
 

     

 
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM HASIČŮ,  
OBCE A SRAZEM RODÁKŮ 

Tak nám to uteklo jako voda.  
Hasičské oslavy, které byly hodnoceny velice kladně z řad 
soutěžících družstev, tak i z řad diváků. Perfektní 
připravenost celého areálu za kulturním domem pro soutěže, 
tak i připravenost zázemí s občerstvením. Za to vše patří dík 
všem, kdo se na přípravách a pořádání podíleli.  
Dalším  významným  dnem  pak  byly  oslavy  výročí obce, 
na které jsme se připravovali s velkým úsilím a pílí, aby vše 
dobře dopadlo. Počasí nám bylo nakonec příznivě 
nakloněno, což ocenili všichni, kdo se zúčastnili programu 
oslav. Jsem rád za velkou účast, která mě příjemně 
překvapila. Co rodáků, známých a přátel mělo zájem se 
s námi podělit o zážitky a radost, která celý den panovala v naší vísce (ale hodnocení určitě nechám na každém z Vás). 
Program celého odpoledne, jarmark a hudba - vše bylo sladěno a každý si určitě vybral podle svého gusta. Také vynikající 
koláčky a napečené dobroty byly příjemným zpestřením nově otevřeného obecního úřadu. Doufám, že se Vám občanům bude 
k nám příjemně chodit a my budeme moci plnit Vaše požadavky. 
Dovolte mi na konec poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na financování celé akce: za příspěvek MAS Havlíčkův kraj, 
o. p. s., firmám za příspěvek na vydání kalendářů, jejichž loga najdete přímo v kalendáři, našim „seniorkám“, i když se letos 
mezi ně zapojily i mladší ruce, za napečení vynikajících koláčků, za náplně do koláčků panu Zdeňku Ondráčkovi z Pekárny 
VILÉM, panu Josefu Křesťanovi za financování super ohňostroje a v neposlední řadě našim hasičům a paní hostinské Marii 
Šmídové za celodenní občerstvovací servis. 
Děkuji Vám a těším se na další vydařené akce              Ivo Béna, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje program zasedání. 
- schvaluje podat žádost o dotaci z Operačního programu 

životního  prostředí  v rámci  Prioritní  osy  2  na zateplení 
a změnu zdroje vytápění v budovách čp. 131 a čp. 123. 
Dále zastupitelstvo schvaluje přijmout nabídku firmy 
DEKPROJEKT, s.r.o. na doplnění energetického auditu 
kulturního domu a vypracování energetického auditu 
budovy čp. 123, nabídku firmy SONET Building, s.r.o.     
na vypracování projektu a nabídku Ing. Davida Plíštila, 
Ph.D. na vypracování žádosti o dotaci a provedení 
výběrového řízení. 

- bere na vědomí Protokol finančního výboru o výsledcích 
veřejnoprávní    kontroly    hospodaření   Obce   Oudoleň 
za období od 1. 11. 2011 do 31. 5. 2012 a dále Záznam 
kontrolního   výboru   o  provedené  kontrole  za   období 
od 10. 11. 2011 do 13. 6. 2012. 

- schvaluje zápis roku 2011 v kronice a odměnu kronikáři 
obce. 

- schvaluje prodloužení dohody na roznášku Oudoleňských 
listů paní Veronice Slámové a navýšení měsíční odměny. 

- schvaluje rozpočtové změny č. 4/2012. 
- bere na vědomí informace o rozpočtovém určení daní. 
- schvaluje Směnnou smlouvu mezi podílnickými 

obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem 
obcí. 

- schvaluje žádost o udělení výjimky z počtu dětí 
v Mateřské škole Oudoleň pro  školní rok 2012/2013, 
a to o navýšení počtu dětí o 4 nad kapacitu. 

- schvaluje  Smlouvu   o   uzavření   budoucí   smlouvy 
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby 
číslo  IE-12-2004701/VB/2,  název  stavby  Oudoleň, 
p. Kozar, úprava vnn u č. p.  115 mezi Obcí Oudoleň 
a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností 
MONTPROJEKT a.s.  

