
 
 
 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje program zasedání. 
- schvaluje v rámci zjednodušeného
řízení  v rámci  akce:  „Zateplení   objektu 
a výměna zdroje tepla za nízkoemisní“ a 
objektu   čp.   123     a     výměna    
za nízkoemisní“ na dodávku stavebních prací oslovit 
tyto firmy: RENOS s. r. o. Hlinsko v
INSTAV Hlinsko a. s. Hlinsko v Č
Holding a. s. Hlinsko, Karel Bílek, Sobíň
a Tintěra a. s. Havlíčkův Brod, ROSS Holding a. s. 
Havlíčkův  Brod  a  Vanderlaan  s.  
nad Sázavou. Zastupitelstvo jmenuje hodnotící 
komisi  pro    posouzení    a    hodnocení 
na dodávku  stavebních  prací  na   
ve složení: Ivo Béna, Josef Křesťan, Ing. David 
Plíštil. Ph. D., Pavel Sláma a Luboš Petř
Zastupitelstvo dále jmenuje náhradníky: 
Zvolánková, Pavel Stránský, Miloš Rosický, Marie 
Antlová a Václav Augustin. 
Hodnotící komise plní v souladu s §71 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb. funkci komise pro otevírání 
obálek. 

- schvaluje platit majiteli pozemků pod požární nádrží
vyrovnání ve výši 1800,- Kč/ročně za jejich užívání
smlouva na bezplatný odběr vody pro č
v platnosti do konce roku 2020. Žádost o prodej 
těchto pozemků obci byla majitelem odmítnuta.

- schvaluje Protokol o výsledcích veř
kontroly hospodaření Obce Oudoleň. 

- bere na vědomí informace ze zasedání Valné 
hromady Svazku obcí Podoubraví dne 19. 6. 2013. 
Podoubravský víceboj se bude konat v
2013 od 13:00 hodin v Krucemburku u budovy 
Sokolovny.  Za  naši obec se zúčastní Ivo Béna, 
Mgr. Blanka Zvolánková a Pavel Stránský.

- schvaluje   zápis   v   obecní   kronice 
a  odměnu kronikáři. 
 

 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat 
obecního úřadu. 
INFORMACE MÍSTNÍ KNIHOVNY 
Obecní   knihovna   bude   v letních  
v obvyklou dobu (18:00 - 20:00 hodin
V nejbližší době dorazí další várka knih z
máme k zapůjčení i tituly, na které je v jiných knihovnách velké množství rezervací a pom
Jsou to např. knihy severských autorů: Jo Nesbo, Lars Kepler, Henni
Padesát odstínů šedi a Padesát odstínů
Tučkové. Pro malé čtenáře z široké nabídky 
Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky autora Radka Daniela a Hádanky a lušt
Půjčujeme i časopis Čtyřlístek, vlastníme celkem 237 
Přeji hezké letní dny s pěknou knížkou.                                                                                                          

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 4. 7. 2013

 Loučení s mate řskou školou  

Z OBSAHU:   - Výpůjční doba v
                 - Tradiční volejbalový turnaj
  - Zájezd na kola 

rámci zjednodušeného podlimitního 
objektu    čp.  131 

na zdroje tepla za nízkoemisní“ a „Zateplení 
 zdroje     tepla 

za nízkoemisní“ na dodávku stavebních prací oslovit 
tyto firmy: RENOS s. r. o. Hlinsko v Čechách, 

Čechách, B&J 
s. Hlinsko, Karel Bílek, Sobíňov, Chládek 

v Brod, ROSS Holding a. s. 
 r.   o.   Světlá 

Zastupitelstvo jmenuje hodnotící 
hodnocení   nabídek 

 těchto   akcích 
řesťan, Ing. David 

Plíštil. Ph. D., Pavel Sláma a Luboš Petříček. 
Zastupitelstvo dále jmenuje náhradníky: Mgr. Blanka 
Zvolánková, Pavel Stránský, Miloš Rosický, Marie 

souladu s §71 odst. 3 
37/2006 Sb. funkci komise pro otevírání 

ů pod požární nádrží 
č ě za jejich užívání, 

r vody pro čp. 19 zůstává 
platnosti do konce roku 2020. Žádost o prodej 

 obci byla majitelem odmítnuta. 
schvaluje Protokol o výsledcích veřejnosprávní 

 
domí informace ze zasedání Valné 

hromady Svazku obcí Podoubraví dne 19. 6. 2013. 
Podoubravský víceboj se bude konat v sobotu 7. září 

Krucemburku u budovy 
častní Ivo Béna, 

Mgr. Blanka Zvolánková a Pavel Stránský.  
kronice  za  rok  2012 

- schvaluje příspěvek ve výši 1
robotu Joola-Robot TT-Buddy Pro 
oddíl stolního tenisu při TJ Sokol Oudole

- bere  na  vědomí  vyúč
od Veolia Transport Východní 
květen 2013. Obec Oudole
Přehled frekvence cestujících v
600060/12  - celkem  1 osoba p
z Oudoleně křiž. do České B
přepravená z Havl. Borové do Oudolen
600000/25  - celkem 27 osob p
Brodu do Oudoleně, váha.

