
 

 

     

 
 

Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň si Vás tímto dovoluje pozvat na 
 

Oslavy 110. výročí založení  
sboru dobrovolných hasičů v obci Oudoleň.  

Při této příležitosti bude uspořádána okrsková hasičská soutěž. 
 

Akce se bude konat v sobotu 26. května 2012 na louce za kulturním domem. 
 

1902                    2012 
 

Program: 
11:00 - Zahájení u kulturního domu, k poslechu bude hrát dechová hudba Chotěbořská sedma 
11:30 - Slavnostní  průvod, položení  věnců  u  školy  a  kapličky, poté  nástup  družstev a zahájení    
            okrskové hasičské soutěže  
16:00 - K poslechu bude hrát skupina pana Hospodky – hudba všech žánrů, po vyhlášení výsledků  
            bude pokračovat taneční zábava pod širým nebem (v případě nepřízně počasí v KD) 
 

Atrakce pro děti, k nahlédnutí budou kroniky SDH, klubovna, zbrojnice. 
Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vás SDH Oudoleň       

Setkání rodáků u příležitosti 
 615 let od první zmínky o obci Oudoleň                            

 

  sobota 9. 6. 2012  
 

Obec Oudoleň zve Vás, Vaše rodinné příslušníky, přátele a všechny rodáky  
na oslavu 615 let od první písemné zmínky o Oudoleni.  

 

                    Program: 
 14:00 Slavnostní otevření nového obecního úřadu 
 15:00 Vystoupení skupiny historického šermu BAŠTÝŘI 
 16:00 Školní akademie dětí ZŠ a MŠ Oudoleň 
 17:00 Slavnostní loučení s předškoláky a žáky 5. ročníku              
                            Vystoupení SRC Fanatic Havlíčkův Brod                            

 18:00 Vystoupení skupiny historického šermu BAŠTÝŘI   
 19:30 Taneční zábava, k poslechu a tanci hraje skupina PROFIL 
 22:00 Ohňostroj  
 

Na obecním úřadě budou vystaveny obecní kroniky. 
V základní škole bude den otevřených dveří, budou zde k nahlédnutí staré školní kroniky 

a informační výstava MAS Havlíčkův kraj. 
V hasičské klubovně a zbrojnici bude výstava k historii i současnosti hasičského sboru. 

Bude možné nahlédnout do kapličky, kde budou umístněny informace k historii kapličky. 
V kulturním domě bude otevřena knihovna s bezplatným internetem a stolem na biliár. 

Celé odpoledne bude hrát k poslechu skupina PROFIL. 
V obci budou umístěny pouťové atrakce. 

Celé odpoledne bude možné si zakoupit upomínkové předměty, kalendář obce pro rok 2013 
a dále keramiku, papírovou krajku, dřevěné hračky, výrobky z pedigu, bižuterii apod. 

Občerstvení bude zajišťovat Pivovar Chotěboř s. r. o. 
a bude připraveno i další občerstvení. 

 

Těšíme se na Vás. 
 

Akci podpořil MAS Havlíčkův kraj a Apoly s. r. o. 
 

V případě nepříznivého počasí se akce bude konat na obecním úřadě a v kulturním domě. 



Z OBSAHU: 
• očkování psů proti vzteklině 
• přerušení dodávky el. energie 
• sběr nebezpečného odpadu 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26. 4. 2012 

 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje program zasedání. 
- neschvaluje prodej části pozemku p. č. 648/45 v k. ú. 

Oudoleň na základě žádosti. Pozemek využívá také 
majitel sousední nemovitosti.  

- bere na vědomí výpočet nákladů na ostatní dopravní 
obslužnost za rok 2011 dle počtu obcí dotčených 
jednotlivými spoji a dle km ujetých v katastrech 
jednotlivých obcí. Náklady  v  obou  případech  jsou  
pro naši obec téměř stejné.  

- schvaluje požádat o dotaci z programu na ochranu 
obecního nemovitého majetku obcí Kraje Vysočina 
v roce 2012  na zabezpečení nového  obecního úřadu 
a školy na základě nabídky firmy Patrol group s. r. o. 
Jihlava.  

- bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2011. Při přezkoumání 
hospodaření obce Oudoleň za rok 2011 nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. Tato zpráva bude součástí 
Závěrečného účtu obce Oudoleň. Zastupitelstvo 
schvaluje odměnu paní Daně Zelenkové.  

