
 

     

 
 

 

 
Ochotnický divadelní spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s. 

 

Vás srdečně zve na premiéru divadelního představení   

NNEEBBEESSKK ÁÁ  KK OOMM II SSEE        
 

na motivy hry České nebe od Járy Cimrmana 
 

PÁTEK 8. ČERVNA 2012  
V 19.00 HODIN 

KULTURNÍ D ŮM OUDOLEŇ 
 

Vstupné dobrovolné 
 
 
 
 

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, rytířské ležení a rytířská střelnice. 

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 SDH Oudoleň. 
 

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. 

 

 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ OUDOLEŇ 
 

Pro Oudoleňské hasiče byla sobota 26. května 2012 hasičským svátkem. Den se nesl ve znamení oslav a soutěžení. Od rána 
bylo krásné slunečné počasí a v 11:30 byla celá akce zahájena projevem starosty obce, který nás seznámil s historií vzniku 
sboru. Za doprovodu hudby následoval slavnostní průvod hasičů s položením věnců u základní školy a kapličky. 
Na louce za kulturním domem byla zahájena okrsková hasičská soutěž během jednotlivců na 100m v kategorii muži a ženy. 
Další disciplínou byl samozřejmě požární útok v kategorii muži mladší, muži starší, ženy mladší, ženy starší. Pokusy byly 
zdařilé i nezdařilé, ale i o tom tento sport je. Samozřejmě celé odpoledne nechyběla hudba a komentář mladého, nadějného 
moderátora a hudebníka pana 
Hospodky.  
 

Pro Oudoleň dopadlo soutěžní 
zápolení následovně: 
 
Muži mladší I. 8. místo 
 

Muži starší  I.  5. místo 
         starší  II. 4. místo 
 

Ženy mladší  2. místo 
Ženy starší  3. místo 
 
Skončení soutěžního odpoledne 
ovšem neznamenalo konec akce. 
Následovala taneční zábava pod 
širým nebem u hasičárny, kde 
k tanci a poslechu hrála skupina již 
zmíněného pana Hospodky. 
Poděkování  patří všem hasičům 
 i nehasičům, kteří pomáhali 
s přípravou tratí, veškerým občerstvením, vyhotovením krásných diplomů a dalším nutným zabezpečením soutěže, 
sponzorům, obci a také za vypůjčení prostoru za kulturním domem, kde se soutěž konala.                                  Eva Rosická 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBLASTNÍ KOLO HRY PLAMEN V KRUCEMBURKU 
Za pěkného počasí jsme v sobotu 5. května 2012 jeli autobusem na oblastní kolo hry Plamen  
do Krucemburku. Soutěže jsme se zúčastnili s jedním družstvem mladších a s jedním družstvem 
starších hasičů. K prezentaci se dostavily kolektivy z Havl. Borové, Oudoleně, Krucemburku, 
Ždírce nad Doubravou, Sobíňova, Dobré a Dlouhé Vsi. Celkem si přijelo zasoutěžit 9 mladších 
družstev a 5 družstev starších.  
Jako každý rok i letos se soutěžilo ve třech disciplínách, a to ve štafetě dvojic, ve štafetě              
4 x 60 m a v požárním útoku. V 9:30 hod. začala soutěž těmito disciplínami: štafeta dvojic       
pro mladší kolektivy a štafeta 4 x 60 m pro starší družstva. Po splnění těchto disciplín se mladší 
a starší vystřídali. Ve 12:00 hod byl odstartován požární útok. Běželo se na dvě plata a každé 
družstvo mělo na provedení tohoto úkolu dva pokusy. Mimo soutěž si zaběhli tuto královskou 
disciplínu i ti nejmenší. 
A jak to dopadlo? Naši si vedli výborně. Časy družstev u jednotlivých disciplín byly poměrně 
vyrovnané. Celkově starší obsadili 3. místo , přivezli si domů pohár a mladší  skončili              
na 4. místě z 9 družstev.               Vlasta Bencová 

