupaliště, zajistí SDH Oudoleň
- projednalo úpravu zeleně okolo kulturního domu. Pletí 

záhonů okolo kulturního domu provedly místní 
občanky, za což jim zastupitelstvo děkuje. Dále bude 
proveden nákup a dosypání mulčovací kůry a případné 
dosázení zeleně

- povoluje překopání pozemku p. č. 722 a p. č. 683/18 
v k. ú. Oudoleň z důvodu výměny stávajícího 
vodovodního potrubí ze studny na pozemku p. č. 
431/2 do objektu čp. 28 a č. evid. 211

- bylo seznámeno se žádostí o odkoupení pozemku 
p. č. 718 – ostatní komunikace s výměrou 2597 m2

a části pozemku p. č. 683/18  - ostatní komunikace 
s výměrou cca 370 m2 z důvodu záměru zcelování 
pozemků a vybudování biokoridoru. Záměr prodeje 
pozemku je vyvěšen na úřední desce a bude projednán 
na příštím zasedání zastupitelstva obce

- projednalo bezúplatnou nabídku ZŠ a MŠ Oudoleň 
na 4 ks vyřazených počítačů z důvodu získání nových 

Žádný cíl není tak daleko,

aby na něj nedosáhla křídla tvých snů...

Indiánské dny v MŠ



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE ....

počítačů z dotace. Zastupitelstvo schválilo umístění 
1 ks počítače do místní knihovny místo stávajícího 
počítače a zbývající počítače ukládá nabídnout formou 
inzerce k prodeji v Oudoleňských listech

- projednalo stížnost občana na provoz na hřišti
sousedícím    s   jeho    pozemkem    a    dále   žádost 
o odstranění nepořádku z obecního pozemku 
sousedícího s jeho pozemkem. Zastupitelstvo obce 
Oudoleň schvaluje projednat s tímto občanem návrh 

směny části pozemku p. č. 125/1 a p. č. 134/1 v k. ú. 
Oudoleň v šířce asi 5 m podél hřiště

- schválilo nákup vysavače do kulturního domu
- projednalo nákup nových pohlednic
- projednalo údržbu a těžbu v obecním lese
- projednalo     organizaci      pouťového     posezení 

před kulturním domem
- projednalo protipovodňové opatření v naší obci. 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 23. 6. 2011 od 18:30 hodin v kanceláři 
obecního úřadu.

Slovo hejtmana
Před rokem mě potěšila zpráva, že byla zpřístupněna 
evidence válečných hrobů umístěných v kraji Vysočina 
a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato 
evidence zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny 
ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti 
ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, 
ale i pomníky a pamětní desky  nebo jiné symboly 
připomínající   válečné  události.   V   kraji     Vysočina 
je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních míst 
na Jihlavsku (713), dále pak na   Třebíčsku (295), 
na   Havlíčkobrodsku    (256),    na      Žďársku     (255) 
a na Pelhřimovsku (193). Vzpomněl jsem si na to, když 
jsme   začátkem května u mnoha památníků a pomníků 
i v našem kraji uctívali památku obětí druhé světové 
války – jedné z nejstrašlivějších událostí v historii 
lidstva.
V této souvislosti bych se rád  vyjádřil   k diskusi 
nad poválečnými násilnostmi proti civilnímu německému 
obyvatelstvu – například i v našem kraji v Dobroníně. 
Tyto násilnosti včetně mnoha vražd bezbranných 
Němců jsou neomluvitelné a jejich iniciátory byli 
nejednou ti, kteří měli určitý sadismus v sobě a využili 
příležitosti k jeho vybití. Můj táta se aktivně zúčastnil 
v Praze květnového povstání proti okupantům, v němž 
zahynulo mnoho českých vlastenců. Ale zažil taky ty 
„bojovníky“, kteří se zapojili až do represí těch 
bezbranných ve chvílích, kdy už jim nic nehrozilo. A pak 
si za „zásluhy“ obsadili byty po Němcích a úspěšně se 
hlásili o odbojářský důchod a výhodná místa ve státních 
službách. Když to můj otec viděl, obojí odmítl. 
Často ovšem tyto excesy vznikly také jako výbuch 
chvíle, nashromážděného hněvu a dlouhodobého života 
pod tlakem a ve strachu. Je třeba vnímat  tyto časové 
souvislosti. Nebyly to za okupace jen ty viditelné šílené 
akce jako bylo vyhlazení Lidic. Za více než šest let 
okupace byli Češi v protektorátu svědky krutého 
tyranského zacházení s jednotlivci i skupinami svých 