- bere na vědomí informace z Valné hromady Svazku 
obcí Podoubraví. 

- schvaluje návrh ing. Jana Talácka, odborného poradce 
v energetice, na změnu dodavatelů energií.  

- bere na vědomí informace ze schůzky smluvních 
partnerů využívajících  zařízení  na  ukládání odpadů 
na skládce v Ronově nad Sázavou.  

- bylo seznámeno se žádostí o opravu splavu v horní 
části obce pod čekárnou. Splav bude opraven. 

- schvaluje   nákup    zahradního   traktoru  Husqvarna 
od firmy P&L, spol. s r. o. Žďár nad Sázavou.  

- projednalo organizaci oslav 110. výročí založení 
hasičského sboru a 615 let od první zmínky o obci.  

- bylo seznámeno s návrhem na poskytnutí peněžitého 
příspěvku rodičům při vítání občánků.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat 24. května 2012 od 18:00 hodin  v kanceláři obecního úřadu.  
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 
Na úřední desce je od 8. května zveřejněn závěrečný účet obce za rok 2011, jehož součástí je rovněž zpráva o 
přezkoumání hospodaření za rok 2011. Po dobu 15 dnů mají občané možnost se k závěrečnému účtu vyjádřit. 
Zastupitelé obce budou o jeho schválení hlasovat na zasedání dne 24. 5. 2012. 
Následující přehled nastiňuje skutečné plnění příjmů, výdajů, financování a získaných dotací a srovnání se schváleným 
rozpočtem. Podrobný rozpis je v případě zájmu k dispozici na webových stránkách obce, případně k nahlédnutí na úřadě 
obce. 

 

Údaje o pln ění příjmů a výdaj ů za rok 2011 (v K č) 
Třída Název Schválený rozpo čet Skutečnost  

k 31. 12. 2011 
Třída 1 Daňové příjmy       2 852 500,-      2 847 708,69 
Třída 2 Nedaňové příjmy          882 300,-      1 111 081,34 
Třída 3 Kapitálové příjmy            12 520,- 
Třída 4 Přijaté transfery         133 100,-         249 716,- 

 Příjmy celkem       3 867 900,-      4 221 026,03 
    

Třída 5 Běžné výdaje      3 537 500,-      2 900 270,40 
Třída 6 Kapitálové výdaje               984 289,- 

 Výdaj e celkem       3 537 500,-      3 884 559,40 
    

Třída 8 Financování – rozdíl příjmů a výdajů         330 400,-         336 466,63 
    
 Splátky úvěru         330 400,-         330 360,- 

 

Přijaté transfery (dotace)  
ÚZ Účel Obdrženo  Vyčerpáno  
-- Transfer na školství a státní správu         133 136,-         133 136,- 

98005 Sčítání lidu, domů a bytů             1 880,-             1 880,- 
90 POVV 2012 - Rekonstrukce čp. 123 – 

společenská místnost 
        111 000,-         111 000,- 

304 Školní sportovní aktivity             3 700,-             3 700,- 
89517 

Výměna vrat a oken u hasičské zbrojnice 
Obdrželi až 
v roce 2012. 

          37 622,- 
89518         150 487,- 

 Ke Dni matek přejeme všem maminkám v naší obci: 
„Šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu, 
na každý den radost malou, po celý rok pohodu.“  
 



SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 
Očkování psů proti vzteklině proběhne v pátek 11. 5. 2012  v době od 16:00 do 17:00 hodin  u kulturního 
domu. Sebou si vezměte 80,- Kč a očkovací průkaz psa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ  DODÁVKY ELEKTŘINY 
∗ Dne 14. 5. 2012 od 9:30 do 11:00 hodin nepůjde el. proud v domácnostech  od čp. 110 (Plíhal Václav) po čp. 114 

(Tomkovi) a od kulturního domu po čp. 76 (Drápalíkovi). 
∗ Dne 14. 5. 2012 od 13:30 do 15:00 hodin nepůjde el. proud v domácnostech od čp. 15 (Brabcovi)  po  kulturní  dům 

a v objektech: bytovka čp. 136 a čp. 22, kulturní dům, prodejna a zástavba pod prodejnou,  
∗ Dne 15. 5. 2012 od 11:30 do 13:00 hodin nepůjde el. proud v domácnostech v horní části obce až po čp. 15 