 

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN 
V sobotu 19. 5. 2012 se starší družstvo mladých hasičů SDH Oudoleň zúčastnilo Okresního kola hry Plamen na Dukle 
v Havlíčkově Brodě. Celkem si přijelo změřit síly 8 starších družstev. Také zde bojovala mladší družstva, družstva dorostenců 
a jednotlivci dorostenců.  
Soutěž byla zahájena v 8:30 hod disciplínami pro starší družstva, a to požárním útokem 
CTIF a štafetou 400 m CTIF. Dále se soutěžilo ve štafetě požárních dvojic, štafetě              
4 x 60 m a v požárním útoku. Počasí nám přálo a všichni bojovali do posledních sil.                   
Do hodnocení soutěže se také započítávaly výsledky z podzimního závodu požárnické 
všestrannosti a hodnocení kroniky. Celkově se naše družstvo ve složení: Jana 
Kohoutová, Ondřej Béna, Jakub Ondráček, Jana Hamerníková, Jaroslav Ondráček, 
Kateřina Antlová, Tomáš Bačkovský, Martin Antl, Ivana Bencová, Jakub Bačkovský, 
umístilo na 8. místě.  
Výsledky v jednotlivých disciplínách: 
požární útok CTIF  7. místo  400 m štafeta CTIF 5. místo 
štafeta 4 x 60 m   7. místo  požární útok  4. místo 
štafeta požárních dvojic  6. místo 
A co nejvíce se cení? Účast a získané zkušenosti.            Vlasta Bencová 

 
 
Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje program zasedání. 
- schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 a souhlasí 

s hospodařením obce, bez výhrad. 
- schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví       

za rok 2011. 
- schvaluje zřizovací listinu Obecní knihovny Oudoleň. 
- schvaluje sepsat s vlastníky pozemků Smlouvu              

o smlouvě budoucí o odkoupení pozemků pod místní 
komunikací na čtvrtích. Po sepsání smluv se všemi 
vlastníky bude zadáno zaměření. 

- bere na vědomí informaci o opětovném nezískání grantu 
z programu Oranžové hřiště 2012 na výstavbu dětského 
hřiště u základní školy. 

- schvaluje svolávat zasedání zastupitelstva vždy třetí 
čtvrtek v měsíci, v letním období od 19:00 hodin              
a v zimním období od 18:00 hodin.  

- projednalo organizaci Setkání rodáků. 

- schvaluje bezúplatný převod koncového prvku varování 
v k. ú. Oudoleň do majetku obce.  

- schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro rodiče dítěte 
narozeného v obci Oudoleň, za podmínky, že dítě musí 
mít trvalý pobyt v obci.  

- bere na vědomí informace o získání dotace z programu 
Sportoviště 2012 na opravu oplocení u hřiště v horní 
části obce a dále o nezískání dotace z programu 
Sportujeme 2012 na vybavení sportovního kroužku. 

- bere na vědomí nutnost pokácení lípy u autobusové 
zastávky u váhy na základě zprávy pana Petra 
Zvědělíka, pod jehož dohledem bylo provedeno odborné 
ošetření lípy u základní školy.  

- schvaluje uzavřít s městem Chotěboř Partnerskou 
smlouvu týkající se projektu Spisové služby ORP 
Chotěboř.  

- projednalo provedení přeložky vodovodu u čp. 70. 