- bere na vědomí vyúčtování akce Setkání rodáků. 
Celkové výdaje činí 66 373,- Kč a celkové příjmy 
43 718,- Kč. Do výdajů jsou také započítány celkové 
náklady na kalendáře, jejichž prodej stále pokračuje. 
Takže rozdíl mezi výdaji a příjmy, ve výši 22 655,- Kč 
není v současné době ještě konečný, ale bude nižší. 

- bere  na  vědomí  opravu  obecního vodovodu před 
čp. 135, nákup kalového čerpadla a měřiče chloru. 

 
 

OBECNÍ KNIHOVNA  
Výpůjční doba během letních prázdnin bude každý čtvrtek v dob ě 18:00 do 20:00 hodin , v sobotu bude knihovna zav řena. 
Ve čtvrtek 5. 7.  bude knihovna otev řena v dob ě od 18:00 do 20:00 hodin .                                 Olga Hussliková, knihovnice 
POCHVALA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
Pane starosto, ráda bych touto cestou pochválila žáky z vaší školy a jejich učitelku. Tento týden od pondělí do středy pobývaly 
děti ze čtvrté a páté třídy vaší školy spolu s paní učitelkou Dášou Losenickou na našem pracovišti ve Žďárských vrších. 
Byla jsem tam s nimi a byl to pro mne pěkný zážitek a hlavně ujištění se o tom, že s českým školstvím to není tak zlé, jak se 
píše a říká. Přesto, že je vaše škola malá a děti se učí malotřídním způsobem, dokáže paní učitelka vyrovnat tento handicap 
skvěle. Bylo nádherné poslouchat jejich večerní rekapitulaci dne: to jak žáci reagovali, jaké podněty dostávali a jak si všichni 
báječně rozuměli. Pod dobrým vedením paní učitelky byly děti do všeho zapálené, i ty méně zdatné dokázala přesvědčit, že 
každá práce má smysl. 
K nám na Chaloupky jezdí spíše nadšení učitelé, takže jsme zvyklí, že jejich přístup k dětem je odlišný od běžných pedagogů. 
Ale paní Losenická převyšuje svým vztahem k dětem většinu z nich. U Vás v Oudoleni se žákům musí ve škole žít báječně. 
Individuální přístup, laskavost, porozumění a nezištnost, to všechno jim paní učitelka dává. 
Děti se jí snaží oplácet stejnou měrou. Jsou schopné spolupráce i samostatnosti a velmi jsem na nich oceňovala také 
skromnost, což se dneska nevidí. Hezky se nám s nimi pracovalo. 
Přeji Vám hodně takových dětí a učitelů        Marie Rajnošková, koordinátor pracoviště Krátká 
HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S. INFORMUJE 
Společnost Havlíčkovu Borovou zemědělskou a.s. oslovil starosta obce Oudoleň a nabídl prostor v Oudoleňských listech. 
Dané možnosti rád využiji.  
Obec Oudoleň je druhým našim střediskem, ale hlavně katastrem, který obhospodařujeme. S obcí jsme vždy dobře vycházeli. 
Chci poděkovat obci a občanům za pronájem pozemků naší akciové společnosti. V loňském roce jsme navýšili nájemné       
za pozemky na 1100,- Kč s výpovědní lhůtou 5 let, na 10 let 1600,- Kč, na 20 let 2000,- Kč s  tím, že i v letošním roce 
nájemné zvýšíme. Počítáme řádově o dalších 500,- Kč -  dle hospodářských výsledků.  
Obec Oudoleň má letos významné výročí, ke kterému chci za Havlíčkovu Borovou zemědělskou a.s. popřát mnoho úspěchů, 
ať se obec dále rozvíjí a vzkvétá. 
Příště Vás rád seznámím s plány zemědělské a.s. na další období.               
Za Havlíčkovu Borovou zemědělskou a.s.                                                                   Ing. Aleš Málek, předseda představenstva 
 
