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Přejeme dětem, rodičům i všem ostatním 
krásné prožití prázdnin a dovolených, 

hodně sluníčka, pohody a krásných zážitků. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje    směnu   pozemků   obce   p. č. 643/9 

o výměře 220 m2 a p. č. 683/29 o výměře 57 m2 
za pozemek p. č.  152/66 o výměře 277 m2 
(pozemek  pod  místní  komunikací na Čtvrtích), 
za podmínky, že pozemek p. č. 643/9 nebude 
oplocen. 

- schvaluje směnu pozemků v podílovém 
spoluvlastnictví 15/710 celku. Předmět směny: 
- pozemek p. č. 1041/54 o výměře 4450 m2 v k. ú. 

Světnov  oddělený  od  pozemku  p.  č.  1041/3 
v k. ú. Světnov. 

- pozemek p. č. 448/1 o výměře 4035 m2, lesní 
pozemek, a pozemek p. č. 448/2 o výměře 2453 
m2, lesní pozemek, v k. ú. Sklené u Žďáru n/S. 

- bylo seznámeno se záměrem prodeje majetku 
obce č. 3/2014. Obec oznámila na základě 
Smlouvy o smlouvě budoucí záměr prodat část 
pozemku p. č. 682 v k. ú. Oudoleň o výměře 235 
m2. Účastník smlouvy po vyhlášení záměru 
oznámil, že již nemá o tento pozemek zájem.   

- stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počet členů 
Zastupitelstva obce Oudoleň pro volební období 
2014 - 2018 na 9 členů zastupitelstva. 

- schvaluje  rozpočtové  změny  č.  4/2014 a bere 
na vědomí rozpočtové změny č. 1/2014, č. 2/2014 
a č. 3/2014.   

- bere  na  vědomí  stav    peněžních   prostředků 
na účtech. K  26. 6. 2014 má obec na účtech 

celkem: 2 101 418,29 Kč, z toho peněžní záruky 
činí 464 138,- Kč. Peněžní prostředky obce bez 
peněžních záruk činí 1 637 280,29 Kč. 

- bere na vědomí protokol o výsledcích 
veřejnosprávní kontroly hospodaření Obce 
Oudoleň za období od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014. 

- se  rozhodlo  udělit  ZŠ  a  MŠ  Oudoleň  výjimku 
z počtu žáků v základní škole pro školní rok 
2014/2015. Počet žáků není naplněn o 1 žáka. 

- se  rozhodlo  udělit  ZŠ  a  MŠ  Oudoleň  výjimku 
z počtu dětí v mateřské škole pro školní rok 
2014/2015,  z  důvodu navýšení počtu o 2 děti 
nad kapacitu.  

- projednalo a neschválilo žádost TJ Sokol Oudoleň 
o finanční - věcný příspěvek na volejbalový turnaj 
dne 2. 8. 2014. 

- bere na vědomí: 
- hlášení formou SMS využívá 52 občanů 
- majitel pozemků ohlásil provedení výchovných 

zásahů na pozemcích p. č. 423 a 431/2 v k. ú. 
Oudoleň. Důvodem je pěstební hledisko. 
Všechny kácené stromy mají ve výšce 1,3 m 
obvod do 80 cm 

- oprava kapličky - byly osloveny firmy se 
žádostí o zaslání cenové nabídky 

- příští týden bude projednána s technikem 
možnost umístění dopravních zrcadel v obci 

- u autobusové čekárny v horní části obce bude 
řešeno parkování vozidel označením 
autobusové zastávky. 

 
 
 
 
 

 

PROHLÍDKA ŠKOLNÍ ZAHRADY 
V sobotu 7. června odpoledne si mohli rodiče a celá veřejnost 
prohlédnout školní zahradu. Na bráně zahrady nás přivítala keramická 
tabulka PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ A MŠ OUDOLEŇ. S výrobky 
z keramiky, které vytvořili jak současní žáci, tak i žáci, kteří 
oudoleňskou školu navštěvovali v minulých letech, jsme se mohli setkat 
po celé zahradě. Označovaly jednotlivá stanoviště, ale také sloužily 
jako pítka pro ptáky nebo ozdoby. Hned u vchodu jsme se mohli 
občerstvit limonádami z bezu, z meduňky a ze sedmikrásek, které 
nabízeli Nelinka Frűhbaerová, Anička Blažková a Adam Parnai. A pak 
jsme již mohli začít s prohlídkou celé zahrady. Na jednotlivých 
stanovištích se nám věnovali žáci školy,  podali  nám  odborný  výklad  
a   odpovídali na naše zvídavé otázky.  
Na  zahradě  jsme  mohli vidět  hmyzí  hotely (velký i několik menších). Pepa Stehno,  Roman Baláž, Tomáš Benc 
a Jan Zvolánek nás seznámili s výhodami vyvýšeného záhonu, na kterém žáci pěstují dýně, řeřichy, afrikány, 
rajčata i pórek. Také nám ukázali další záhonky s hrachem, kedlubnami, jahodami, různými bylinkami (např. mátou, 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26. 6. 2014 

Rozloučení s předškoláky 

Průvodci zahradou u vyvýšeného záhonu 
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levandulí), ale i  s  různými   květinami,  a  políčko,  na  kterém  mohou  žáci  sledovat  růst  obilí, hořčice, kukuřice 
a řepky. Mohli jsme si prohlédnout kamennou zídku se skalničkami a keře rostoucí podél plotu.  