 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat 21. června 2012 od 19:00 hodin  v zasedací místnosti nového 
obecního úřadu.  
OBECNÍ KNIHOVNA  
Do knihovny přibylo 100 nových knih různých žánrů z výměnného fondu z Havl. Brodu a 43 knih, které 
nám do místního fondu zdarma poskytla tato nakladatelství: OLDAG - Pohanka nad Odrou (10 titulů), 
HEJKAL - Havl. Brod (7 titulů), HOST - Brno (15 titulů), DOPLNĚK - Brno (11 titulů). 
Touto cestou chci poděkovat všem jmenovaným za ochotu a zájem o malé knihovny.  
Všechny knihy, které jsme formou sponzorského daru dostali, jsou uvedené na našich webových 
stránkách www.knihovnaoudolen.webk.cz. 
Nakonec trocha čísel - máme zatím 25 registrovaných čtenářů (to jsou ti, kteří mají zaplacený poplatek 
30,- Kč na rok). Od ledna 2012 bylo půjčeno celkem 403 knih, z toho 36 dětských. Dospěláci tedy vedou 
na plné čáře a myslím, že je to škoda. Je tady pestrá nabídka knížek i pro všechny věkové kategorie dětí, 
od nejmenších (obrázkové knížky, říkadla, pohádky, příběhy z večerníčků atd.) až po mládež. Přijďte se podívat, čtení je 
opravdu zábava!  Těším se...                                                                                                                              Olga Hussliková 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24. 5. 2012 



PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH 
Provoz mateřské školy o prázdninách 

bude zajištěn ve dnech:  

2.– 13.7.2012 a 20.– 31.8.2012 

 
 

 
Od jara přes letní horké měsíce až po zářijové babí léto 
trávíme příjemné období, kdy si rádi užíváme dlouhých dnů 
třeba v klidu v přírodě nebo mezi lidmi při nejrůznějších 
lidových slavnostech. Jejich součástí jsou tradičně 
rozmanité kulturní programy. Letos jsme je spojili tematicky 
do projektu „Vysočina fandí kultuře“. Chceme jeho       
prostřednictvím zvýšit  povědomí  o významných kulturních 
akcích konaných v Kraji Vysočina v roce 2012 napříč 
územím celého kraje. Průvodci tohoto nového putování 
Vám  budou  krajánci  špacírující    Vysočinou    se   zvěstí 
o nebývalých výstavách a dalších kulturních počinech 
zdejších obyvatel.  
Rád bych připomněl alespoň některé z těchto pěkných akcí. 
Velké orchestry Vysočiny koncertovaly v Jihlavě už 
v květnu, dále nás čeká v červnu řada koncertů malých 
dechových  kapel  pod  korunami  stromů  ve  Žďáru       
nad Sázavou, jazzová hudba, kostýmy, veteránská auta 
v Dalešicích a Třebíči, galavečer rekordů v Pelhřimově, 
swing na Havlíčkově náměstí v rámci tradičních letních 
promenádních koncertů bude vévodit Havlíčkobrodskému 
kulturnímu létu v srpnu, závěrečná Tančírna opět v Jihlavě 
využije pěkných zářijových dnů.  
Mezi nejatraktivnější výstavy i v širším kontextu celé 
republiky se zařadila hned ta první na jaře v Oblastní galerii 
Vysočiny  v  Jihlavě.  Už  od   13.   dubna   2012  tu probíhá 
výstava 140 obrazů pod názvem „Zamlčená moderna / 
Iluze a sny / Středoevropské umění ze sbírky Patrika 
Šimona / 1880 – 1930“. Díla pocházející z rukou umělců  
oblasti  od Vídně přes české území až  po Mnichov jsou 
zajímavým svědectvím své doby bez národnostního 
omezení. Výstava svým nekonvenčním  
 