spoluobčanů, kteří končili v koncentrácích nebo pod 
katovou sekyrou. To bohužel za mlčení nebo dokonce 
nadšeného přitakání velké většiny německé komunity. 
A ještě jen pár dní před koncem války museli čeští 
občané přihlížet nemilosrdným masakrům, které 
nevznikly ze zloby a letité křivdy, ale z chladné hlavy 
a rozpálených samopalů esesáků a nejednou i jejich 
civilních německých pomahačů. Desítky mrtvých 
z konce války v Třešti nebo Velkém Meziříčí jsou jednou 
z těch posledních připomínek nesmyslného vraždění.
Každá krutá smrt jakéhokoliv nevinného člověka je 
odsouzeníhodná. Ale je nutné vidět i tyto věci v kontextu 
doby vyváženě a ne podle dobových tendencí 
preferovat jen jednu stránku historie. A to ve všech 
směrech a v každé době. Je nutné, abychom vnímali 
příčiny a důsledky, souvislosti dějů. Abychom 
nenahrazovali jedno zjednodušení historie zase 
zkreslením opačným. A konkrétně je jednoznačné, kdo 
druhou světovou válku rozpoutal a kdo byl tedy viníkem 
miliónů zmařených životů. Poválečné útrapy civilních 
občanů německé národnosti byly někdy zbytečné, 
mnohdy nespravedlivé, ale byly přímým důsledkem 
dřívějších fašistických zvěrstev. 
Už řecká bohyně spravedlnosti Diké držela mimo jiné 
v levé ruce váhy. Jako symbol nutnosti pečlivého vážení 
viny a neviny – i té rovnováhy pohledů na činy. Nic se 
nedá hodnotit bez  vyváženosti posuzování. Ještě jeden 
příklad ze současnosti. Příznivci Usáma bin Ládina lkají 
nad jeho koncem, dokonce se rozhořčují nad způsobem 
jeho pohřbu. A co ty tisíce nevinných lidí, co šli do práce 
v newyorských mrakodrapech, jeli vlakem na nádraží 
v Madridu nebo autobusem v Londýně? I tady jsou ty 
váhy silně nachýlené na jednu stranu.
„On si začal,“ žalují děti. V jejich pojetí spravedlnosti je 
to důležité. U dospělých je vše trochu složitější, ale i zde 
hraje prvotní příčina pro další děje podstatnou roli.
                                     Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
McDonald´s Cup 2010/2011 v Havlíčkově Brodě
První květnový čtvrtek jsme zavítali na fotbalovou akci do Havlíčkova Brodu. Jednalo 
se už o 14. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol 
McDonald´s Cup. My jsme se letos zúčastnili poprvé. Spolu s námi přijelo 17 týmů, 
které pořadatelé rozdělili do 4 skupin. Naši reprezentanti (Jakub Bačkovský, Matěj 
Běhounek,   Jakub   Ondráček, Jana Kohoutová, Michal Strašil, Ivanka Bencová 
a Tomáš Bačkovský) si zahráli 4 zápasy 2x12 minut. Přestože žáci bojovali velice 
statečně, bylo vidět, že ostatní soupeři se věnují fotbalu o několik let déle. I tak nás 
chválili, že jsme dali dohromady tým a vyrazili si zahrát. Velký dík patří všem dětem, 



TJ SOKOL OUDOLEŇ POŘÁDÁ

SOBOTA 11. 6. 2011
Prezentace: 13:00 hodin

Začátek: 13:30 hodin před KD Oudoleň
DŮLEŽITÉ:

Děti do 8 let - start pouze s doprovodem jednoho rodiče!
Děti a mládež do 18 let - povinná HELMA! Závod se jede na vlastní nebezpečí.

Účastníci nad 18 let startovné 50Kč. Trať je vhodná pro horská kola. 

ZŠ a MŠ Oudoleň nabízí k prodeji 3 ks 
počítačů, rok výroby 2005.

které si samy organizovaly tréninky, v odpoledních hodinách se 
scházely, rozcvičovaly a „kopaly do mičudy“. Takže opravdu, milé 
děti, klobouk dolů před vaší snahou!                     Katka Sobotková
 Dne 5. 5. jsme jeli reprezentovat Oudoleň ve fotbale. Byly tam 

4 skupiny. My jsme byli ve skupině, kde jich bylo zrovna pět. V naší skupině byl Krucemburk, Sady, Štoky, Světlá. 
Všechno jsme sice prohráli, ale dostali jsme všichni tužku a pití. Poprvé jsem si zahrál proti bratrancovi, dal nám 
4 góly. Když jsme odcházeli, pán nám dal ještě do školy mičudu. (Matěj B., V. tř.) 

 McDonald´s Cup se mi moc líbil. Podařilo se mi dát jeden gól. Dostal jsem tričko. Bavilo mě i trénovat na stadiónu. 
(Tomáš B., IV. tř.)