(Brabcovi) na straně jedné a po čp. 110 (Plíhal Václav) na straně druhé. 
∗ Dne 15. 5. 2012 od 13:30 do 15:00 hodin nepůjde el. proud v domácnostech v dolní části obce od čp. 114 (Tomkovi) 

na straně jedné a od čp. 76 (Drápalíkovi) na straně druhé na konec obce. 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Ve středu 16. 5. 2012  od 15:55 do 16:15 hodin prob ěhne u montované haly v dolní části obce svoz 
nebezpečného odpadu a elektroza řízení. 
Mezi nebezpečný odpad a elektroodpad patří: baterie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, 
odmašťovací přípravky, 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,  lednice, televize, 
PC, el. hračky,  videa a DVD přehrávače, rádia, kazetové magnetofony, gramofony, Hi-Fi věže, 
reproduktory, notebooky, monitory, telefony, tiskárny, apod.  
Tento svoz není určen na odvoz velkoobjemových odpadů.  
Termíny   svozů   jsou   firmou   organizovány   v odpoledních   hodinách   tak, aby   měli   občané     
možnost ve stanovenou dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. Prosíme tedy občany, aby přivezli svůj 
odpad ve stanovenou hodinu a neukládali ho u montované haly dopředu. 

 

 PORUCHA OBECNÍHO VODOVODU 
Obci se stále nepodařilo zjistit a odstranit poruchu na vedení obecního vodovodu. Obracíme se proto na Vás 
se žádostí o prohlídku p řípojek a vedení vodovodu a ohlášení p řípadného podez ření na poruchu . 

 

STAVEBNÍ POZEMKY 
Obec Oudoleň zjišťuje předběžný zájem o stavební pozemky v naší obci. Zájemci o stavební pozemek se mohou hlásit 
na obecním úřadě do 8. 6. 2012 . 
 

MOŽNOST ZAMĚSTNÁNÍ NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 
Obec Oudoleň nabízí možnost zaměstnání na veřejně prospěšné práce těmto skupinám obyvatel: osoby se 
zdravotním postižením, osoby mladší 24 let, starší 55 let, absolventi škol bez praxe, osoby s péčí o dítě do 6 
let. Nutná evidence minimáln ě 5 měsíců na úřadu práce. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.  

 

MOŽNOST BRIGÁDY 
Obec Oudoleň nabízí možnost příležitostné brigády – pomocné práce pro obec. Zájemci se mohou hlásit na obecním 
úřadě.  

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ PRO PRÁVNICKOU OSOBU  
Nově je možné na obecním úřadě požádat o vydání výpisu z Rejst říku trest ů pro právnickou osobu . 

Správní poplatek za vydání výpisu činí 100,- Kč. Dále je zde možné pořídit tyto ověřené výpisy: výpis z katastru 
nemovitostí  (je třeba znát katastrální území a dále číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo pozemku nebo číslo popisné 
domu), výpis z obchodního rejst říku , výpis ze živnostenského rejst říku , výpis z rejst říku trest ů (je třeba platný 
občanský průkaz nebo platný cestovní pas), výpis z bodového rejst říku řidi čů (je třeba 
platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas), výpis z insolven čního rejst říku , seznam 
kvalifikovaných dodavatel ů. Ceny výpisu: výpis z rejstříku trestů 100,- Kč, ostatní výpisy: 
první stránka 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč. 
 

POMNÍK PADLÝM ZA 2. SV. VÁLKY - PROSBA O POMOC 
Před místní školou stojí pomník padlým za 2. sv. války. Jak jste si mohli všimnout, již delší 
čas na tomto pomníku něco chybí – ze sloupku ční pouze šroub. 
Obec by chtěla pomník opravit, ale nemůže se dopátrat, co bylo na tomto sloupku umístěno. 
Z Pamětní knihy Obce Oudoleň jsme se pouze dozvěděli, že tento pomník byl odhalen v roce 
1950 a zhotovil ho pan Benda, sochař z Chotěboře.  
Prosíme proto, nejen starší občany, zda by si nevzpomněli, jak pomník vypadal při odhalení. 
Ale obracíme se i na ostatní občany,  zda   doma  např. nemají fotku pomníku při příležitost. 
odhalení nebo kladení věnců, z které by byla patrná chybějící část. Děkujeme.

Dne 27. května letošního roku uplyne přesně 
sedmdesát let od atentátu na říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Rád bych toto výročí připomenul 
hned   z   několika   důvodů   a   pohledů.  Předně   jde 
o významný čin i v kontextu evropské historie. 