 

pojetím otevírá cesty novému   vnímání středoevropské 
avantgardy. Kdo máte rádi moderní umění, neopomeňte ji 
navštívit, potrvá do 7. října. 
Tato  výstava souvisí  i  s  tím, jak splácíme  postupně    
bez ohledu na ideologické omezení a národnostní aspekty 
dluhy svým slavným rodákům. Gustav Mahler se už vrátil 
do svého     rodiště   kromě   mnoha   každoročních   aktivit 
i prostřednictvím svého zhmotnění krásnou sochou Jana 
Koblasy umístěnou   v   jihlavském parku pojmenovaném 
po světoznámém hudebníkovi. 
Nyní jsou   na   řadě další slavní rodáci. Osobně se těším 
na zářijovou premiéru filmu o Josefu Hoffmanovi, který 
vznikl za výrazné podpory Kraje Vysočina. Josef Hoffmann 
patří mezi nejvýznamnější světové architekty a designéry 
první poloviny 20. století. Rodák z Brtnice u Jihlavy byl 
průkopnickou osobností hnutí secese ve Vídni, byl 
ztělesněním nové moderní estetiky    a nezpochybnitelnou 
autoritou ve všech estetických otázkách. Dokument přiblíží 
Hoffmannův život i rozsáhlé dílo společně se zobrazením 
dlouhodobé koexistence kultur ve středoevropském 
prostoru s důrazem na jejich vzájemné ovlivňování.  
Milovníci   umění   a   kulturního   dění   si   opravdu přijdou 
v nadcházejících   měsících   v Kraji   Vysočina   na své. 
Pro širokou veřejnost je už nyní připravována téměř 
padesátka  aktivit, které  stojí  za to si zapsat do kalendářů 
a navštívit je. Kompletní přehled plánovaných výstav, 
koncertů a festivalů najdete  na webových stránkách kraje 
www.kr-vysocina.cz. Doufám, že si je s radostí užijete a že 
obohatí vaše prožívání příjemných dnů. 

               Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Děti z mateřské školy se zúčastnily 4. května ošetření lípy na školní zahradě, poslouchaly informace 
o prořezávání stromů, sledovaly lanování a viděly samotné prořezávání lípy. 
Touto cestou  bychom  také  chtěli  poděkovat  panu  Strašilovi, který připravil v pondělí 7. května 
pro děti besedu na téma „Zvířata a jejich mláďata“.  

V Krucemburku 15. května děti navštívily  keramickou  
dílnu, vyzkoušely  si  práci na hrnčířském kruhu a měly 
možnost si zde zakoupit některé drobnosti na památku. 
Ještě   týž  týden,  17.  5., jely  děti     autobusem   opět   
do Krucemburku, tentokrát navštívily kino s pohádkovým 
pásmem „Perníková chaloupka“. 
Tento týden byl naplněn aktivitami mimo mateřskou školu, již následující den jely 
děti na výlet do Havlíčkova Brodu. Našim cílem byla výstava v Kulturním domě 
Ostrov s názvem „Výstava a pohádkový víkend“. Zde děti viděly své vlastní 
výtvarné práce, ale i práce jiných dětí mateřských škol z Havlíčkova Brodu a jeho 
okolí. Shlédly divadelní pohádku 
„Pohádky z klubíčka“, které nám 
zahrálo divadélko KUBA Plzeň.  
Ve středu 20. 6. 2012 pojedou 

děti z MŠ a žáci 1., 2. a 3. třídy ZŠ na výlet na Babi ččin dvore ček 
v Licibo řicích .                                                               Dagmar Šimková 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA   
PLAVECKÝ VÝCVIK  
Plaveckého výcviku  se letos zúčastnilo 9 žáků ze 3. a 4. ročníku a předškoláci. Plavecký kurz 
probíhal v bazénu ve Hlinsku od března do května vždy ve středu po dobu 10 týdnů. Po absolvování 
kurzu děti  obdržely  „Mokré vysvědčení“, kde  byly  zaznamenány  jejich  nejlepší  osobní  výkony 
ve vytrvalostním plavání, skoku do vody, a plaveckých stylech prsa, znak……  
Všichni kurz absolvovali úspěšně a s nadšením.            Kateřina Sobotková 
 

VÝTVARNÝ KROUŽEK 
Ve výtvarném kroužku se děti v dubnu a květnu věnovaly batikování. Batikovaly si trička, polštářky, tašky a seznamovaly    
se i s méně častými druhy batik, např. voskovou nebo africkou. Vyzkoušely si také malování na hedvábí a jejich malované 
šátky udělaly určitě všem radost. 