- zamítlo podání žádosti o komplexní pozemkové 
úpravy v k. ú. Oudoleň. 

- bere na vědomí oprávně
územního plánu Oudoleně

- bere na vědomí možnost zne
pásmu II. stupně u vodovodu Olšiny.

- bere na  vědomí  žádost 
na komunikaci k čp. 72 a o úpravu sch
k hasičské klubovně. Žádost bude pr

- bere na vědomí vystoupení divadla JenTak 
Havlíčkova  Borová   a   
na posvícení. 

- schvaluje žádost ZŠ a MŠ
výjimky z počtu dětí v mate
2013/2014 o 5 dětí nad kapacitu.

- bere na vědomí žádost 
zrcadla na sloup veřejného osv
z místní komunikace mezi domy 
Krajská správa a údržba silnic, Jihlava bude 
požádána o posouzení umíst

- bere na vědomí informaci
20 100,- Kč na připojení internetu 
nových počítačů do knihovny a zajišt
k internetu na veřejném prostranství p

- bere na vědomí dotaz na dokon
horního hřiště, bude provedeno

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
ň se bude konat ve čtvrtek 19. zá ří 2013 od 18:00 hodin

 
  měsících    ( červenec  a  srpen)    otev řena   

hodin ). 
h z výměnného fondu, aby bylo z čeho vybírat. Chci upozornit, že v knihovn

ení i tituly, na které je v jiných knihovnách velké množství rezervací a pomě
ů: Jo Nesbo, Lars Kepler, Henning Mankell, z dalších oba díly autorky E.

odstínů temnoty a třeba i jedna z nejčtenějších knih Žítkovské bohyn
e z široké nabídky říkadel a pohádek vybírám např. U všech 

čejné kluky a holky autora Radka Daniela a Hádanky a lušt
lístek, vlastníme celkem 237 čísel. Více se dozvíte na www.oudolen.knihovna.cz
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Výpůjční doba v knihovně o prázdninách 
Tradiční volejbalový turnaj 

 

         

ěvek ve výši 1 500,- Kč na nákup 
Buddy Pro na stolní tenis pro 
ři TJ Sokol Oudoleň. 

vyúčtování dopravní obslužnosti 
od Veolia Transport Východní Čechy a. s. za měsíc 

ten 2013. Obec Oudoleň bude hradit 2 158,- Kč. 
ehled frekvence cestujících v měsíci květnu: Linka 

celkem  1 osoba přepravená 
České Bělé + celkem 1 osoba 

Havl. Borové do Oudoleně, křiz. Linka 
celkem 27 osob přepravených z Havl. 

ě, váha. 
podání žádosti o komplexní pozemkové 

 
domí oprávnění podat návrh na změnu 

územního plánu Oudoleně. 
domí možnost znečišťování v ochranném 

ě u vodovodu Olšiny. 
žádost  o  nový  asfaltový povrch 
čp. 72 a o úpravu schůdků od cesty 
ě. Žádost bude průběžně plněna. 

domí vystoupení divadla JenTak 
  pořádání   taneční   zábavy 

Š a MŠ Oudoleň o udělení 
mateřské škole pro školní rok 

ětí nad kapacitu. 
domí žádost o umístění dopravního 

řejného osvětlení naproti výjezdu 
místní komunikace mezi domy čp. 82 a čp. 23. 

Krajská správa a údržba silnic, Jihlava bude 
požádána o posouzení umístění dopravního zrcadla. 

domí informaci o získání dotace ve výši 
řipojení internetu a nákup 2 ks 

čů do knihovny a zajištění připojení 
řejném prostranství před KD.  

domí dotaz na dokončení oplocení 
, bude provedeno v letošním roce. 

od 18:00 hodin  v zasedací místnosti 

   POUZE    VE   ČTVRTEK      

eho vybírat. Chci upozornit, že v knihovně 
ení i tituly, na které je v jiných knihovnách velké množství rezervací a poměrně dlouho se na ně čeká. 

ng Mankell, z dalších oba díly autorky E. L. James 
jších knih Žítkovské bohyně od Kateřiny 

. U všech čertů od Jana Kahouna, 
ejné kluky a holky autora Radka Daniela a Hádanky a luštěniny od Jiřího Žáčka. 

www.oudolen.knihovna.cz.  
                                                                                                          O. Hussliková 



 

ELEKTRONICKÁ AUKCE PODOUBRAVÍ A BLÍZKÉH
Aukce bude probíhat pro všechny občany v jeden termín, a to pro ob
Primárně budou vysoutěženy ceny s fixací do konce roku 2015, bez prolongace, individuáln
soutěžené období. Aukce je pro občany zdarma.
Všichni, kdo mají  zájem  se  zapojit, zašlou 
a plynu) nejpozději 31. 7. 2013, včetně, na email 
Občané se mohou zúčastnit přednášky, kde se dozví, jak trh s energiemi funguje, na co si dát p
pozor a jak se zapojit do elektronické aukce. Termíny p
10. 7.od 18:00 ve Vilémově - Penzion U Mnicha
Průběh projektu: do 31. 7. 2013 sběr podklad

 do 18. 8. 2013 kompletace podklad
    do 14. 9. 2013 podpis smluv vít
                                                            Mgr. Kate
PROSBA O POMOC PŘI NATÁČENÍ DOKUMENTU RAPORT O VELKÉ VÁLCE

Česká  televize 
o Velké válce. Sta
fotografie i  další 
s historiky po jejich osudech.