Další zastávkou bylo broukoviště, kde nám Štěpán Zvolánek vysvětlil význam 
broukoviště a k čemu slouží jednotlivé prvky. Matyáš Sláma nás dále seznámil 
s funkcí kompostiště, co na kompost patří a co nepatří.  
Jak je možné si snadno na zahradě vytvořil hadník, domeček pro ježka nebo úkryt 
pro ještěrky nám ukázali Roman Pástor a Honzík Frűhbauer. Na zahradě nechybí ani 
maliny a ovocné stromky. Nakonec jsme si mohli pod přístřeškem, který vytvořil pan 
Michal Blažek, vyrobit malý míč. Na koukání toho bylo opravdu hodně a bylo vidět, že 
žáci vědí, o čem mluví, a těší je, že se mohou pochlubit. A měli opravdu čím. Odvedli 
pořádný kus práce, stejně jako paní učitelky i rodiče, kteří zahradě věnovali svůj volný 
čas.   
Úderem páté hodiny vyšli ze školy žáci s drumbeny a s pokřikem ŠKOLA OUDOLEŇ 
předstoupili před diváky. Usadili se do půlkruhu a při bubnování a indiánském 
popěvku nás jednotlivě seznámili s živočichy, kteří obývají zahradu.  
Bylo to moc pěkné, a kdo si udělal čas a přišel se podívat, určitě nelitoval.        DanaZ 

 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY  
Sobotní pouťový podvečer 7. června patřil již tradičně 
předškolákům, kteří se přišli před kulturní dům slavnostně 
rozloučit s mateřskou školou. Letošní rok se sešli v rekordním 
počtu dvanácti, který naše školka již dlouho nepamatuje. 
Společně se svými paními učitelkami Váňovou a Dufkovou 
nám budoucí prvňáčci velmi úspěšně   zarecitovali   básničky 
a zazpívali písničky o řemeslech. Všem to moc slušelo díky 
paní Martině Stehnové, která holčičkám ušila nádherné 
květované sukýnky s ozdobou do vlasů, kluci se představili 
v bílé košili, černých kalhotách a květovaných kravatách. Pan 
starosta předškoláky ošerpoval a popřál jim mnoho úspěchů 
v 1. třídě.   
Po předání kytiček a vzpomínkových knížek na mateřskou 
školu  rodiče  i  zástupci  obce  poděkovali  paním učitelkám 
za jejich velkou trpělivost, ochotu a lásku, kterou dětem věnovaly po celou dobu docházky do školky. 
Karolínce, Haničce, Bětušce, Liance, Filípkovi, Kubíkovi, Staníkovi, Vojtíškovi Š., Vojtíškovi Z., Štěpánkovi, 
Tomáškovi a Vašíkovi přejeme šťastné kroky  a  správnou cestu v dalším vzdělávání. Ať  se  Vám  ve  škole   daří 
a nikdy nezapomeňte na svoji školku, protože všechno důležité pro život jste se díky paním učitelkám naučili právě 
tam!!! 
Všem dětem, zaměstnancům školy a rodičům přejeme krásné prázdniny plné letních radovánek a sluníčka. V září 
se už opět těšíme, až se budeme v naší škole společně setkávat!!!                                               Blanka Zvolánková 
 
NOVÉ E-MAILOVÉ ADRESY 
Obec Oudoleň má kromě e-mailu: obec@oudolen.cz, také  nové e-mailové adresy starosty obce: 
starosta@oudolen.cz  a místostarostky obce: místostarostka@oudolen.cz . 
 
PŮJČOVNÍ DOBA V OBECNÍ KNIHOVNĚ  O PRÁZDNINÁCH 
Připomínám, že  během  letních  prázdnin  (červenec - srpen)  máme  otevřeno  pouze  VE  STŘEDU  OD 18:00 
DO 20:00 HODIN. V celém kulturním domě, tedy i v knihovně, probíhá výměna topení a oken, takže máme trochu 
bojové podmínky, ale půjčujeme, p řijďte!                                                                       Olga Hussliková, knihovnice 
 
KONTEJNER NA ODĚV, OBUV A TEXTIL  
Obec  uzavřena  smlouvu  se  společností  REVENGE  a. s.  o umístění kontejneru 
na sběr oděvu, obuvi a textilu v naší obci.  Kontejner  bude  v nejbližší době umístěn 
u místní prodejny. Oděv, obuv a textil se třídí v závodě v Boskovicích. Velkou část 
odpadu se podaří zachránit, aby mohl posloužit svému původnímu účelu, zbývající 
třetina se  zpracuje  pro  průmyslové   využití. Přirozenou  součástí  práce  s oděvy je 
i využívání takto sesbíraného oblečení v neziskových projektech se společnostmi 
jako jsou: ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC, MOMENT OSTRAVA, Český červený 
kříž a další.  