S odstupem 70 let hodnotí i světoví historici tuto událost 
jako největší čin evropského domácího odboje za druhé 
světové války. Nezapomínejme, že oběť atentátu byla 
třetím mužem v hierarchii třetí říše. Reinhard Heydrich, 
kterého sám Hitler považoval za nenahraditelného, přijel 



ZŠ A MŠ OUDOLEŇ 

koncem září 1941 do  tehdejšího Protektorátu,  aby  
zlomil  odboj a odpor českého lidu. Za pouhé čtyři 
měsíce výjimečného stavu, který Heydrich okamžitě 
vyhlásil, padlo 486 rozsudků smrti a v koncentračních 
táborech skončilo přes 2100 Čechů. Vyvolaná zuřivost 
fašistů po atentátu ukázala světu jejich pravou tvář. 
Sedm  parašutistů  zahynulo 18. června v pravoslavném 
chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. 
Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením 
Lidic a Ležáků. Za druhého stanného práva, které 
skončilo 3. července 1942, zahynulo přes tři tisíce lidí. 
Následně odvolaly Francie a Británie podpisy pod 
Mnichovskou dohodou,  což    mimochodem       později    
přispělo k  znovuobnoven poválečného   
Československa v předmnichovských hranicích. 
Dojemné a obdivuhodné jsou pro mne i ve srovnání 
s plytkostí dnešní doby osudy parašutistů, 
československých vojáků, kteří bez váhání nasazovali 
své životy. Seskočili za tmy do okupované země, i když 
tušili, že z této akce nemusejí vyváznout živí. Ale pojmy 
jako vlast, čest, morálka jim nebyly cizí. Další tisíce 
bezejmenných občanů riskovaly v protektorátu své 
životy. A mnozí o ně přišli. Věděli, že nacisté jsou 
v odvetách nemilosrdní, a přece neodmítali pomoc 
odbojářům. Mezi nejvýznamnější osobnosti tohoto 
odboje patřil i vysočinský rodák Jan Kubiš. Byl to on, 
kdo    vrhl    po      selhání      Gabčíkova     samopalu 
na     protektorův     automobil     granát a fašistického 
pohlavára smrtelně zranil. Teror pak brzy dorazil do jeho 
rodných   Dolních   Vilémovic   na   Třebíčsku. Zatímco 
v Praze  byli  zatýkáni  lidé  pro  schvalování  atentátu   
a   pro   pomoc   parašutistům, v Dolních Vilémovicích 
se fašisté mstili na nevinných lidech, z nichž většina ani 
nevěděla, že Jan Kubiš je zpět v Protektorátu. Začalo 

velmi smutné období, kdy gestapo čtrnáctkrát 
„navštívilo“ obec a postupně odváželo členy Kubišovy 
rodiny.  Nejprve     jeho     nebližší     příbuzné,   později 
i příbuzné vzdálenější. Deset nejbližších příbuzných   
bylo odvezeno do koncentračního  tábora    Mauthausen    
a tam 24. října 1942 popraveno.  
Jsem rád, že budeme mít v květnu příležitost 
k připomenutí těchto statečných hrdinů naší historie. 
Celý sled událostí od nastolení mnichovského diktátu 
přes vytvoření protektorátu Čech a Moravy, atentát na 
Heydricha i to, co mu předcházelo a následovalo, nám 
přiblíží putovní výstava "Někomu život, někomu smrt ", 
která bude od 2. do 31. května 2012 přístupná v sídle 
Kraje Vysočina. Výstava, již tvoří 24 stojících panelů, je 
věnována především českým  vlastencům a odbojářům, 
kteří  neváhali   obětovat   své  životy za svobodu své 
vlasti. Kraj Vysočina přispěje k této výstavě třemi 
regionálními panely věnovaným hrdinům z Vysočiny, 
kteří se nemalou měrou podíleli na operacích domácího 
i zahraničního odboje a také na operaci Anthropoid. 
Dnes  nám   takoví    morální   hrdinové   chybějí. Nebo 
o nich někdy jen nevíme? Hrabeme se raději v bahnitém 
českém rybníčku plném zášti, nečestnosti a podvodů. 
Věřím, že i dnes je mezi námi dost čestných pracovitých 
a svým způsobem srdnatých lidí. A nejen pro mládež 
jsou potřebné vzory těch čistých statečných lidí. Nebylo 
by dobré více si všímat   právě    jich, než   stále   omílat     
reportáže  o  podvodnících  a  zlodějích   všeho   druhu 
a dělat z nich bulvární hvězdy? Když se rozhlédneme 
kolem sebe, mezi své známé, dojdeme k tomu, že těch 
dobrých je určitě více, než oněch viditelných kreatur. 
Jen bychom na ně měli rozsvítit častěji a intenzivněji 
reflektory svého vnímání. 
                            Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič. 
Zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy. 