ZŠ A MŠ OUDOLEŇ 

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 



EXKURZE NA KOZÍ FARMU 
Chceme-li se něco zajímavého dozvědět a něco pěkného vidět, nemusíme se vydávat daleko. O tom se přesvědčili naši 
školáci v pondělí 7. května. Dvě hodiny jsme se učili a potom jsme se vypravili autobusem do Příjemek   
na kozí farmu. Tam už na nás čekal pan Mergl. Provedl nás po celém areálu farmy, velice pěkně dětem 
vyprávěl a ochotně odpovídal na jejich otázky. Už je to dávno, kdy bývala koza domácí skoro v každé 
chalupě, a tak pro naše děti bylo setkání s tak obyčejným zvířetem zážitek. Nejvíce času jsme pak strávili 
přímo u koz a kůzlátek – vždyť přeci děti a mláďátka patří k sobě.    D. Losenická 
 

� Byli jsme na kozí farmě v Příjemkách. Ukazovali nám, jak se vyrábí kozí sýr. Říkali, že kdo je 
alergický na kravské mléko, tomu kozí nevadí.                         Anička S., 5. roč. 

� Šli jsme tam, kde se vyrábí sýr. Mohli jsme si ochutnat sýr i mléko. Měla jsem pět hrníčků a chutnalo 
mi. Pak jsme po celou dobu byli u koz a kůzlat. Moc se mi to líbilo.         Dianka N., 4. roč.  

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 
Ve čtvrtek 10. května vyjelo čtyřčlenné družstvo ve složení Tomáš Husslik (4. třída), 
Tomáš Bačkovský, Ivana Bencová a Anna Stehnová (všichni 5. třída) na dopravní 
soutěž do Světlé nad Sázavou.  
Tato  soutěž  byla  rozdělena  do  I.  (5. – 6. tř.)  a  II. (7. – 9. tř.)  kategorie.  V    naší 
I. kategorii se sešlo 16 družstev z celého okresu Havlíčkův Brod. Všichni museli 
absolvovat teoretickou část - práci s mapou, zásady poskytování první pomoci, 
pravidla provozu      na pozemních komunikacích - a praktickou část – jízdu zručnosti, 
jízdu na dopravním hřišti pod dozorem policie. Pokud se něco nepovedlo, sbíralo 
družstvo trestné body.  
A jak celá naše mise dopadla? Základní škola Oudole ň se umístila na krásném             
3. místě! A Tomáš Husslik získal navíc 1. místo  za nejnižší počet trestných bodů! 
Gratuluji a děkuji za krásnou reprezentaci.             Kateřina Sobotková 

 

NÁVŠTĚVA KERAMICKÉ DÍLNY 
V úterý 15. 5. byli školáci společně s dětmi z mateřské školy na exkurzi v keramické dílně u paní Polanské v Krucemburku. 
Paní Polanská jim ukázala, jak se vyrábějí nádoby na hrnčířském kruhu. Všichni si pak práci s hlínou    
a hrnčířským kruhem vyzkoušeli a přesvědčili se, že vyrobit tak pěkné hrnečky a mističky, jaké vznikají 
pod rukama paní Polanské, není zdaleka tak snadné, jak se zdálo na první pohled. Své výrobky si děti 
nechaly usušit a po vypálení je dostanou domů. Děti se vrátily z exkurze nadšené.           D. Losenická 
 

� Vyrobili jsme si hrníček nebo mističku. Potom jsme si to mohli různě ozdobit. Pak jsme si mohli 
něco koupit. Já jsem si koupil "hrnec" na pití. Moc se mi to líbilo.       Tomík H., 4. roč. 