Dopravní hřiště v Oudoleni
 V pátek 6.5. k nám přijeli pracovníci BESIPU. Učili jsme se značky a předpisy. Jezdili jsme na kole. (Markéta B., II. tř.)

Beseda o myslivosti
 Dne 12. května k nám přijel pan Ondráček z Jitkova a vyprávěl nám o přírodě a myslivosti. Promítal nám obrázky 

zvířat. Vyprávěl nám o praseti divokém. Řekl nám, že je moc prasat, a proto se musí střílet. Moc se mně to líbilo. 
Využij každé příležitosti, abys pro přírodu udělal něco dobrého! (Tomáš H., III tř.)

Dopravní soutěž mladých cyklistů ve Světlé n/S.
 Dne 17. května jsme byli na dopravní soutěži od BESIPU. Ráno jsme jeli 

autobusem na křižovatku. Z křižovatky jsme jeli do Havlíčkova Brodu. 
Z Havlíčkova Brodu jsme jeli autobusem z BESIPU a jeli jsme do Světlé n/S. 
Měli jsme testy, zdravotku, jízdu zručnosti a jízdu po dopravním hřišti. Jako 
první jsme měli jízdu zručnosti, která se nám moc nepovedla, poté jsme měli 
zdravovědu, která se nám povedla ze všeho nejvíc. Po zdravovědě jsme šli 
na testy. Z testů jsme byli nejlepší z mladší kategorie. A nakonec jsme jezdili 
po dopravním hřišti, to nás moc bavilo. Po skončení všech úkolů bylo dlouho 
napínavé vyhlášení. Umístili jsme se na dobrém 4. místě ze 17. Moc se nám to 
líbilo.  (Ivana B., Anička S., Tomáš B, všichni IV. tř.a Jakub O., V. tř.)

Přírodovědná soutěž – školní soutěž
V polovině května proběhlo školní kolo v přírodovědné soutěži. Děti měly za úkol 
všímat si přírody a donést určité rostliny. Žáci 3. – 5. tříd pak poznávali 58 živočichů 
a 62 rostlin. Nejlepší 3 z každé třídy pak postupovali na přírodovědnou soutěž 
do Havlíčkovy Borové.

Nejvíce bodů ve 3. třídě získali: Tomáš Husslik (177 b.), Eliška Ondráčková (171 b.), Michal Blažek (135 b.).  Ve čtvrté 
třídě to byly: Jana Losenická (170 b.), Anna Stehnová (150 b.), Kateřina Kubátová (143 b.) A 5. třída: Matěj Běhounek 
(159 b.), Michal Strašil (152 b.), Jakub Bačkovský (137 b.)                                                                        Katka Sobotková

Přírodovědná soutěž v Havlíčkově Borové
V úterý 24. května jsme po obědě vyrazili do školy do Havlíčkovy Borové, abychom 
poměřili znalost rostlin a živočichů s ostatními školami. Našimi soupeři byli soutěžící 
z Borové, Krucemburku a České Bělé. Naši páťáci obsadili bronzovou příčku, čtvrťáci 
pak stříbrnou pozici. Nejlépe se vedlo třeťákům, kteří vybojovali zlaté první místo. 
Všem patří dík za to, jak se dokázali naučit poznávat živou přírodu.  Katka Sobotková
 Dne 24. 5 jsme jeli do Havlíčkovy Borové na přírodovědnou soutěž. Já jsem měl 

0 chyb. Dívali jsme se na film Ať žijí duchové! Viděli jsme také roj včel a hráli jsme 
vybiku a basket. Jedli jsme buchty a chlebíčky a pili čaj. Viděli jsme Lexíka a kozu 
s křivou hubou. Někdo si šel něco koupit. Bylo to tam pěkné!!! (Tomáš H. II. tř., 
Michal S: V. tř.)

 Dne 24. 5. jsme jeli do Havlíčkovy Borové na přírodovědnou soutěž. Když jsme tam autobusem dojeli, šli jsme 
za Lexíkem. Třeťáci měli umět 40 zvířat a rostlin, čtvrťáci 50 a páťáci 60 druhů rostlin a 60 druhů zvířat. Soutěžili jsme 



ŽIVOTNÍ  JUBILEUM
V měsíci červnu oslaví výročí narození:

       Ivana Slámová,  Oudoleň 144

       B L A H O P Ř E J E M E ! !

KULTURA A INZERCE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ

ANGLIČTINA-NĚMČINA

výuka, doučování, příprava na maturitu 
(i prázdninový kurz).

Kontakt: T.Dymacek@seznam.cz, 721 813 959.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat starším 

dorostenkám za pomoc při úklidu 
pohostinství po malování a také Vladimíru 
Zvolánkovi, Josefu Křesťanovi ml. a Jiřímu 

Kryštofkovi ml. za pomoc při vyklízení 
pohostinství před malováním.