Až se vrátím nazpátek, vezmu zimní kabátek.“ 
Říkanka provázela odnesení Smrtky – Morény z mateřské školy a vhození  Morény 
do potoka. Děti z mateřské školy se tak rozloučily se zimou. Dále jsme se podíleli 
se svými výtvarnými pracemi na jarní velikonoční výstavě a zúčastnili jsme se spolu 
se  školáky  hasičské  soutěže  „PO  očima  dětí“.   Na    soutěž    jsme    odeslali 
za mateřskou školu výkres Tomáše Bence a Jana Zvolánka. 
V  pátek  27.  4. děti jezdily na dráze připravené zástupci BESIPU na svých kolech 
a koloběžkách a poznávaly dopravní značky.                                       Pavla Váňová 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA   
UKONČENÍ PROJEKTU BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE  
Jako úspěšní řešitelé projektu Bez práce nejsou koláče se žáci 4. a 5. 
ročníku zúčastnili závěrečné konference a vzdělávacího programu 
v pobočce SEV Chaloupky na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí. 
Anna S.(5. r.) o návštěvě na Ostrůvku napsala: V pátek dne 13. 4. jsme 
byli ve  Velkém  Meziříčí. Jeli jsme tam díky tomu, že  jsme   pracovali 
na projektu  BEZ  PRÁCE  NEJSOU   KOLÁČE   a    byli    jsme    mezi 
8 nejlepšími školami. My jsme tam byli se školou ze Ždírce nad 
Doubravou. Nejdříve jsme obě školy povídaly o tom, kdo a jak pracoval 
na projektu. Paní Jana nám nalepila jmenovky na tričko a řekla, jaký 
bude program. Potom pán, který se jmenoval Standa, nám ukázal různé 
techniky rozdělávání ohně. Se Standou jsme později vyráběli píšťalky 
z bezového dřeva. S paní Janou jsme pekli koláče. Každý dostal kousek 
těsta, z kterého si udělal placku, na kterou jsme si pak mohli dát tvaroh, 
marmeládu, povidla a ozdobit ho mandlemi. Koláče jsme potom měli 
jako oběd, ke kterému  jsme  dostali  bramboračku.  Opékali  jsme  také  brambory  v  ohni. To jsme naházeli brambory 
do ohně a zasypali je rozžhavenými uhlíky. Mezitím jsme hráli hry s bramborami a každá škola si zasázela a odvezla dva 
jahodníky. Také jsme si dělali voňavé pytlíčky. Paní Jana nám našila látkové pytlíky, do kterých každému nasypala lžíci 
kávových zrn od značky FAIR TRADE. Také jsme ochutnávali čokoládu značky FAIR TRADE, bezový čaj a čaj z pravých 



čajových lístků. Nakonec jsme každý dostal  papírovou  tašku, ve  které  byla:  vařečka  (o které paní Jana  říkala, že je 
ze dřeva, které  bylo  pěstováno  s  láskou), dva   časopisy  s  recepty, recept  na  koláče (které  jsme  tam  dělali), tužka 
a notýsek. Do tašky jsme si uložili i výrobky, které jsme si vyrobili. Na Ostrůvku se všem líbilo.   
 

VŠEZNÁLEK V DDM JUNIOR  
Na svátek sv. Jiří se celá pátá třída vydala do Chotěboře na soutěž 
Všeználek. Tato soutěž byla rozdělena do tří  částí: v té první odpovídaly 
týmy na otázky (z oblasti historie, matematiky, přírodovědy, logiky, 
hudební výchovy….), ve druhé si potom měly ústně  sdělovat   části   
básniček,  co   nejvíc   textu  si  zapamatovat a nakonec zapsat na papír. 
Tato  část  byla  náročná  nejen  na  paměť,  ale  především na  běhání. 
V poslední části  měli  žáci  dopsat do rovnostranného trojúhelníku čísla 
od 1 do 6 tak, aby to „sedělo“.  
Všeználka se zúčastnilo 12  týmů z Chotěboře, Krucemburku, Ždírce nad 
Doubravou, České Bělé, Vilémova, Malče, Sobíňova, Havlíčkovy Borové, 
Habrů, Nové Vsi a Oudoleně. Dva nejlepší týmy pak postupují do okresního kola do Havlíčkova Brodu. 
Naši reprezentanti nakonec obsadili pěkné 6. místo. Po vyhlášení výsledků jsme se šli podívat do Zverimexu a dali jsme 
si dobrou točenou zmrzlinu!                                                      Kateřina Sobotková 