 

� Jeli jsme do keramické dílny, kde nás přivítala paní Eliška Polanská. Nejprve jsme tam dlouho 
čekali, než si dílnu prohlédli školkáčci,  tak jsme si přečetli jednu kapitolu knížky TORIDI. Pak jsme 
šli do dílny, kde jsme si na kruhu vyrobili hliněné výrobky. Ty  jsme si mohli upravit. Já jsem            
si vyrobil hrnec bez ouška. Potom jsem si koupil zvoneček.          Páťa S., 4. roč. 

 

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY ŽÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN  
Ve středu 23. května se kromě posledního plavání konaly ještě lehkoatletické závody školních družin     
v Chotěboři. Žáci soutěžili v hodu kriketovým míčkem, ve skoku dalekém a běhu na 50 m. Školu 
reprezentovali: Roman Baláž, Lucie Belatková, Josef Stehno (1. ročník), Anna Blažková, Nela 
Frühbauerová (2. ročník), Martin Antl, Eliška Ondráčková (4. ročník), Tomáš Bačkovský a Anna 
Stehnová (5. ročník). 
Domů jsme přivezli 7 diplomů: Eliška Ondrá čková  obsadila bronzové místo  ve skoku dalekém, 
Anička Stehnová  vybojovala 2 bronzová (běh na 50 m, hod kriketovým míčkem) a 1 zlaté místo  (skok 
daleký) a Tomík Ba čkovský  získal 2 stříbra (běh na 50 m, skok daleký) a 1 zlato  (hod kriketovým 
míčkem).  
Všem zúčastněným patří dík za dobré chování v průběhu závodu i za velikou snahu!  
Odměnu získal každý a těm, kteří „dosáhli na stupínek“ vítězů, gratulujeme!               Kateřina Sobotková 

 

VÝSLEDKY VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ 
V okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí se umístila na 3. místě ve své 
kategorii Anička Stehnová (5. ročník).  
Na výstavě ilustrací k pohádkám, která probíhá každoročně v Havlíčkově Brodě při příležitosti 
divadelní přehlídky DOSPĚLÍ DĚTEM, získal ocenění za ilustraci k pohádce Princ Bajaja Románek 
Baláž (1. ročník). Na výstavu jsme poslali práce všech žáků, ty v současné době zdobí chodby naší 
školy.                                                                             D. Losenická 
 
 
 

PRAŽSKÝ MARATON 
Radost a úspěch z půlmaratonu z března 2012 dohnal Miroslava Janá čka až k maratonu, který se konal 
13. května v centru historické Prahy. Z 9000 účastník ů si Miroslav dob ěhl pro 3672 místo a ve své 
kategorii obsadil 1734 pozici v čase 4:04:56. 
Nejrychlejším maratoncem se stal Chimsa Deressa s časem 2:06:25 a v ženské kategorii první místo 
vybojovala Kiprop Agnes Jepkemboi s časem 2:25:40. Za zmínku stojí také úspěch českého běžce Jana 
Kreisingera, který se díky času 2:16:26 kvalifikoval na olympiádu v Londýně 2012. Obsadil 13. příčku. 
Oproti půlmaratonu počasí vyšlo na jedničku a i to podtrhuje krásné zážitky z této akce. 

            TJ Sokol Oudoleň 

TJ SOKOL OUDOLEŇ  



ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci červnu oslaví výročí narození: 
 

František Sláma, Oudoleň 129 
 

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

 
 