 Do kontejneru pat ří:  
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ 
TEXTIL, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD. 

 Do kontejneru nepat ří:  
MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI, 
PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK. 

Předškoláci 

Vystoupení s drumbeny 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
Volby do zastupitelstva obce se budou konat ve dnech 10. – 11. října 2014 . V naší obci se bude volit pro volební 
období 2014 – 2018 celkem 9 členů zastupitelstva . Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají 
nejpozd ěji 5. srpna 2014 do 16:00 hodin na M ěstský ú řad Chot ěbo ř.  
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní 
listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její straně musí být 
uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. 
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů 
samých. Potřebný počet podpisů na peticích k podpoře kandidátních listin v obci Oudoleň činí pro nezávislé 
kandidáty  18 podpis ů a pro sdružení nezávislých kandidát ů 25 podpis ů. 
 

 
 

 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA - Hurá prázdniny 
První červnový týden prožily děti v duchu oslav Dne dětí. Navštívily místní 
kapličku a díky panu starostovi si užily některé pouťové atrakce. Týden jsme 

ukončili výletem do Záchranné stanice 
v Pavlově. Tam se děti dozvěděly mnoho 
zajímavého o sovách, dravcích i ostatních 
zvířatech. V sobotu 7. 6. jsme se všichni 
rozloučili s našimi předškoláky krásným 
vystoupením. Nás učitelky velmi dojal 
proslov paní místostarostky Blanky 
Zvolánkové.  
V  druhém týdnu   jsme  si s dětmi povídali 
o naší obci, kulturním dění v ní, důležitých 
spolcích, které zde pracují. Navštívily nás i žáky ze základní školy studentky 
zubního lékařství v Brně Aneta Ondráčková z Oudoleně s kamarádkou Klárou 
s krásným   programem  o  zdravých  zoubkách.  Jeden  den jsme se podívali 
do Střížova a do Hájku, kde bydlí Tomášek.  
Předposlední týden děti navštívily i Jitkov. Vašík, Terezka a Lukášek jim tam 
ukázali své domovy. Hamerníkovi nám umožnili návštěvu jejich podniku. Prošli 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

Program o zdravých zoubkách 

Děti v ZOO Jihlava 
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jsme se do Slavětína, kde nás čekala sladká odměna a pozorování koní u Jáchymka. 
V posledním týdnu jsme navštívili Peršíkov.  Matyášek nás provedl hospodářstvím. Konec školního roku vyvrcholil 
návštěvou ZOO Jihlava.  
Výlety se vydařily a moc se nám na nich líbilo. Byly příjemnou změnou oproti ruchu okolo školky. Po prázdninách 
se těšíme na novou zahradu s pískovištěm, krásnou školku a nové kamarády. 
Přejeme všem krásné léto plné radosti a milých zážitků.                                                   Adéla Dufková, učitelka MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
Chaloupky  
Od září se naši školáci těšili na třídenní pobyt na Chaloupkách. 
Termín pobytu, který se pro velký zájem musí objednávat několik 
let dopředu, připadl na 5. 5.  - 7. 5. Jeli jsme tam i zpátky jako 
vždy autobusy a vlaky s několikerým přestupováním, ale vše jsme 
lehce zvládli i s velkými zavazadly.  
A jaké programy na nás čekaly tentokrát? Prohlídka malé 
chaloupecké farmy a seznámení s jejími obyvateli a dále terénní 
programy -  Máme rádi zvířata (poznávání živočichů podle rohů, 
parohů, podle kůží,  pobytových stop,…), Z lesů, vod  a  strání 
(lov  a  určování  drobných  vodních  živočichů  a  hmyzu), Den  
ve   včelíně (hra na včeličky - sbírání sladké „šťávy z květů“, opakování znalostí o životě včel, ochutnávka různých 
druhů medu a zdobení perníčků). 
Jedno dopoledne jsme strávili na farmě v Zašovicích, tam jsme stloukali máslo a plstili ovčí vlnu. Vyběhli jsme také 
na Salátův  kopec,  kde  se  pasou  ovce  a  krávy.  Večer jsme u táboráku poslouchali vyprávění o životě indiánů  
a naučili jsme se zpívat indiánskou  píseň.  
Na Chaloupkách byly všechny děti od 1. do 4. ročníku, někdo byl bez maminky a tatínka poprvé, ale pobyt všichni 
zvládli na výbornou.                                                                                                                         Dagmar Losenická 
 