 

 
Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity s důrazem  na podporu  vitality 
a důstojnosti všech osob. Právě důstojnost a to, abychom 
ty dva póly lidské populace – seniory a děti neponižovali 
svou fyzickou a materiální nadvládou, považuji za snad 
nejdůležitější.  
Dříve systém vejminků nahrával soužití, které mělo různou 
úroveň, ale každopádně byly jednotlivé generace stále 
v kontaktu. Dnes žijí i tři až čtyři generace často mimo svůj 
dosah, v mnoha případech se vidí jednou za čas. Pak 
přirozeně neznají své starosti a neznat znamená nechápat 
a netolerovat. Kdysi u základního domu bývala menší   
chaloupka   pro    dožívání    starší    generace.    Tam  se 
v pokročilejším věku přemístili dědeček s babičkou a místo 

v domě uvolnili „mladým“. Mělo to nemálo výhod pro obě 
strany. Ti staří měli po ruce potřebnou péči a pomoc, 
naopak  mladí  mohli  počítat s pohlídáním domu i dětí. 
Pro děti ostatně bylo soužití se dvěma generacemi určitě 
obohacujícím vkladem do života. Zkušenost a nadhled 
nejen rodičů, ale i dědečků a babiček obohacoval jejich 
osobnost. Výhodné to bylo i prakticky. Senioři netrpěli 
nudou, i když neměli televize. Starali se o děti, o domácí 
zvířectvo, nasekali trávu, obhospodařovali políčko. Byli 
užiteční a neměli nedostatek pohybu, kterým trpí dnes 
mnoho starších lidí. Při marodění nebyli sami a bez 
pomoci. 
V dnešní přece jen jiné situaci filosofii Evropského roku 
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity nejlépe 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
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SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 



vystihuje myšlenka, že po šedesátce život zdaleka 
nekončí. Evropská společnost si začíná zvláště přínos 
seniorů uvědomovat a hodnoty aktivního stárnutí jsou tak 
stále více a více prosazovány. I tradiční Den otevřených 
dveří v sídle Kraje Vysočina byl letos v červnu věnován 
dětem, rodičům  i  prarodičům,  prostě  aktivnímu  stárnutí 
s podporou celé rodiny. Program pro zhruba osm stovek 
návštěvníků zajišťovaly v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě 
všechny tři generace. Děti zpívaly, střední generace hrála 
a tančila.  Největší   podíl   aktivit   však    zajistili    senioři 
z krajských   zařízení – podávala  se   připravená   tradiční 
i netradiční jídla, tančilo se na klasickou i supermoderní 
hudbu a rozmanitá byla nabídka bytových doplňků. Svým 
vystoupením mě pobavily „Hodické kočky“ – postarší dámy 
se smyslem pro humor. Na konec srpna chystá náš odbor 
sociálních věcí setkání seniorů a dětí pod názvem „Příroda 
mostem mezi generacemi“, kde dojde k navázání 
kontaktů,  vzájemnému  poznávání  a  tvorbě při pobytu  
ve vzdělávacím středisku Chaloupky. 
K pojetí aktivního stárnutí patří i celoživotní vzdělávání. 
Po Jihlavě a Velkém Meziříčí se další cykly Univerzity 
třetího věku budou realizovat i v Pelhřimově. Vysoká škola 
polytechnická Jihlava společně s Odborem sociálních věcí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a za vydatné pomoci 