 
BESIP 
Pátek 27. 4. jsme věnovali BESIPU – žáci 4. a 5. ročníku si zopakovali pravidla 
silničního provozu a své znalosti si ověřili při psaní testů. 
Potom jsme se všichni, 1. až 5. třída, vydali na dolní hřiště, které proměnili 
manželé Jelínkovi ve krásné hřiště dopravní.  
Tam se ukázalo, že pro někoho je snadnější naučit se teorii. Praktické dodržování 
pravidel zpočátku dělalo problémy, ale nakonec všichni jízdu zvládli dobře. Mezi 
školáky potom přijely i děti z mateřské školy. Pod vedením školáků – každý se 
ochotně ujal svého „školkáčka“  - si jízdu po hřišti užívali i ti nejmenší. 
Na   závěr  obdrželi  žáci  4.  ročníku   na   základě   úspěšně   napsaných   testů 
a bezchybné jízdy svůj první řidičský průkaz cyklisty.                Dagmar Losenická 
 
DEN ZEMĚ  
Den Země jsme si připomněli nejen 22. 4. prací na školní zahradě, ale ještě jednou, a to 30. 4. Na toto pondělí pro nás 
připravily pracovnice z Chaloupek Jana Čížková a Sára Rajnošková prožitkový den v přírodě. S programem pro mateřské 
školy a pro 1. – 3. ročník jako organizátoři na stanovištích pomáhali žáci 4. a 5. ročníku.  
Děti poznávaly mláďata, sbíraly přírodniny a ty později použily k výtvarným 
činnostem, pozorovaly drobné půdní živočichy, určovaly po hmatu 
přírodniny a procházely se zavázanýma očima mezi stromy.                                                  
                                                                                          Dagmar Losenická 
� Dne 30. 4.  přijela  Sára  a  Jana.  My  jsme  dělali  stanoviště. Chodili 

po nich  prváci,  druháci,  třeťáci  a  školka.  Bylo pět stanovišť a vždy 
na nich byli dva školáci. Já jsem byla s Kačkou Kubátovou. Na prvním 
stanovišti se poznávala zvířata. Na druhém stanovišti se dívalo lupou 
na zvířátka. Na třetím si prváci, druháci a třeťáci nabarvili trávou čtvrtku 
a namalovali na  lepenku  vodovkami  brouky  a  nalepili  je  na  čtvrtku 
a školka si natrhala trávu, pampelišky a všelijaké přírodniny a nalepila 
je na křídla papírového motýla. Na čtvrtém stanovišti jsem byla já a 
Kačka. Tam se v pytlíčkách po hmatu poznávaly věci. Na posledním 
pátém stanovišti se chodilo podél provázku a když se dotklo stromu, tak 
se musel pohladit. Nakonec jsme pekli indiánský chléb a opékali buřty. Moc se mi to líbilo.                       (Eliška O., 4. 
r.)  
 

OŠETŘENÍ LÍPY MALOLISTÉ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V pátek 4. 5. sledovali žáci základní školy i děti z mateřské školy 
se zájmem ošetření lípy u školy. Pan Petr Zvědělík, odborník 
s mezinárodním certifikátem European Tree Worker, pod jehož 
vedením další odborníci pracovali, dětem velmi poutavým 
způsobem vysvětlil, jak správně postupovat, aby se stromu co 
nejméně ublížilo a aby nebyli ohroženi ani jeho obyvatelé – 
práci, drobní savci a hmyz. Nakonec žáci pomohli s úklidem 
větví.  Nových   poznatků   využijeme   při   výuce   přírodovědy 
a v letošním závěrečném školním projektu – Stromy kolem nás.  
Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství a Společnost pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. s podporou Mendelovy 
univerzity v Brně.  
Protože se této akce zúčastnili i novináři a reportéři z ČT24 měli 
zároveň děti také možnost sledovat jejich práci.  
Zpravodajství můžete shlédnout na http://www.ceskatelevize.cz/ 
porady/10118379000-udalosti-v-regionech/212411000140504.                                    
                                                                         Dagmar Losenická 
 
 



ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci květnu oslaví 
výročí narození: 
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            BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !! 