Máme rádi přírodu  
V měsíci dubnu a květnu jsme se věnovali přípravě na přírodovědnou soutěž, 
která je určena pro žáky 3. – 5. ročníku. Učili jsme se živočichy, chodili jsme 
sbírat  živé  rostlinky.  Potom  jsme uspořádali školní kolo, které se skládalo 
ze 2 částí: poznávání  70  rostlin a 70 živočichů pro čtvrťáky, třeťáci jich měli 
o 10 méně. I spousta druháků se naučila hodně zvířátek a kytiček.  
Poslední středu v měsíci jsme vyrazili do Chotěboře „prodat“ své znalosti 
v soutěži Máme rádi přírodu. Reprezentovaly nás Anička Blažková a Nelinka 
Frühbauerová (obě 4. ročník), které tvořily jeden tým,  do 2. týmu patřil 
Pepíček  Stehno  a  Štěpánek  Zvolánek (oba 3. ročník). Soutěž se skládala 
ze 3 částí: poznávání, kvíz a vyplnění pracovního listu v geoparku gymnázia. 
Celkem se zúčastnilo 8 škol. A jak se žáci umístili? Holky obsadily ve své 
kategorii bronzové místo  a kluci se umístili na 1. zlatém míst ě! Musím naše 
soutěžící pochválit, byli šikovní, zodpovědně se připravovali. Gratuluji!!                               
                                                                                             Kateřina Sobotková 

 

Přírodovědná soutěž ve Ždírci nad Doubravou 
V přírodovědné soutěži ve Ždírci nad Doubravou nás reprezentovali Štěpán 
Zvolánek a Jan Kubát (oba 3. ročník) a Anička Blažková a Nelinka 
Frühbauerová (obě 4. ročník).                                              Dagmar Losenická 
 

� Další den po Chotěboři jsme jeli na Přírodovědnou soutěž do Ždírce 
nad  Doubravou.  Tam  byla  soutěž    ve    škole.    Poznávali    jsme   rostliny 
a živočichy. Pak bylo vyhlášení. Já s Jendou jsme byli opět 1. a holky byly 
opět 3.                                                                                         Štěpán Z., 3. r. 
 
Návštěva rodného domku 
Karla Havlíčka Borovského 
Dne 2. 6. jsme navštívili rodný dům 
Karla Havlíčka Borovského 
s vystoupením žáků základní školy 
Havlíčkova Borová. Vystupovali 
tam moji bratranci. Zpáteční cesta 
vedla přes Železné Horky okolo 
tvrze. Tvrz se mi líbila. 
                                   Josef S., 3. r.  

 

Pavlov 
Dne 6. 6. jsme navštívili Pavlov - záchrannou stanici pro zvířata. Viděli 

Žáci plstí ovčí vlnu 

Výherci soutěže v Chotěboři  

Výherci soutěže ve Ždírci n/D. 

Návštěva Záchranné stanice Pavlov 
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jsme: orla, vydru, kunu, sovu pálenou, lišku, krkavce, poštolku, sokola, norka, jestřába, vránu, veverku, čápa 
černého, čápa bílého, výra, sýčka. Zúčastnili jsme se programů: Obojživelníci, Mláďata. Všechno se mi líbilo. 
                                                                                                                                                                Honzík F., 2. r.  
Horní Krupá dne 10. 6. - Léčivé byliny  
Léčivé byliny jsou: máta, meduňka, mateřídouška, dobromysl, šalvěj, měsíček, divizna, černý jeřáb, sléz, bez, 
kopřiva, kontryhel, levandule, yzop. Vyráběli jsme pytlíčky na byliny. Hráli jsme hru na kopřivu. Nejvíce se mi líbilo, 
jak jsme vařili čaj.                                                                                                                                  Samuel S., 2. r. 
 

Dopravní hřiště 
Ve   středu   11.   června     všichni      žáci     
vyrazili do Havlíčkova Brodu. Po příjezdu jsme hned 
zamířili na zimní stadion, na kterém „vyrostlo“ 
krásné dopravní hřiště. Pod bedlivým dohledem 
pracovníků BESIPu jsme si nejprve zopakovali 
základy silničního provozu a prošli si dopravní 
hřiště. Potom se žáci 4. ročníku vydali psát testy, 
ostatní se projížděli na vypůjčených kolech. 
Samozřejmě museli jezdit podle předpisů, dávat 
přednost, zastavit na „stopce“, pustit chodce přes 
přechod, ukazovat při změně směru jízdy aj. 
Nakonec  Anička  Blažková,   Nelinka   
Frühbauerová a Adam Parnai získali po prokázání 
dostatečných znalostí a dovedností  „Průkaz 
cyklisty“, kterému     pracovně     říkáme „ Řidičák 
na kolo“.  Gratulujeme a přejeme spoustu šťastných kilometrů.  A nezapomínejte na přilbu!        Kateřina Sobotková 
 