Domova  pro  seniory  Pelhřimov  připravily pro občany 
nad 50 let nový vzdělávací cyklus s názvem „Zdravý 
životní styl I“. Jeho součástí budou přednášky na téma: 
Poetické myšlení, Pohyb a cvičení v seniorském věku, 
Stravovací návyky seniorů, Psychosomatická terapie, 
Paměť a životospráva, Duševní hygiena, Mezilidské vztahy 
a řada dalších zajímavých témat. Myslím, že to vše může 
být pro seniory, kteří nechtějí jen pasívně stárnout                
u televize, dost zajímavé. 
Věk starší populace se díky zlepšující se zdravotní péči 
(přes všechny nedostatky) stále prodlužuje a bude 
přinášet mnoho nahromaděných problémů. Nemůžeme 
v tom nechat seniory samotné, je třeba si připomínat, že 
solidarita se seniory je výrazem vyspělosti společnosti. Ale 
žádná úřední správa, žádné instituce tyto úkoly samy 
nevyřeší. Bude záležet na přístupu všech – těch 
v produktivním věku i samotných seniorů. Na našich 
schopnostech vzájemně si naslouchat, umět se vžít                 
do situace těch druhých. A pomáhat si s využitím nejen 
různých organizací, paragrafů nebo nařízení, ale 
především obyčejného lidského rozumu a soucítění. 
Neméně důležité je vnímání dětí jako subjektů s právem 
na svůj názor, na své důstojné místo v tom složitém světě 
dospělých.              Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Naše mateřská škola byla společně se žáky 1. – 3. ročníku naší základní školy a s dětmi 
z Mateřské školy Sobíňov na školním výletě v Babiččině dvorečku v Licibořicích u Nasavrk. 
Děti měly možnost poznat divoká prasata, daňky a celou řadu domácích zvířat. Ochutnali 
jsme sýry z kravského mléka. Zážitkem bylo krmení zvířat tvrdým chlebem a pečivem 
doneseným z domova. Babiččin dvoreček doporučujeme rodinám s dětmi jako zajímavý 
prázdninový výlet.  
Školní rok zakončíme s předškoláky táborákem, opékáním a zazpíváním písniček, které 
jsme se během školního roku naučili. 
Přejeme dětem, rodičům, panu starostovi Ivo Bénovi i celému zastupitelstvu příjemně prožité letní dny.      Pavla Váňová 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA   
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ 
V květnu se žáci 2. – 5. ročníku připravovali na školní kolo přírodovědné 
soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 5. ročník, 4. ročník a 2. – 3. 
ročník.  Žáci  5.  ročníku  museli  poznat  a   správně   pojmenovat   rodovým 
a druhovým jménem 60 rostlin a 60 živočichů, čtvrťáci určovali po 50 z každé 
skupiny a nejmladší soutěžící po 40. Tři nejlepší z každé kategorie postoupili 
do  soutěže  do  České  Bělé, kde  se  4. 6. utkali s tamními žáky a s žáky 
z Havlíčkovy  Borové.  Naši   zástupci   reprezentovali   dobře:   v   kategorii 
3. ročníků zvítězila Markétka Belatková, v kategorii 4. ročníků obsadil velmi pěkné 3. místo Míša Blažek. V kategorii 5. ročníků 
byli nejlepší Jana Losenická na 1. místě a Tomáš Bačkovský na 3. místě.                                                      Dagmar Losenická 

 

VÝLET NA KRÁTKOU 
 

Červen je měsícem školních výletů. Výlet 4. a 5. ročníku jsme 
si naplánovali tam, kde jsme pobývali před Vánocemi – opět 
na Krátkou ke Sněžnému. Na 18. – 20. 6. jsme si objednali 
krásné počasí, a tak nic nebránilo tomu, abychom poznávali 
přírodu i dávnou historii této části Vysočiny. 
První   den   dopoledne   jsme  se  zastavili v Knihovně  M. J. 
Sychry ve Žďáře, pracovnice dětského oddělení pro nás 
připravily  velice  pěknou  besedu  o žďárských pověstech. 