TJ SOKOL OUDOLEŇ  

SOUTĚŽ „O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“ - ÚSPĚCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
KZM Přibyslav, ve spolupráci s akční skupinou ŽENY MAS Havlíčkův kraj uspořádalo v dubnu putovní jarní výstavu 
spojenou se soutěží „O nejkrásn ější velikono ční vají čko“,  která byla ukončena 20. dubna 2012. 
 Sešlo se celkem 25 vystavovatelů a navštívilo ji více jak 500 návštěvníků, kteří odevzdali, 
„tomu svému vajíčku“, 484 platných hlasů. Protože se soutěže zúčastnili malí i velcí 
vystavovatelé, bylo  organizátory  rozhodnuto,  že   budou   vyhlášeni   vítězové  dva. Jeden 
v „dospělácké“ soutěži, s právem uspořádat příštím rokem výstavu i soutěž a jeden dětský 
vítěz.   
Výsledky kategorie dospělých: 1. Obec Stříbrné Hory     48 hlasů 

 2. KVC Harmonie Přibyslav   43 hlasů 
3. Obec Dlouhá Ves    33 hlasů 

Výsledky dětské kategorie: 1. Mateřská škola Pohled   21 hlasů 
2. Školní klub a školní družina Přibyslav   19 hlasů 
3. Základní škola a Mate řská škola Oudole ň 15 hlasů 

Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast v soutěži. Slavnostní předání ocenění 
proběhlo 5. května 2012 v Kurfürstově domě v Přibyslavi u příležitosti slavnostního zahájení 
turistické sezóny v ICMM Přibyslav a při vernisáži výstavy paní A. Kunstarové.                Anna Šauerová, ICMM Přibyslav 

KROUŽEK STOLNÍHO TENISU – OZNÁMENÍ PRO RODIČE 
Začínali jsme v únoru, a proto nelze ještě hodnotit. U některých dětí je však patrný pokrok, některé zase naopak nijak 
nepokračují a zdá se, že se chodí tak trochu vyřádit a ruší tak ty, které mají o hru zájem. Kroužek potrvá pouze do konce 
května, protože v létě se tenis nehraje, a začneme zase v září. Byl bych rád, kdyby každý uvážil, jestli chce opravdu hrát, 
nebo se chce jenom vyřádit. V takovém případě by musel ukončit činnost v kroužku. Doufám, že si to každý přes 
prázdniny ujasní a že budeme v září zdárně pokračovat.                                                                                         Z. Sláma 

NIC VÁM NEDÁ TAK MOC ZA TAK MÁLO ... 
… aneb během k radosti a úspěchu. 

Úspěšnými byli také Miroslav Janá ček a Luboš Veselý , 
kteří  se  zúčastnili  Pražského  půlmaratonu  konaného 31. 
3. 2012.  Z 11 000   účastníků  skončili   M.  Janáček na 
2310 místě s časem 01:45:14 a L. Veselý na 5131  místě v 
čase 02:04:15. Už jenom dokončení vytrvalostního závodu, 
který měří 21.097 km, je považováno za úspěch. 
Absolutním  vítězem  se  stal  Tsegay  Atsedu  z  Etiopie 
v novém   traťovém   rekordu   00:58:47   a   zároveň  padl 
i ženský rekord,  který pokořila Joyce Chepkiruiová z Keni 
a to časem 01:07:02. Vše se odehrávalo v naprosto 
nepříznivém počasí, foukal vítr  a  v  době  startu  bylo jen 
8 °C.  
A tak budeme doufat, že 13. května se teploty vyšplhají 
výše, koná se další díl Pražského seriálu – maraton 42,195 
km.                                                  Za TJ Miroslav Janáček 
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KULTURA A INZERCE 

CITÁTCITÁTCITÁTCITÁTY Y Y Y     
∗ Člověk bývá sám svým škůdcem. 
∗ Kdo sám čest nemá, jinému ji nedá. 
∗ Moudré ucho neposlouchá, co 

hloupá huba povídá. 
 

Božena Němcová (150.  výročí úmrtí) 

Oceněná vajíčka  
základní školy 