Pište na adresu: Velká válka, Česká televize, Dvo

POUŤOVÉ POSEZENÍ A SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S
     Druhý červnový víkend ožívá Oudole
tradičním pouťovým veselím, ke kterému již 
neodmyslitelně patří přátelské posezení spojené 
s loučením  předškoláků    s   mateřskou
a páťáků se základní školou. 
     Vzhledem k nestálému počasí přivítal všechny 
děti a jejich rodinné příslušníky pan starosta 
v kulturním domě. Předškoláci svým vystoupením 
s básničkami a písničkami dokázali přihlížejícímu
publiku, že  od  září  už  mohou  hrdě  
do základní školy. Každý budoucí prvň
kterého paní učitelka Váňová představila, b
panem starostou ošerpován a paní 
Dufková mu předala pro vzpomínku na mate
školu pěknou pohádkovou knížku. 
    Přejeme Jakubu Kotrbovi, Sandře Pástorové, 
Miroslavu Sobotkovi, Lucii Strašilové a 
Zvolánkovi šťastné vykročení do 1. třídy, samé 
jedničky a hodně úspěchů!!! 
     Dále následovalo černošské vystoupení žák
Martinem Antlem, Michalem Blažkem, Tomášem Husslikem, Dianou Nejedlou, Eliškou Ondrá
a také  s   kamarádkami   ze   4.  třídy: Kate
na oudoleňskou školu předal vzpomínkové tri
spolupráci, zajímavou knížku. Všem  přejeme, 
v Chotěboři dařilo a aby dosahovali skvělých studijních výsledk
     Na závěr slavnostní části večera pan starosta 
práci  knihovnice  obecní  knihovny  paní
a vedení webových stránek knihovny a ochotu
     A pak si všichni už mohli začít užívat pou
která hrála k poslechu i tanci. O dobré jídlo a pití vzorn
patří všem, kteří nám přinesli na ochutnávku domácí pou
sekanou, bramborový salát, opravdu bylo z
     Na závěr přejeme našim dětem, zamě
sluníčka, lenošení, koupání a nádherných zážitk
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
DEN DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE   
Dne 3. 6. jsme s dětmi oslavili v mateř
proběhl     netradičně.   Neplnili    jsme   
ve sportovních disciplínách. V příběhu plném písni
to, co prožívají zvířátka každý den v lese. D
Dětský den v jiném, netradičním, pojetí užili. Na 
tečka.                                                       A
 

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 
V kulturním domě v sobotu 8. 6. proběhlo krátké vystoupení p
učitelkou několik písniček a básničku. Tímto vystoupením se p
                                                                                                                                    

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
OUDOLEŇ 

OUDOLEŇSKÉ LIST

ELEKTRONICKÁ AUKCE PODOUBRAVÍ A BLÍZKÉHO OKOLÍ - AUKCE PRO OBČANY
čany v jeden termín, a to pro obě komodity, tedy jak pro elekt

ženy ceny s fixací do konce roku 2015, bez prolongace, individuáln
čany zdarma. 

zapojit, zašlou  podklady (poslední roční vyúčtování, případně smlouvy o dodávce elekt
na email katerina.kraclova@terragroup.cz, případně je p

ednášky, kde se dozví, jak trh s energiemi funguje, na co si dát p
pozor a jak se zapojit do elektronické aukce. Termíny přednášek:  9. 7. od 18:00 ve Ždírci nad Doubravou 

Penzion U Mnicha a 15. 7. od 18:00 v Nové Vsi (bude upřesněno)
ěr podkladů 

do 18. 8. 2013 kompletace podkladů a příprava aukční síně, předpokládaný termín aukce: 22. 8. 2013
13 podpis smluv vítězného dodavatele. 

Mgr. Kateřina Kraclová, manažerka Terra Group Investment, a. s., tel.: 773 507
PROSBA O POMOC PŘI NATÁČENÍ DOKUMENTU RAPORT O VELKÉ VÁLCE 

  připravuje  ke stému výročí  první  světové  války 
o Velké válce. Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte dokumentarist

další  památky  vašich dědečků - vojáků, kteří se zúčastnili boj
s historiky po jejich osudech. 

eská televize, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava, e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz

POUŤOVÉ POSEZENÍ A SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S MATEŘSKOU A ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
ívá Oudoleň 

ovým veselím, ke kterému již 
ské posezení spojené 

řskou   školou 

řivítal všechny 
íslušníky pan starosta 

edškoláci svým vystoupením 
řihlížejícímu 

 nastoupit 
do základní školy. Každý budoucí prvňáček, 

ředstavila, byl  
 učitelka     

vzpomínku na mateřskou 

ře Pástorové, 
Miroslavu Sobotkovi, Lucii Strašilové a Robinu 

třídy, samé 

ernošské vystoupení žáků základní školy, při kterém se rozloučili se svými kamarády z
Martinem Antlem, Michalem Blažkem, Tomášem Husslikem, Dianou Nejedlou, Eliškou Ondráč

řídy: Kateřinou Nejedlou  a  Ivanou  Zvolánkovou.  Pan   
edal vzpomínkové tričko a od paní ředitelky, která žákům i rodičů

řejeme,  aby se   jim   na   základní   škole   v   Havlíčkov
ělých studijních výsledků. 