Lesní pedagogika  
V pátek 13. června jsme spolu se školou Sobíňov vyrazili autobusem do lesa. Tam se 
postupně sjížděli i další žáci z jiných škol. Pracovníci Lesního družstva Přibyslav pro nás 
měli  připravený  krásný  a  zajímavý   program.  Chodili    jsme    po    šesti   stanovištích: 
u stanoviště č. 1 jsme se dozvěděli, jak se správně sází stromky, a děti si tuto činnost 
prakticky vyzkoušely. U druhého stanoviště nás čekala motorová pila a obyčejná pila. 
Každé  dítě  si  mělo  možnost  uříznout  kolečko  z břízy a poté si ho označit. Viděli jsme 
a vyzkoušeli, jak musí být vybaven dřevorubec. U  stanoviště  č. 3  nás  přivítal  pan  
Augustin  z  Oudoleně, který  nám vyprávěl o lesních zvířatech, ukázal nám různé 
kožešiny,  parohy  a  pak  nám  představil  živého výra a jestřába. U čtvrtého stanoviště 
nás čekal kůň, který předvedl stahování klád ze špatně dostupných míst. U pátého 
stanoviště jsme slyšeli různé druhy vábniček, nalepili si pár rostlin a šli se zavázanýma 
očima podél provazu okolo stromů. U posledního stanoviště nás čekalo určování 
listnatých a jehličnatých stromů.  
Den byl nejen vydařený díky počasí, ale hlavně díky výborné organizaci, kterou zajistili 
pracovníci Lesního družstva Přibyslav. Předali dětem spoustu nových poznatků. 
Děkujeme!                                                                                               Kateřina Sobotková 
 

Přespávání ve škole 
Poslední školní týden probíhal v  předprázdninovém duchu. 
V noci  z pondělí 23. 6. na úterý 24. 6. jsme přespávali ve škole. Při této příležitosti jsme vzpomínali -  vrátili jsme 
se k tomu, co jsme společně prožili během 
uplynulého školního roku  i dříve - promítali jsme si 
fotografie a videa ze školních akcí. A bylo to veselé 
vzpomínání!                                 Dagmar Losenická 
 

Polná  
Starší školáci ze 3. a 4. ročníku si ve středu 25. 6. 
zopakovali  své  znalosti  z vlastivědy  a  prvouky  
na exkurzi v Polné. Toto městečko bylo cílem naší 
cesty, protože  Oudoleň patřila dříve pod polenské 
panství.  Navštívili jsme nejprve zámek - lapidárium 
(kde jsme si nejen připomněli stavební slohy, ale 
viděli jsme i různé kamenické výrobky a starodávné 
dřevěné potrubí), prohlédli jsme si barokní lékárnu, 
kupecký krámek  a expozici  o řemeslech, která se 
v Polné a jejím okolí v minulosti provozovala. 
Nakonec jsme zavítali do staré školy, kde na nás 
dýchla atmosféra mocnářství - historické lavice 
s kalamáři,  podobizna  císaře  Františka   Josefa  I. 

Čerství držitelé "Řidičáku na kolo" 

U zámku v Polné 

Samík jako dřevorubec 
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i  rákoska, dříve nezbytná součást vybavení třídy… Děti zaujaly především sbírky přírodovědného kabinetu - 
dvojhlavé tele nebo šestinohý sysel nebývají běžně k vidění.  
Polnou můžeme jen doporučit jako cíl prázdninového výletu, za pozornost stojí nejen zámek a škola, ale také 
nedávno opravený děkanský kostel a synagoga.                                                                            Dagmar Losenická 
 

Peršíkov 
Ve čtvrtek před vysvědčením jsme se ještě vypravili na dlouho 
plánovanou návštěvu k Frühbauerovým do Peršíkova. Cestou jsme 
soutěžili v poznávání rostlin a jejich řazení podle abecedy. Vyzbrojeni 
dalekohledy jsme se věnovali pozorování přírody. V Peršíkově na nás 
čekalo výborné sladké pohoštění. Po občerstvení si děti za odborného 
výkladu nejdříve prohlédly kravín a stroje a pak jsme vyšli  na pastvinu. 
Před námi se otevřel krásný pohled na Havlíčkovu Borovou a na údolí 
s Ranskými    lesy… Následovalo      opékání      špekáčků     na     dvoře 
u Frühbauerových, děti si zahrály hry a potom už jsme se vraceli  zpátky 
do školy. Děkujeme Frühbauerovým  za velmi milé přijetí.  
                                                                                     Dagmar Losenická 
Šachový kroužek 
V letošním školním roce chodilo na šachový kroužek 11 dětí. V této královské hře se děti učí nejen „tahat 
figurkami“, ale zároveň se učí i koncentraci, trpělivosti, vytrvalosti, logice, učí se řešit problémy, rozhodovat se, 
rozmýšlet a až potom konat.  Zúčastnili jsme se turnaje Pribináček, okresního kola, postoupili jsme i do krajského 
kola, což je velikánský úspěch. Také jsme navštívili turnaj pořádaný panem Ročkem na Základní škole v Lipnici 
nad Sázavou.  
Kromě toho jsme celý rok hráli svůj školní turnaj. Každý hráč v něm odehrál od začátku školního roku 72 
šachových partií, za výhru získal bod, za remízu půl bodu a za  prohru  0 bodů. Na 1. místě se s počtem 65 bodů 
ze 72 možných umístil Štěpán Zvolánek  (3. ročník), na stříbrném místě skončila Nela Frühbauerová  (4. ročník) 
s 59 body, bronzový pak Honzík Frühbauer  (2. ročník) s 50 body. Další pak skončil Matyáš Sláma, Tomáš Benc, 
Anna Blažková. I ostatní se snažili získat co nejvíce bodů, určitě jim to vyjde příště! Všem moc gratuluji.                                
                                                                                                                                                        Kateřina Sobotková 
Činnost základní školy ve školním roce 2013-2014: 
Září: 
  2. 9. - zahájení školního roku 
30. 9. - zakládáme přírodní zahradu 
          - sbíráme papír a hliník 
 