Všichni mi nabídli pomoc sami a naprosto 
nezištně. Moc děkuji.

Marie Šmídová, Pohostinství Oudoleň

jako družstva (tři za každou třídu). Po soutěži jsme šli do tělocvičny. Hráli jsme vybíjenou a basketbal.(Eliška O.,III. tř.)

Lehkoatletické závody v Chotěboři
 Dne 26. 5. jsme jeli do Chotěboře autobusem. Když jsme tam došli, tak jsme šli zkusit skok do písku. My třeťáci jsme 

šli na běh, pak na skok do dálky a nakonec na hod kriketovým míčkem. Z běhu jsem se dostala do finále. Moc se mi 
nedařilo. (Eliška O., III. tř.)

 Dne 26. května jsme jeli na lehkoatletické závody do Chotěboře. Soutěžilo se v běhu, skoku do dálky a hodu 
kriketovým míčkem. Tomáš Bačkovský získal dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou z hodu kriketovým míčkem. Anička 
Stehnová získala tři zlaté medaile. (Tomáš H., III. tř.)

 Dne 26. 5. jsme byli na atletice, byl jsem ve všem čtvrtý. Hodil jsem 30,5 metru a skočil jsem 300 cm. V běhu jsem byl 
druhý v rozběhu, ale měl jsem dlouhý čas. (Kuba B., V. tř.)

MATEŘSKÁ ŠKOLA:
Dne 19. 5. za přítomnosti rodičů proběhla v mateřské škole ukázka práce s dětmi a country tanec v kovbojském oblečení. 
Maminky si zatancovaly společně s dětmi.  Od 26. 5. máme v mateřské škole indiánské dny. Povídáme si s dětmi 
o životě indiánů, vymýšlíme indiánská jména, navlékáme indiánské náhrdelníky a náramky. Vzpomínáme na návštěvu 
indiánské vesničky v loňském školním roce. Dne 1. 6. na Mezinárodní den dětí plnily děti v indiánských kostýmech 
indiánské úkoly a za odměnu dostaly sladkosti.                                                                                       pí Pavla Váňová

Sbor dobrovolných hasičů z Oudoleně pořádal 7. 5. 2011
obvodní kolo hry Plamen pro mladé hasiče. Bylo to 
„předkolo“ , ze kterého se nejlepší týmy dostaly na okresní 
kolo do Havlíčkova Brodu.
V tomto obvodě mezi sebou soupeřila družstva z Oudoleně, 
Havlíčkovy   Borové,    Dlouhé    Vsi,   Dobré,    Krucemburku 
a Sobíňova. Sešlo se zde 7 družstev mladších a 6 starších. 
Celá soutěž se konala za kulturním domem na louce, kde 
byly připravené tratě na štafety a požární útok. Běhala se 
současně štafeta požárních dvojic a štafeta 4 x 60 metrů, kde 
se vystřídali jak mladší, tak starší, a po odběhnutí byla 
připravena dráha na požární útok, který se  běžel   ze
dvou   základen,   takže po poledni bylo po celé soutěži. Celé 
klání dopadlo tak, jak se kdo snažil a jak přálo štěstí. Pro 
Oudoleň z tohoto vzešlo 4. místo pro mladší družstvo a 6. místo pro starší (časy    disciplín    všech    
kolektivů  jsou na www.sdhoudolen.estranky.cz). 
Díky všem sponzorům měly děti velice pěkné ceny i na posledních místech. Poděkování patří také pořadatelům 
za občerstvení, přípravu tratí a dalších nezbytných věcí, které jsou potřeba při zajištění takovéto akce.   

Do České Bělé se vypravila v sobotu 28. 5. 2011 i družstva SDH 
z Oudoleně. Konala se zde hasičská soutěž starších hasičů obvodu 
č. 6. Za naše SDH nastoupila 2 družstva starších mužů, jedno mladších 
a jedno družstvo žen. Celkem se zde sešlo 6 družstev žen, 9 kolektivů 
mladších a 9 kolektivů starších mužů.
Po zahájení soutěže se začala běhat štafeta 100 m jednotlivci, kterou 
běhají ženy a mladší muži. A pak následoval požární útok, na který se 
všichni netrpělivě těšili. Družstvo mladších mělo startovní číslo 4, starší 
muži 15 a 18, ženy číslo 6. Jako každý rok to byla zajímavá podívaná 
a jako každý rok měl někdo natrénováno více a někdo méně. Také zde 
svoji roli hrálo počasí, štěstí a rozhodčí. Pro Oudoleň bylo umístění 
následující: muži mladší   7. místo, muži starší I.   7. místo, muži II.     
9. místo a družstvo žen 6. místo.                                        Eva Rosická

  