čera pan starosta ocenil, nejen jménem zástupců obce, ale i jménem ob
paní  Olgy  Husslikové. Jako  poděkování  za  příkladné 
a ochotu ji předal drobný dárek.  

ít užívat pouťového veselí. O dobrou náladu a zábavu se starala hudební skupina
poslechu i tanci. O dobré jídlo a pití vzorně pečovali hasiči, kterým patří náš velký DÍK. Další pod

nesli na ochutnávku domácí pouťové výrobky - cukroví, řezy, buchty, kolá
sekanou, bramborový salát, opravdu bylo z čeho vybírat a všichni si moc pochutnali!!! 

tem, zaměstnancům ZŠ a MŠ Oudoleň a všem občanům krá
ka, lenošení, koupání a nádherných zážitků z dovolené a z prázdninových cest!!!!                     

mateřské škole Den dětí. Den 
    úkoly,    ani     nesoutěžili 

ěhu plném písniček jsme prožili 
lese. Děti i paní učitelky  si  
užili. Na závěr přišla i sladká 
Adéla Dufková, učitelka MŠ  

ěhlo krátké vystoupení předškolních dětí z mateřské školy. D
čku. Tímto vystoupením se předškoláci rozloučili s Mateřskou školou Oudole

                                                                                         Za mateř

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
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AUKCE PRO OBČANY 
 komodity, tedy jak pro elektřinu, tak pro plyn. 

ženy ceny s fixací do konce roku 2015, bez prolongace, individuálně si lze zvolit i kratší 

ř ě smlouvy o dodávce elektřiny 
ě je předají osobně. 

ednášky, kde se dozví, jak trh s energiemi funguje, na co si dát při změně dodavatele 
18:00 ve Ždírci nad Doubravou – kulturní dům, 

ř ěno). 

edpokládaný termín aukce: 22. 8. 2013 

ina Kraclová, manažerka Terra Group Investment, a. s., tel.: 773 507 186  

války  dokumentární cyklus Raport 
te dokumentaristům deníky, dopisy, 

častnili bojů. Pátrejme společně 

mail: velkavalka@ceskatelevize.cz 
MATEŘSKOU A ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 

čili se svými kamarády z 5. třídy: 
Martinem Antlem, Michalem Blažkem, Tomášem Husslikem, Dianou Nejedlou, Eliškou Ondráčkovou, Patrikem Strašilem, 

   starosta   jim   na   památku 
m i rodičům poděkovala za  pěknou  

Havlíčkově   Borové a na gymnáziu 

ů obce, ale i jménem občanů,                
říkladné  vedení knihovny, vytvoření 

bavu se starala hudební skupina Profil, 
ří náš velký DÍK. Další poděkování 
řezy, buchty, koláčky, chlebíčky, 

č ům krásné a pohodové léto plné 
                       Blanka Zvolánková 

řské školy. Děti si připravily s paní 
řskou školou Oudoleň  

a mateřskou školu Adéla Dufková 



 

ZŠ Havlíčkova  Borová  (237,5 b.),   stříbrnou
(222,5 b.). Kategorii  4. ročník  vyhrála
Krucemburk (258 b.). V kategorii 5. ročník se na první p
a bronzovou medaili si vybojoval Ždírec nad Doubravou (330 b.)
Všem vítězům moc gratulujeme, ale především bych cht
připravili, paním  učitelkám,  které  je připravov
ve formě nápojů, obecnímu úřadu, který nám „prop
kteří se nejen pečlivě učili rostlinky i zvířátka (všechny d
skleničky, kytičky, třídili rostlinky.  
Hlavním posláním této malé přírodovědné sout
okolo nás. Myslím, že soutěž svůj účel více než splnila! Ješt
 

ZDRAVÁ VÝŽIVA 
Poslední  květnový  den  absolvovaly  děti 
o správném   životním stylu, zdravém způ
beseda velkým přínosem, protože děti si 
své  zlozvyky a pokusit se je odstranit.                                    
 

DIVADELNÍ SOUBOR ZŠ HAVLÍ ČKOVA BOROVÁ
Ve čtvrtek 6. 6. dopoledne zavítali do naší
žáci 7. ročníku z Havlíčkovy Borové s pohádkou
loupežníků.  Pohádka  v   krásných    orientálních 
pod režijním  dohledem  paní  učitelky  Brychtové
a těšíme se někdy na další! Děkujeme!                                    
 

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA  
Děti z naší školy dostaly ke svému svátku 

Navštívily 
pohádku
spisovatele a matematika Carrolla Lewise
pohybu a barev, velmi p
zážitkem
 