Říjen : 
  4. 10. - beseda s myslivcem o loveckých psech 
15. 10. - přednáška o bezpečnosti silničního provozu 
25. 10. - projekt Zdravé zuby  
            - výtvarná soutěž Po stopách Jana Zrzavého 
 

Listopad: 
21. 11. - návštěva místní knihovny 
22. 11. - šachový turnaj Pribináček 
 

Prosinec: 
  3. 12. – exkurze v Hlinsku, muzeum, Betlém 
  5. 12. – Mikuláš, čerti, anděl 
11. 12. – okresní kolo Přebor škol v šachu 
12. 12. – program Ochutnejte vánočního kubu  
               v Horní Krupé 
13. 12. – beseda o netopýrech 
20. 12. – beseda o 2. světové válce 
             - projekt FÍHA – DÝHA 
 

Leden: 
14. 1. – beseda „Buďte na sebe hodní, buďte k sobě   
             ohleduplní“ 
20. 1. – hudební vzdělávací program „Šel tudy, měl             
             dudy“ 
 

Únor:  
  3. 2. – zápis dětí do 1. ročníku 
19. 2. – recitační soutěž (školní kolo) 
26. 2. -  recitační soutěž (oblastní kolo v Chotěboři)    
27. 2. – Dřevíčková dílna 
          -  výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 
 

Březen:  
  5. 3. – návštěva hasičů v Chotěboři 
  7. 3. – šachový turnaj v Lipnici nad Sázavou 
18. 3. – recitační soutěž – okresní kolo  
             v Ledči nad Sázavou 
19. 3. – zahájení plaveckého výcviku 
 

Duben: 
10. 4. – recitační soutěž – krajské kolo v Třebíči 
16. 4. – keramika - výtvarná dílna 
          -  školní kolo přírodovědné soutěže 
          -  výtvarná soutěž mateřských, základních 
             a uměleckých škol v Havlíčkově Brodě 
 

Květen: 
5. – 7. 5. - Chaloupky 
21. 5. – ukončení plaveckého výcviku 
26. 5. – hodina netradiční angličtiny 
28. 5. – přírodovědná soutěž Máme rádi přírodu 
 v Chotěboři 
29. 5. – přírodovědná soutěž ve Ždírci nad 
 Doubravou 
 

Červen: 
  2. 6. – návštěva rodného domku Karla Havlíčka 
             Borovského 
  6. 6. – návštěva Záchranné stanice  
             pro zvířata Pavlov 
  7. 6. – představení školní zahrady veřejnosti 
10. 6. – program Léčivé byliny v Horní Krupé 
11. 6. – dopravní hřiště v Havlíčkově Brodě  
12. 6. – přednáška o správné péči o zuby 
13. 6. – program Lesní pedagogika  
23. 6. – přespání ve škole 
24. 6. – návštěva farmy v Peršíkově 
25. 6. – výlet do Polné. 

Poznávání rostlin 
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Seznam v ěcí, které budou školáci 2. – 5. ročníku od září pot řebovat : 
  
- obuv na přezutí – bačkory (nemohou být pantofle a cvičky, pozor také na obuv s tmavou 

podrážkou, která zanechává čáry na podlaze) – musí být v sáčku nebo v tašce  
- cvičební úbor – tepláky, mikinu, triko, krátké kalhoty a obuv na cvičení venku (v zimě cvičky 

nebo botasky do KD), do cvičebního úboru se budou děti oblékat při pobytu venku ve školní  
družině, švihadlo 

- na výtvarnou výchovu buď starou košili s dlouhým rukávem, nebo delší triko, ručník s poutkem 
- kdo má poškozenou krabici na výtvarné potřeby, přinese si novou pevnou krabici s víkem např. od bot (může 

být i větší) 
- dva trojúhelníky s ryskou (s mírou jen v centimetrech, ne v palcích), pravítko 30 cm (s mírou jen 

v centimetrech, ne v palcích) 
- pastelky a voskovky (nejkvalitnější jsou koh-i-noor), plochý štětec č. 8, kulatý štětec č. 8, tužky č. 2 – 2 kusy 
- pero, lepidlo – tyčinku, nůžky, gumu, vodové barvy, plastové kelímky na vodu.  

 
Kromě toho budou na geometrii žáci 3., 4. a 5. ročníku potřebovat kružítko a dvě dobře ořezané tužky č. 3. 
Vše musí být řádně označené nebo podepsané (i pastelky a št ětce). 
 
Sešity a pracovní sešity koupíme všem najednou, platit se budou v září. 
Děti budou mít zdarma papíry, čtvrtky, barevné papíry, tempery. 