Na ty jsme navázali odpoledne, kdy jsme se vydali po stopách železářství v Kadově – viděli jsme místa, kde stávaly milíře, 
správní budovy, nacházeli jsme zbytky strusky, ale i drobné 
pozůstatky po tavení skla v okolních dávno zaniklých 
sklárnách. Pak jsme procházeli říčkou Fryšávkou, 
vysvětlovali  jsme  si,  co člověku dává voda, sledovali jsme 
a určovali vodní živočichy a měřili čistotu vody, brodili jsme 
se meandrem před obcí Fryšavou. Druhý den jsme se  
vydali na celodenní pěší výlet přes Malinskou skálu, 
Křovinu, Lisovskou skálu až na Devět skal. Třetí den jsme 
věnovali   poznávání    lučních    rostlin    v    okolí   Krátké 
a soutěžím.                                              Dagmar Losenická 

ZŠ A MŠ OUDOLEŇ 



� Druhý den jsme se vypravili na zdolání osmistovky. Nasnídali jsme se a vypravili na Malinskou skálu, která měří 811 m. 
Na tu jsme vylezli všichni, šli jsme přes Blatiny. Potom jsme šli na Lisovskou skálu, která má 802 m. Cestou jsme přešli 
kopec Křovina, vysoký 830 m. A konečně jsme se dostali na Devět skal, výška 836 m. Potom jsme se vydali na Milovský 
rybník. Cestou jsme viděli skalku Pastýř a Lvice. Tam jsme hráli šiškovanou, šli jsme dál a viděli jsme Bílou skálu. Také 
jsme hráli hru, kdo najde a nasbírá nejvíce druhů listů. Největší počet byl 55 listů. A konečně jsme dorazili k Milovskému 
rybníku. Vykoupali jsme se a šli jsme znovu na Blatiny na opičí dráhu. U opičí dráhy byly krávy, lamy, osli, králíci, ondatra 
a plastový kanec. Stala se tam nehoda, jedna kráva jim lehla do stánku a shodila jim sklenici s pitím. Když jsme se 
vyřádili, šli jsme na Krátkou. Dali jsme si večeři a šli jsme do hajan. Celkem jsme ušli 18 km. Tom B., 5. roč. 

  

ŠKOLNÍ ORIENTAČNÍ BĚH 
V úterý 26. 6. jsme my „páťáci“ připravili pro ostatní spolužáky takové malé překvapení 
k ukončení školního roku. Byl to malý orientační běh s pěti stanovišti: skládání puzzle, 
skákání v pytli, přenesení vejce na lžíci, ochutnávání jídla a házení míče do koše. 
Soutěžícím se měřil čas a strhávaly trestné body. Tři nejlepší z každé třídy dostali   
sladkou odměnu a perníkovou medaili. Disciplíny si vyzkoušeli i školkáčci.                                                                           
                                                                      Anna S., Tom. B., Iva B., Káťa K. a Jana L.  
 
ŠACHOVÝ KROUŽEK 
Celý školní rok 2011/2012 probíhal šachový kroužek a v něm velký  šachový  turnaj.  

Také jsme se úspěšně zúčastnili i několika soutěží (Pribináček, Okresní přebor škol v šachu, Krajský 
přebor škol v šachu, Šachový turnaj v Lipnici). Do školního šachového turnaje se 
zapojilo celkem 19 dětí. Většina z nich odehrála 90 zápasů. A jak to celé 
skončilo? První zlatou příčku obsadila Anička Stehnová z 5. třídy, která měla 
úspěšnost 96,67%. Krásné stříbrné místo patří Elišce Ondráčkové (IV. třída), její 
úspěšnost byla 92,22 %. Bronzové místo patří Tomášovi Bačkovskému (V. třída), 
4. místo vybojovala Ivanka Bencová (5. třída) a 5. místo obsadil Štěpán Zvolánek 
(1. třída).  
Všem zúčastněným blahopřeji, doufám, že i o prázdninách si najdou čas zahrát si 
šachy a byla bych moc ráda, aby „páťáci“ v šachách pokračovali i nadále!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                  Kateřina Sobotková 
 

Krásné prázdniny plné pohody a sluníčka všem přejí 

zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Oudoleň. 
 