PŘÍRODOV
Hadinec obecný, plovatka bahenní 
má žirafa? Odpov
kterou pro žáky 3. 
Chotě
nad Doubravou, Havlí
své znalosti 
a splnila n
rostlin a živo
z Havlíč
a Anna Blažková z
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
V úterý 25. 6. do mateřské školy zavítala paní
z brněnského divadla Barborka. Velmi milého, he
představení se zúčastnili také žáci z 1. –
Představení se skládalo z několika krátkých pohádek kon
ponaučením. Velký úspěch sklidily u dětí i písnič
divadelnice doplňovala pohádky.         Za mateř
 

VÝLET DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY  
Děti  naší MŠ společně se svými učitelkami byly 26. 6. na výlet
v Perníkové chaloupce. Na výletě s námi byla MŠ Sobí
perníku a pohádek pod Kunětickou horou nedaleko Pardubic je vd
výletním místem pro rodinné i školní výlety. Byli jsme moc spokojeni.
Doporučujeme.                       Učitelky MŠ Pavla Vá
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
MALÁ PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ V OUDOLENI
Letos byla naše škola pořadatelem tradiční Malé p
která se konala ve dnech 30. a 31. května v 
úřadu. Zasoutěžily si děti z České Bělé, Havlíč
Ždírce nad Doubravou a Oudoleně. Soutěž byla ur
družstva  žáků  3.,  4.  a  5.  tříd.   Každý  samostatn
a živočichy a sbíral body pro své družstvo. Tř
na obrázcích v počítači a 40 rostlin „naživo“, o rok starší už 
více a páťáci už jich měli rovných 60.  
Za Oudoleň soutěžila 2 družstva, v prvním Ani
Frühbauerová a Štěpánek Zvolánek a za pá
Ondráčková, Tomík Husslik a Míša Blažek. V

říbrnou   příčku  obsadil  Ždírec nad Doubravou (225 b.) a t
vyhrála  Česká  Bělá (291 b.), druhý  byl  Ždírec nad Doubravou (290,5 b.), t

čník se na první příčce umístila Česká Bělá (355 b.), stř
val Ždírec nad Doubravou (330 b.).  

ředevším bych chtěla poděkovat všem soutěžícím, že př
řipravovaly a na soutěž je  doprovodily, panu Pavlu 

adu, který nám „propůjčil“ zasedací místnost, a v neposlední ř ě

řátka (všechny děti bez výjimky :-D), ale pomáhali i s 

ědné soutěže není vyhrát, ale naučit se mít rád přírodu, 
ů čel více než splnila! Ještě jednou díky všem!                                  

ěti  z  naší  školy  velmi  zajímavou  besedu  o  zdravé
zdravém způsobu stravování i nevhodných návycích. V dnešní usp

 mohou zavčas  uvědomit  
                                JAKI 

ČKOVA BOROVÁ  
dopoledne zavítali do naší školy amatérští herci, 

pohádkou Alibaba a čtyřicet 
orientálních    kostýmech 
Brychtové  se  moc   líbila 
                                   JAKI 

naší školy dostaly ke svému svátku  netradiční dárek.  
Navštívily  v  pondělí 3. června   představení   Horáckého 
pohádku   Alenka   v  říši za zrcadlem, podle literární p
spisovatele a matematika Carrolla Lewise. Veselá, hravá pohádka, plná
pohybu a barev, velmi působivě výtvarně zpracovaná byla pro d
zážitkem.                                                                                         

ŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ V JUNIORU 
Hadinec obecný, plovatka bahenní – říká vám to něco? A víte, kolik kr
má žirafa? Odpovědi na tyto otázky znají účastníci nové sout
kterou pro žáky 3. – 5. tříd základních škol chotěbořska p
Chotěboř. V úterý 11. června se do Chotěboře sjela tříčlenná družstva d
nad Doubravou, Havlíčkovy Borové, Sobíňova, Oudoleně
své znalosti  v  poznávání  rostlin  a  živočichů,  zodpově
a splnila několik úkolů při návštěvě geoparku gymnázia.
rostlin a živočichů, což je těžištěm soutěže, byly tř

Havlíčkovy Borové a  Jana  Forejtová  ze  Ždírce,  které 
a Anna Blažková z Oudoleně, které utekl jeden bodík za rodové jméno rostliny. 
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ské školy zavítala paní Inka Horáková 
. Velmi milého, hezkého a příjemného 

– 3. ročníku základní školy. 
kolika krátkých pohádek končících 

ětí i písničky a říkanky, kterými paní 
Za mateřskou školu Adéla Dufková 

čitelkami byly 26. 6. na výletě 
námi byla MŠ Sobíňov. Muzeum 

tickou horou nedaleko Pardubic je vděčným 
výlety. Byli jsme moc spokojeni. 

itelky MŠ Pavla Váňová a Adéla Dufková  

OUDOLENI 
ční Malé přírodovědné soutěže, 

 zasedací místnosti obecního 
ělé, Havlíčkovy Borové, Krucemburku, 
ě. Soutěž byla určena pro tříčlenná 

samostatně  poznával   rostliny 
body pro své družstvo. Třeťáci určovali 40 živočichů 

i a 40 rostlin „naživo“, o rok starší už jich měli o 10 

prvním Anička Blažková, Nelinka 
pánek Zvolánek a za páťáky nastoupili Eliška 

ková, Tomík Husslik a Míša Blažek. V kategorii 3. ročník zvítězila 
Ždírec nad Doubravou (225 b.) a třetí místo patří Oudoleni 

Ždírec nad Doubravou (290,5 b.), třetí 
lá (355 b.), stříbrná byla Oudoleň (346 b.) 