 

  
 
OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ  
10. DISCIPLÍNA A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
V sobotu 21. června proběhlo v rámci dětského dne vyhlášení výsledků 
Oudoleňského desetiboje. Účastníci,  kteří  měli  splněno 7 disciplín z deseti, 
a bylo jich 16, obdrželi pěkné ceny, medaile a diplomy. 
I  když   se   zdá,   že   disciplíny   byly    jednoduché,   opak   je   pravdou. 
Pro netrénované je někdy  minuta opravdu dlouhá, pokud má zvítězit. Kdo se 
zúčastnil, tak ví,  o  čem  je  řeč. Doufám,  že  se desetibojové disciplíny líbily, 
a pokud bude další ročník, tak snad budeme moci vyzkoušet i nějaký zimní 
sport, protože letošní zima proběhla zajímavě bez sněhu. 
A jak to všechno nakonec dopadlo? 
 

OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ – CELKOVÉ VÝSLEDKY 
 

Nejmenší do 5 let:      
1. Michaela Záhumenská    
2. Eva Rosická  

Děti  6 – 11 let:   
1. Anna Blažková 
2. Jan Kubát 
2. Tomáš Benc 
3. Matyáš Sláma 

Děti 12 – 15 let:                                      
1. Kateřina Antlová  
2. Martin Antl                                              
3.Tomáš Husslik 
4. Ivana Bencová 
5. Kateřina Kubátová 

Ženy:       Muži:  
1. Vlasta Bencová    1. Jaroslav Polívka 
2. Eva Rosická    2. Michal Sláma 
3. Božena Kárníková 

Děkuji účastníkům, všem, kteří pomáhali, a také sponzorům.                                                                   Eva Rosická 

DĚKUJEME EVĚ ROSICKÉ A VŠEM, KTEŘÍ JÍ POMÁHAJÍ, ZA PO ŘÁDÁNÍ AKCÍ PRO D ĚTI, 
MAMINKY A OSTATNÍ OB ČANY OUDOLENĚ. 

Výsledky St řelba ze vzduchovky 

Příjmení Jméno Body 

Nejmenší do 5 let 

Rosická Eva 1 

Záhumenská  Michaela  1 

DĚTI   6 - 11 let 

Blažková  Anna 1 
Benc Tomáš 2 
Kubát Jan 3 
Sláma Matyáš 4 

DĚTI 12 - 15 let 

Antlová Kateřina 1 
Strašil Michal 2 
Antl Martin 3 
Kubátová Kateřina 4 
Bencová Ivana 5 
Husslik Tomáš 6 
Strašil Patrik 7 

MUŽI 

Polívka Jaroslav 1 

Sláma Michal 2 

Brukner Tomáš 3 

ŽENY 

Rosická Eva 1 
Bencová Vlasta 2 
Kárníková Božena 3 
Ostatní závodníci se této disciplíny 

nezúčastnili. 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

Účastníci Oudoleňského desetiboje 
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DĚTSKÝ DEN 
V sobotu 21. 6.  se na stadioně konalo soutěžní odpoledne 
u příležitosti dětského dne. I přesto, že počasí nebylo zcela 
ideální, zúčastnilo se ho více než 35 dětí. Děti byly 
rozděleny do tří kategorií podle věku. Nejpočetněji byla 
zastoupena první, tedy kategorie nejmenších, ve které 
soutěžilo 18 dětí. Po celém stadioně bylo připraveno několik 
soutěžních disciplín jak pro malé, tak pro ty větší děti. 
Zasoutěžit si však přišli i někteří rodiče. Po splnění všech 
soutěžních disciplín, ve kterých si všichni vedli velice dobře, 
proběhlo vyhlášení a samozřejmě předávání cen nejlepším 
soutěžícím.  Každý  soutěžící  dostal   za   odměnu   párek 
v rohlíku a pitíčko. Po celou dobu bylo k dispozici  
občerstvení.  
Dětský   den  se  snad   vydařil,  jenom    byla   škoda, že 
na posezení  s  kytarami  přišlo  jen  asi 10 místních lidiček 
a pak více přespolních. Děti pod vedením pana Doležela 
hrály a zpívaly moc pěkně (děkujeme) a byla škoda, že není 
od místních zájem se jít aspoň na chvíli podívat. Zřejmě byl 
zvolený špatný termín, nebo hudební těleso.  
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci.                                    Tereza Ondráčková 

 
DRUHÉ MÍSTO NA MISTROVSTVÍ 
EVROPY V AEROBIKU 
Ve dnech 28. – 31. 5. 2014 se ve Vídni 
konalo Mistrovství Evropy v aerobiku .   
Už na začátku byly favoritkami svěřenkyně Boženy 
Čapkové z BM Fitness (mezi nimi i Ani čka Stehnová 
a Eliška Ondrá čková z naší obce), které ovládly 
všechny nominačních závody na šampionát.  
Po napínavém boji s ruským týmem obsadily 
druhé místo.   
Klub BM Fitness šampionátem v Rakousku zakončil 
první polovinu letošní sezóny, závodníci teď mají 
zaslouženou pauzu.  Po  ní  je  čeká  letní  příprava 
na Mistrovství České republiky a poté vrchol celé 
sezóny v  podobě  Mistrovství  světa, které se koná 
na podzim v Praze. (www.vysocina-news.cz) 
 