 
 
 

ORIENTAČNÍ BĚH 
Sobota 2. června se v Oudoleni nesla ve znamení oslavy Dne dětí, k jehož 
příležitosti jsme připravili orientační běh. Závodníci plnili na trati různé úkoly 
– střelba ze vzduchovky, poznávání zvířat a rostlin, puzzle, zkouška paměti. 
Na ty starší pak ještě čekalo skákání v pytli a hledání klíče. Odměnou všem 
bylo občerstvení, na konci pak vyhlášení výsledků a předání cen těm 
nejlepším.  
Po celou dobu nám bylo k dispozici výborné zázemí Chaloupky, za což 
děkujeme! Pochvala a díky patří partě mladých sokolíků za vydatnou pomoc 
při organizaci a PEKÁRNĚ VILÉM za sponzorský dar v podobě výborných 
koláčů.                                                                                  TJ Sokol Oudoleň 

 

VÝSLEDKY : 
 

Kategorie: PŘEDŠKOLÁCI           Kategorie: DO 10 LET                          Kategorie: 10 – 15 LET  
1. Matyáš Sláma                           1. Nela Frühbauerová                           1. Anna Stehnová 
2. Michaela Záhumenská 2. Michal Blažek            2. Jakub Bačkovský   
3. Stanislav Moravec  3. Anna Blažková           3. Michal Strašil 
4. Marek Doležel  4. Jan Kubát            4. Tomáš Bačkovský 
                 5. Kateřina Antlová 
Kategorie: MAMINKY S KOČÁRKY:             6. Kateřina Kubátová 
1. Doleželovi                                                                                                                                                                                                                                             7. Tomáš Husslik 
2. Blažkovi                              8. Martin Antl 
3. Stehnovi   9. Patrik Strašil 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TJ SOKOL OUDOLEŇ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Sběr elektrozařízení je možné domluvit v případě zájmu s panem Jaromírem Antlem, Oudoleň 154, 
č. tel.: 777 251 794.  

 

Drobnější vyřazené elektrospotřebiče (konvice, hračky, foťáky, myši, mobily, sluchátka…)  
je možné odložit do E-boxu, který je umístěn v budově obecního úřadu čp. 123. Zde je také 
možnost odložit vyřazené tonery a baterie. 
VÍTE, ŽE díky zpětnému odběru 100 ks mobilních telefonů:  
• se ušetří 475 kWh elektrické energie? Stejné množství energie by stálo zhruba 2202 Kč a moderní 

úspornou lednici by mohlo pohánět více než čtyři a čtvrt roků.  
• se nevytěží celkem 5, 67 kilogramů primárních surovin, nejvíce písku, vápence a železa? 
• se níží produkce nebezpečných odpadů o 563 kilogramů? Stejné množství nebezpečných 

odpadů vyprodukuje za rok 140 domácností. 
 

 
 
 

PREZENTAČNÍ AKCE MAS PŘI PŘÍLEŽITOSTI SRAZU RODÁKŮ 
V OUDOLENI  
Ve spolupráci s Obcí Oudoleň pořádala naše MAS 9. června prezentační akci 
v budově oudoleňské základní školy. Akce byla spojená i s ochutnávkou 
místních produktů. Počasí se umoudřilo a sluníčko vylákalo místní i přespolní 
k prohlídce prostor v budově školy rekonstruovaných na kanceláře obecního 

úřadu. Místní škola, školní družina      
a školka si pro návštěvníky 
připravily na veřejném prostranství 
bohatý kulturní program. Místní byli 
mile překvapeni řešením 
bezproblémového přístupu na úřad. 
Doposud totiž obecní úřad sídlil 
v patře kulturního domu a pro 
mnohé, zvláště seniory, byla cesta 
na úřad přímo strastiplná. Návštěvníci odjinud (rodáci) si zavzpomínali na doby 
prožité v rodné obci a pochvalovali oudoleňské, jak jsou šikovní.         
                                                     Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HAVLÍČKŮV KRAJ O. P. S. 



ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci červenci oslaví výročí narození: 
 

Božena Dvořáková, Oudoleň 130 
Hana Rázlová, Oudoleň 65 

Václav Zdražil, Oudoleň 142 
 

V měsíci srpnu oslaví výročí narození: 
Vlasta Zhřívalová, Oudoleň 53 

 

 

BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZVÁNKA NA KULTURNÍ LÉTO V KRAJI VYSOČINA 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás osobně pozval na připravované kulturní aktivity soustředěné pod společným názvem 
Vysočina fandí kultuře. Tento ojedinělý projekt Kraje Vysočina Vám nabízí možnost aktivně strávit nadcházející měsíce. Od června 
do  října  je  pro  Vás  připraven  bohatý  kulturní  program,  ve  kterém  si  určitě  každý z Vás najdete své oblíbené kulturní vyžití. 
Pro všechny věkové kategorie je připravena téměř padesátka aktivit, které stojí za to si zapsat do kalendářů a navštívit je. 
Jedna z mnoha zajímavých aktivit, která je připravena na letní měsíce, je 14. ročník Mezinárodního hudebního Festivalu Petra 
Dvorského. Stejně jako předešlé ročníky i letošní rok bude výjimečný díky světoznámému interpretovi. Na začátku srpna vystoupí 
v zámecké zahradě v Jaroměřicích  nad  Rokytnou  novozélandská  sopranistka  Kiri  Te  Kanawa, jejíž  hlas   doprovázel   například 
i svatební oslavy anglické královské svatby prince Charlese s Dianou Spencer. Dále by Vaší pozornosti neměly uniknout 
několikadenní Folkové prázdniny v Telči nebo také pokračování akce Putování Vysočinou 19. srpna 2012 v Havlíčkově Brodě, která 
je předposlední zastávkou před Jihlavou, kde bude série koncertů zakončena na jihlavském náměstí 7. září 2012.  
Další neméně zajímavé kulturní aktivity na využití volného času připravuje Kraj Vysočina  od jara do podzimu 2012. Kompletní 
přehled plánovaných výstav, koncertů a festivalů je pro inspiraci nebo jako pozvání pro domácí i hosty k dispozici na internetové 
stránce http://www.kr-vysocina.cz/vysocina-fandi-kulture/ds-302017/p1=50750. 
Přijměte prosím mé srdečné pozvání a užijte si kulturní léto společně s námi. 

Ing. Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu 
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KULTURA A INZERCE 

Poděkování 
Chci  touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň 
za odvoz objemných vyřazených elektrospotřebičů a zejména panu 
Jaromíru Antlovi za velmi vstřícný přístup.  
Dále  bych   chtěla   moc    poděkovat     panu    Karlu    Kremlíkovi 
za ochotnou sousedskou výpomoc.                              Květa Tomanová 

CITÁTY  
∗ Lidský život má nesmírnou cenu lásky. 
∗ Slova jsou činy moudrosti. 
∗ Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. 

(film Rozmarné léto) 
∗ Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním 

přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po 
hrůzách noci zasvítá den. 

Vladislav Vančura (70. výročí úmrtí) 

Místní akční skupina Havlíčkův kraj ve spolupráci s Obcí Modlíkov pořádá  
 

Den MAS aneb není MASka jako maska 
 

dne 4. 8. 2012 od 13.30 hodin ve sportovním areálu v Modlíkově  
 

Jedná se o kulturně sportovní společenskou akci, na kterou MAS získala dotaci z grantového programu 
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2012 z Fondu Vysočiny. Do akce budou zapojeny i okolní obce.  

Zajištěn bude hudební doprovod a občerstvení. Bližší informace budou zveřejněny. 
Pro seniory z okolí, kteří nejsou mobilní, bude zajištěn (podle zájmu) svoz autobusem. 

Pedikúra,  ošet ření nohou  
Manikúra, nehtová modeláž 

 
VEŠKERÁ PÉČE V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA 

 
Mokrá pedikúra, ošet ření ztvrdlé k ůže,  

nehtů, peeling, masáž. 
 

Mokrá, suchá manikúra, lakování a zdobení. 
 

P-schine – zpevn ění a ozdravení  
vašich neht ů s vysokým leskem. 

 

Gelové a akrylové nehty. 
 

Kárníková Božena 
 777 164 122 

 