žícím, že přijeli a na soutěž se pečlivě 
Pavlu Slámovi  za  sponzorský dar 

neposlední řadě patří dík i našim žákům, 
 organizací soutěže – donesli 

řírodu, poznat živočichy a rostliny 
                            Kateřina Sobotková 

zdravé  výživě. Žáci se dozvěděli 
dnešní uspěchané době byla tato 

Horáckého   divadla   Jihlava,   
podle literární předlohy anglického 

Veselá, hravá pohádka, plná písniček, 
 zpracovaná byla pro děti hezkým 

                                                       Dagmar Losenická 

ěco? A víte, kolik krčních obratlů 
astníci nové soutěže Máme rádi přírodu, 

ě řska připravil DDM-SVČ Junior 
říčlenná družstva dětí ze Ždírce 

ova, Oudoleně a Habrů, aby prokázala 
zodpověděla  záludné otázky kvízu 

 geoparku gymnázia. Nejúspěšnější v poznávání 
že, byly třeťačky Ivana Ehrlerová 

které neudělaly žádnou chybu, 
, které utekl jeden bodík za rodové jméno rostliny.  
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

V celkovém hodnocení se v jednotlivých kategoriích stala 
vítězi družstva z Havlíčkovy Borové (3. třídy), z Habrů (4. 
třídy) a z Oudoleně (5. třídy). Díky úspěšnému projektu byla 
soutěž finančně zabezpečena, a tak si děti odvezly velmi 
pěkné ceny. Poděkování patří učitelům, kteří mají rádi 
přírodu a vedou k tomu i své žáky. Jaroslava Čermáková                 
                                                   (Chotěbořské Echo 6/2013) 
EXKURZE – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
Ve středu 19. 6. navštívily děti naší školy modelovou 
železnici  ve  Žďáru,  všem  se  zmenšené   modely  líbily. 
V další části děti navštívily putovní výstavu v Zámku – 
Staré pověsti české. Na závěr děti zavítaly do zámecké 
cukrárny, která byla sladkou tečkou na konec!              JAKI 
 

MUZEUM K. H. BOROVSKÉHO, BIOPLYNKA 
Ve čtvrtek 20. 6. jsme zavítali do muzea K. H. Borovského 
v Havlíčkově Borové. Poutavá přednáška paní průvodkyně 
o tomto slavném novináři děti zaujala. Ve druhé části jsme 
navštívili místní zemědělské   družstvo,  děti  viděly  telátka,  
kravičky i moderní dojení. Družstvo se pyšní výstavbou 
moderní bioplynky, která zpracovává přírodní odpad a vyrábí el. energii. 
Návštěva byla poučná a všem se líbila.                                                 JAKI 
 

ZUBY 
V pátek 22. 6. mezi nás přišla naše bývalá žákyně, nyní studentka oboru 
zubního lékařství, Aneta Ondráčková. V rámci výchovy ke zdraví 
uspořádala pro naše školáky besedu o tom, jak mají pečovat o chrup. 
Beseda byla doplněna praktickou ukázkou – děti si s sebou přinesly zubní 
kartáčky a učily se správně čistit zuby. Nové poznatky si na závěr ověřily 
v krátkém testu. Anetce děkujeme a těšíme se na další spolupráci.                 
                                                                                         Dagmar Losenická  
BESEDA S ATLETKOU KRISTIINOU MÄKI 
Poslední pondělí před prázdninami navštívila naši školu čerstvá mistryně 
České republiky Kristiina Mäki. Žáci ji zpovídali, co vše obnáší vrcholový 
sport. Kristiina se specializuje na dlouhé tratě 1,5 km, 3 km, 5 km a 10 km. 
Nominovala se i na Mistrovství Evropy do Finska, ale bohužel se zranila. 
Kromě atletiky (je členem Hvězdy Pardubice) se věnuje studiu na vysoké škole – obor architektura. 
Beseda byla velice zajímavá, doplněná o fotografie a videa, děti bedlivě poslouchaly a pokládaly různé dotazy.  Kristiině 

přejeme brzké uzdravení a spoustu nejen sportovních úspěchů!                             
                                                                                         Kateřina Sobotková 
√ Dne 24. 6. k nám přišla Kristiinka Mäki. Dívali jsme se, jak navrhuje 
domy. Potom nám řekla něco na úvod a ukázala nám videa ze soustředění. 
Jedno video bylo oppa gangnam style a druhé bylo Mikimaus. Pak jsme se 
ptali na různé otázky. Chtěla vidět, jak cvičíme s Nelinkou. Tak jsme jí to 
ukázaly. Nakonec nám ukázala video z Tábora na internetu, kde doběhla 
jako první, ale zranila se. Moc se mi to líbilo! (Eliška O., V. ročník) 
 

BESEDA S HOKEJISTOU MATIASEM MÄKI 
Ve čtvrtek následovala beseda s nadějným hokejistou Matiasem Mäki. 
Matias v současné době hraje za tým Liberce. Jeho vyprávění o začátcích 
hokejové kariéry, o trénincích, zápasech zaujalo a potěšilo především 
kluky.                                                                                Dagmar Losenická. 
 