NÁVŠTĚVA DRUŽEBNÍ ŠKOLY Z POLSKÉ JERKY 
Poslední květnový víkend tomu bylo přesně rok, kdy 10 žáků Základní školy v Havlíčkově Borové odjelo k polským 
spolužákům do Jerky. Bydleli v jejich rodinách a učitelé i žáci jim připravili zajímavý program. Poslední květnový víkend nám 
oplatili návštěvu Poláci a přijelo celkem 20 žáků v rozmezí 12 – 15 let se třemi učiteli. Jednak přijeli ti, které už známe 
z loňského roku, jednak jsme viděli i zcela neznámé tváře. Od čtvrtečního odpoledního příjezdu polské školy jsme všichni 
prožili společný víkend, který jsme začali prohlídkou obce a školy. Páteční den jsme zahájili klasicky v základní škole            
a v průběhu tří hodin jsme polským žákům a učitelům představili výuku českého, anglického a německého jazyka, 
matematiky, chemie a zeměpisu. Poté se žáci přesunuli na dětské hřiště, kde podél lanovky zasázeli na břeh národní stromy 
– lípy. Následně proběhl česko – polský turnaj ve cvrnkání kuliček 
odděleně v kategorii děvčat a chlapců. Po společném obědě ve 
školní jídelně jsme si jeli prohlédnout památku UNESCO - kostel     
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, Hasičské muzeum 
v Přibyslavi a Žižkovu mohylu. Páteční den jsme zakončili grilováním 
a diskotékou U Havlíčků. Na přání polských žáků a učitelů jsme celou 
sobotu strávili v našem hlavním městě. V neděli ráno jsme se všichni 
rozloučili, protože naše hosty čekala ještě dost dlouhá cesta domů. 
Děkujeme všem rodičům, kteří se nebáli svoje děti podpořit a spolu 
s nimi se postarali o polské žáky, všem, kteří napekli a navařili, 
v neposlední řadě Městysu Havlíčkova Borová a Obci Oudoleň za 
finanční příspěvky a dalším sponzorům (Pleas Havlíčkův Brod, 
Pivovar Rebel Havlíčkův Brod, Česká spořitelna Přibyslav a Žďírec 
nad Doubravou, Pribina Hesov, Fontána Přibyslav, Apolly Ronov   
nad Doubravou), kteří nám zajistili dárky pro polské žáky. Za rok 
jsme pozvaní do Polska zase my.   Martina Brychtová 
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KULTURA A INZERCE 

Vedení účetnictví a daňové evidence 
 

→ kompletní vedení účetnictví a daňové evidence FO i PO, včetně mzdové agendy 

→ zpracování veškerých daňových přiznání, souvisejících přehledů, statistik a hlášení 

→ účetní a ekonomické poradenství 
 

Kontakt: Ing. Eva Zvolánková   Tel.: 605 363 852 

Oudoleň 77    E-mail: e.zvolankova@seznam.cz 

 

Modlíkovské hudební léto 2012 
 

14. července  Věra Martinová,  

první dáma české country 

   Začátek 20:00 hod.  

21. července III.  VOSAFEST,  

rockové skupiny Vysočiny 

   Začátek 20:00 hod. 

18. srpna  Lesanka,  

dechová kapela 

   Začátek 17:00 hod. 

PERUN HLUBOKÁ a obec KRUCEMBURK si Vás dovolují pozvat 
 na Historicky první závody Dračích lodí na rybníku Řeka 

 

O trofej rytíře Mikuláše Střely 
dne 16. června 2012, začátek v 10 hodin 

 

Závod se pojede na 200m s pevným startem, podle pláže směrem ke hrázi. 
Kategorie: Muži, ženy a smíšené posádky. 

 

Závod je určen výhradně pro začátečníky a amatérské posádky! 
Uvědomujeme si, že poprvé to s účastí posádek nebude nijak závratné, přesto bychom chtěli na těchto 

 i budoucích závodech držet hranici maximálně 30 posádek. VSTUPNÉ ZDARMA 
 

Bližší informace a přihlášky na:  http://www.draci-lode-reka.wbs.cz/Uvod.html  

CITÁTY  

∗ Život se nepíše, život se žije 

∗ Mám přátele! - musím si říct s údivem.  
A se stejným údivem - čím jsem si je zasloužil? 

Josef Čapek (125. výročí narození) 