VELKÁ GRATULACE!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TJ Sokol Oudoleň 

pořádá 
 

tradiční 

volejbalovvolejbalovvolejbalovvolejbalovýýýý    turnajturnajturnajturnaj    
V sobotu 2. s2. s2. s2. srpnarpnarpnarpna    2014201420142014 na horním hřišti 

Podmínka účasti: 2 dívky/ženy v týmu 

Startovné: 100 Kč 

Prezentace: 8:00 hodin 

Začátek turnaje: 8:30 hodin 
 

Občerstvení zajištěno! 
 

Vítězové soutěží 

Bronzové družsto 
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
V měsíci červenci oslaví  výročí narození: 

 

Josef Křesťan, Oudoleň 128 
 

    

V měsíci srpnu oslaví  výročí narození: 
 

Věra Plíhalová, Oudoleň 110 
Jaroslava Koniaríková, Oudoleň 95 

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

INZERCE:  
Obec Oudoleň přenechá za odvoz  

staré cihly u horního hřiště.  
 

 
Začátek července je opojným časem. Děti a mládež se radují z prázdnin, učitelé a učitelky zhluboka vydechnou, 
ostatní občané cítí s potěšením blízkost svých dovolených. Oproti časům mého mládí je nám dnes otevřen téměř 
celý svět, máme rozmanité možnosti k jeho poznávání anebo odpočinku na lukrativních cizokrajných místech. Ale 
můžeme si taky najít příjemné a zajímavé místo v některém z kouzelných koutů naší země. S menším zatížením 
své kapsy, bez stresů z náročného cestování, bez obav z obtížné domluvy nebo své nejisté bezpečnosti 
v neznámém prostředí. Doporučil bych Vysočinu. Když se pozorně rozhlédneme, uvědomíme si, že málokdo ji 
známe celou. Stále je co nacházet. 
Kraj Vysočina se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu na Vysočině, v poslední době se zejména díky 
Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod nainvestovalo mnoho desítek milionů do zvýšení a zatraktivnění 
zdejší turistické nabídky. Náš region se snaží využít své nesmírné přírodní a kulturní bohatství a navíc ho neustále 
rozšiřovat.  
Například vedle kvalitně značených pěších a cykloturistických tras je na Vysočině již třetím rokem v provozu hustá 
síť jezdeckých stezek (850 km), které jsou využívány nejen jezdci na koních, ale též vyznavači pěší turistiky a jízdy 
na horských kolech, neboť převážná část tras vede po polních a lesních cestách. Co se týče památek, dovolím si 
zmínit  jeden projekt  za  všechny. V  Třebíči  byla   koncem   loňského roku    dokončena     rekonstrukce   zámku 
a zpřístupněna nová moderní interaktivní expozice, která je chloubou památkářství na Vysočině. Věříme, že si sem 
najde cestu velké množství návštěvníků, určitě to stojí za to, třeba ve spojení s návštěvou památek UNESCO 
(bazilika Sv. Prokopa, židovská čtvrť). Samozřejmě nechci se zmínit jen o investicích Kraje Vysočina. Různé 
subjekty se podílely a podílí na rozšíření nabídky v oblasti cykloturistiky, zábavního turismu (Šikland, několik 
lanových parků), postaveny byly nové rozhledny (Mařenka) a staví se další (na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí, 
na Pekelném kopci u Třebíče), vyznačeny byly nové naučné stezky. Největší novinky pro nadcházející turistickou 
sezonu jsou uvedeny v elektronických turistických novinách, které vydává krajská příspěvková organizace 
Vysočina Tourism (www.region-vysocina.cz). 
Na Vysočině si můžeme v rámci dovolených nebo i všedních dnů užít také nespočet kulturních akcí. Tradiční jsou 
například hudební festivaly na našich zámcích – Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou nebo tradiční 
Prázdniny v Telči. Divácky velmi přitažlivý a svým způsobem jedinečný je i po letech Mezinárodní hudební festival 
Petra Dvorského v zámecké zahradě zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a na dalších kouzelných místech. 
Začátkem září nás zase čeká Trampský širák v Hanesově mlýně u Štoků. V Pelhřimově se i letos těší na hasičský 
festival dechových hudeb, jednotlivá města i obce pořádají stále častěji pro své občany i turisty pestré historické 
slavnosti nebo pohádkové přehlídky pro děti.  
Zkrátka každý si může na Vysočině užít letní dny dle svého. Opravené památky často se specifickým programem, 
kulturní centra ve městech nebo klidná místa u rybníků a ve voňavých lesích. 
Přeji Vám příjemné a pestré léto v přátelské a pohostinné atmosféře Vysočiny.   

Jiří Běhounek, hejtman Kraje vysočina 
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