ŠACHOVÝ KROUŽEK V ZŠ OUDOLE Ň 
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo kroužek 13 dětí. Kromě 
celoročního školního turnaje jsme se zúčastnili turnaje Pribináček, turnaje 

v Lipnici nad Sázavou, okresního kola Přeboru škol v šachu, ze kterého jsme postoupili do krajského kola do Jihlavy. 
Školní turnaj jsme vyhodnotili v červnu. Zlaté první  místo podle  zásluhy  obsadila  Eliška  Ondráčková (5. ročník) 
s procentem úspěšnosti 91,46 %. Druhý byl druhák Štěpán Zvolánek (% úspěšnosti 68,90). O bronzové místo se dělili 
dva „páťáci“  - Diana Nejedlá a Patrik Strašil (% úspěšnosti 62,20). Velmi slušné 5. místo obsadila Nelinka Frühbauerová 
(3. ročník). Určitě je třeba pochválit naše prvňáčky, z nichž se nejlépe umístil Tomášek Benc, ale i ostatní byli šikovní! 
Bohužel nás dobří hráči z 5. ročníku opouští, ale myslím, že budou mít důstojné a kvalitní zástupce z řad mladších 
kamarádů. Potěšilo by mě, kdyby v šachách pokračovali i ve škole v Borové či Chotěboři. Ale už jen to, že si osvojili 
pravidla této královské hry, je velice pozitivní.                                                                                         Kateřina Sobotková 

Zatímco pro mnohé z nás jsou letní měsíce příležitostí k odpočinku a těšíme se na dovolenou, pro naše zemědělce jsou 
časem intenzívní pracovní činnosti. Jejich leckdy nedoceněné práce si velmi vážím. Více než jinde se v ní odráží 
zkušenosti a moudrost předků. Zemědělství přitom není prostou výrobou, ale výrazně ovlivňuje stav našeho životního 
prostředí. Příroda není továrna, kde se dá vše přestavovat dle momentální potřeby trhu. Největším nebezpečím pro ni je 
narušení přirozené rovnováhy. K té patří i léty formovaný způsob života na venkově. Rozumné  hospodaření  v  lesích, 
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TJ SOKOL OUDOLEŇ 

TJ Sokol pořádá 

Zájezd na kola 
Boží Dar – Krušné hory – Penzion Alpina 

Nejvýše položené město České Republiky 
Okolí  nabízí  možnost  k  četným  výletům  pěšky  nebo  na kole - nedaleké Božídarské rašeliniště, 
Vlčí jámy u Horní Blatné nebo nejvyšší vrchol Krušných hor - Klínovec. Zajímavý je též trojboký 
hraniční kámen z dob Marie Terezie. 
Důležité informace:    Termín: 11.-14. září 2013    Cena: 150,-Kč/noc + doprava 

                Pro členy sokola jednorázový příspěvek 250,- Kč. 

Zájemci se mohou hlásit v Jednotě Oudoleň do 15. 7. 2013, kde zároveň zaplatí zálohu 200,- Kč. 

na polích i ve stájích. Ne krátkodobé drancování za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že to, co se léta buduje, 
může být rychle a téměř nenávratně zničeno. Vysočina je stále regionem, kde se naši zemědělci jako správní hospodáři 
snaží o nutnou rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou  výrobou, což  je  nutné i  pro  stav  půdního  fondu 
v budoucnosti. I když to v evropské konkurenci není zdaleka snadné. Zvláště když v jiných zemích jsou zemědělci 
podporováni vyššími dotacemi než ti naši. 
Pro náš život na Vysočině má příroda a hospodaření v ní zvláštní význam. Zemědělství a na něj navazující obory 
představují totiž v našem kraji obživu pro zhruba šestinu dospělé populace. O přitažlivosti moderního zemědělství jsem 
se znovu přesvědčil ve Slavíkově při první prezentaci určené veřejnosti, ale především žákům základních škol v rámci 
projektu „Zemědělství – život Vysočiny“. Cílem tohoto projektu je ukázat zejména budoucím středoškolákům současnou 
podobu regionálního zemědělství, bořit zažité mýty z dob našich prarodičů a ukázat skutečnou podobu supermoderního 
zemědělství – zemědělství, které řídí počítače a družice. Zemědělství, ve kterém většinu práce dokážou bez problému 
zvládnout stroje ovládané bez velké námahy a téměř v rukavičkách. V současnosti to už dávno není klasická rolnická 
dřina, venkov Vysočiny – dnes jsou to moderní zemědělské provozy disponující nejnovější technikou, mechanizací 
předních značek a osvědčenými chovatelskými technologiemi. Ve Slavíkově jsem měl příležitost prohlédnout si zblízka 
kabinu kombajnu. Jeho plným elektronickým ovládáním jsem byl velmi překvapen. Ale ani moderní technika nepracuje 
sama. I zemědělství potřebuje nové schopné lidi. Proto chceme pravidelně seznamovat už nejmladší generaci s tímto 
zajímavým perspektivním oborem. 
Kraj má jen málo pravomocí k tomu, aby zemědělcům pomohl. Přesto se o to snažíme. Vytváříme stálý tlak na centrální 
orgány, připravujeme různé formy propagace regionálních výrobků. Zavedená značka „VYSOČINA regionální produkt“ 
garantuje kvalitu těchto výrobků, místní původ i jedinečný vztah k regionu.  
Už mnohokrát jsem připomínal, že všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím, že budeme přednostně 
kupovat české produkty.  
Doufám, že na našich polích přibude více mladých lidí a že český zemědělec se dočká lepších podmínek a bude moci 
citlivě hospodařit a přitom se řídit svým zdravým selským rozumem a zkušeností předků.  

                            Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

DĚTSKÝ DEN 
 V sobotu 1. června 
jsme se rozhodli spolu 
s dětmi oslavit Den 
dětí. Jelikož nám 
počasí moc nepřálo, 
museli jsme všechny 
soutěže    přesunout 
do   kulturního    domu. 
I přesto se ho 
zúčastnilo více než 
třicet dětí, které si 
přišly zasoutěžit. Děti 
byly rozděleny do tří  
kategorii  podle věku.  
Na startu dostal  každý 
soutěžící malý balíček 
(kofolu a tatranku), 
který určitě přišel 
k chuti. Hned poté se 
děti vrhly na 
připravené soutěže 



 

v rámci deseti různých států – poznávání zví
přiřazování informací, ale  také  procvičování
Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků a př
Tímto bychom také rády poděkovaly obecnímu ú
v kulturním  domě,  paní  Ivě  Slámové  za výborné kolá
i děti, panu  Pavlu  Slámovi za sponzorský dar 
kteří nám pomohli při organizaci.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK VII. - VYDÁNO: 8. 7. 2013 – MĚSÍČ
582 24 Oudoleň 123.  IČ: 00267996. DI

Evidenční číslo: MK Č

OPRAVNA HODIN

Smetanovo náměstí 3517 
OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání 

 

INZERCE:  PRODÁM  letní pneu na Felícii
i s disky, 165 x 13 R70.  Zhříval František

KULTURA A INZERCE 

OUDOLEŇSKÉ LIST

poznávání zvířat a rostlin, počítání, střílení na terč, 
čování  paměti  a  zkouška  chuťových   buněk. 

ů a předání cen.  
ěkovaly obecnímu úřadu, za poskytnutí prostorů 

za výborné koláčky, které ocenili jak dospělí tak 
Slámovi za sponzorský dar  v  podobě  kofol, a samozřejmě všem, 

                Tereza Ondráčková a Kristýna Vencová 

 
 
 
 
 

ĚSÍČNÍK – ČÍSLO:  7 - 8. – Uzávěrka příštího čísla 25. 8. 2013
: 00267996. DIČ: CZ00267996. Tel., fax č.: 569 642 201, obec@oudolen.cz

íslo: MK ČR E 17544. Cena 2,- Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

OPRAVNA HODIN 

JAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTIL    
Tel. 607 944 058 

Havlíčkův Brod 
Smetanovo náměstí 3517 (vestibul Vesna)

OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání 

a jiné služby v oboru. 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM
  V měsíci červ

výročí narození:

Ondráčková Marie, Oudoleň 69
Kremlík Karel, Oudoleň 72
Ondráček Jiří, Oudoleň 22

  V měsíci 
výročí narození:

Benáková Jana, Oudoleň 135
Kováčik Milan, Oudoleň 8

Štefáček Karel, Oudoleň 186
Halamová Božena, Oudoleň 57

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

etní pneu na Felícii       
Zhříval František 

Pedikúra, ošet
Manikúra, nehtová modeláž
VEŠKERÁ PÉČ

VAŠEHO DOMOVA
Mokrá pedikúra, ošet

nehtů, peeling, masáž.

Mokrá, suchá manikúra, lakování a zdobení.
P-schine – zpevn ě
vašich neht ů s 

Gelové a akrylové nehty.

Kárníková Božena
 777 164
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  

(vestibul Vesna) 

OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání  

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

červenci oslaví   
výročí narození: 

 

 

Ondráčková Marie, Oudoleň 69 
Kremlík Karel, Oudoleň 72 
Ondráček Jiří, Oudoleň 22 

 

měsíci srpnu oslaví  
výročí narození: 

 

Benáková Jana, Oudoleň 135 
Kováčik Milan, Oudoleň 8 

k Karel, Oudoleň 186 
Halamová Božena, Oudoleň 57 

 

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

Pedikúra, ošet ření nohou  
Manikúra, nehtová modeláž  

PÉČE V POHODLÍ  
VAŠEHO DOMOVA 

Mokrá pedikúra, ošet ření ztvrdlé k ůže,  
peeling, masáž.   

 

Mokrá, suchá manikúra, lakování a zdobení.  
zpevn ění a ozdravení  

 vysokým leskem. 
Gelové a akrylové nehty.  

 

Kárníková Božena  
 

164 122 


