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VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVIČENÍ – MAMINKY S DĚTMI 
                 Maminky, přijďte si s námi zacvičit 

          každý pátek od 16.00 hodin před kulturní dům. 

Cvičení pro děti ve věku 2 - 5 let s maminkami (nebo s tatínky) 

je zaměřeno na motorický rozvoj dítěte.  

Vezměte si s sebou pohodlné oblečení, něco k pití a dobrou náladu. ☺ 

 

TJ Sokol Oudoleň  

pořádá ve dnech:  

19. 6. od 16.30 hodin 

a 20. 6.  od 9.00 hodin 
 

BRIGÁDU NA ÚDRŽBU 

HORNÍHO HŘIŠTĚ. 

Těšíme se na velkou účast. 
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                                        Na obecním úřadě je možné si do 20. 6. 2015  
                             objednat knihu pana P. Vomely, M. Kubína a H. Jurmana 
                                    PARTYZÁNI VYSOČINY – Krvavý konec války. 
       Na základě skutečných příběhů a událostí souvisejících s partyzánskou činností  
a partyzánským hnutím za 2. světové války na širokém území Českomoravské vysočiny  
            se autoři snažili zachytit a ukázat tragické události z konce 2. světové války.  
           Jsou zde zachyceny například tragické události v obcích Peršíkov a  Slavětín.  
                                                               Cena knihy 300 Kč. 

Celý svět si v květnových dnech letošního roku připomínal 70. výročí od konce jedné z nejkrutějších kapitol 
novodobých dějin - ukončení 2. světové války v Evropě. I my jsme se sešli před školou u pomníku padlých, abychom 
krátkou vzpomínkou uctili památku těch, kteří se před 70 lety oněch slavných májových dnů roku 1945 už nedožili. 
Ani si dnes nedokážeme představit, jaký to tehdy musel být Máj, kdy se naši občané vraceli zpět do osvobozené 
vlasti, do svých domovů, ke svým rodinám, přátelům, ke klidnému životu. Miliony dalších však takové štěstí 
neměly… 
Program malé slavnosti jsme zahájili státní hymnou, kterou zazpívali žáci a paní učitelky ze základní a mateřské 
školy. Po slavnostním položení věnce místními hasiči a projevu paní místostarostky nás děti seznámily  s  dějinami 
2. světové války. Jsme rádi, že i nastupující generace se učí o této kruté době a nemůžeme dopustit, aby na ni bylo 
zapomenuto. Vždyť všichni máme právo na život a obětem války bylo toto právo ukradeno. Nikdy nezapomeneme!!! 
Po této sváteční chvíli se v zasedací místnosti obecního úřadu konala beseda s panem Pavlem Vomelou 
z Krucemburku, který  všechny  přítomné  posluchače zaujal příběhy z doby války a osvobození v okolí Oudoleně. 
Po téměř dvouhodinovém vyprávění se přidali do diskuse i místní pamětníci války a také od nich jsme se dozvěděli 
nové informace, navíc si ještě všichni prohlédli malou vzpomínkovou výstavu fotografií. 
Děkujeme Vám všem, že jste přišli vzpomenout osvobození našich národů a také obětí, kterými byla naše svoboda 
vykoupena. Zvláštní poděkování patří oudoleňským hasičům, dětem a paním učitelkám ze základní a mateřské 
školy.                                                                                                                                                  Blanka Zvolánková 

 
 
 

- Zastupitelstvo projednalo záměr  zřízení  věcného  
břemene  za  účelem  uložení  kabelového  vedení  
VN  do  země s názvem "VN61,o.Buková p.b.210-
p.b.322;obnova" na pozemcích, jejichž je obec 
vlastníkem 15/710 podílu v LDO Přibyslav.  
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít se společností E. ON 
Distribuce,  a.   s.  České  Budějovice,  zastoupenou 
E. ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, 
Smlouvu  č. 1040003774/003  o   smlouvě   budoucí  
o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 
344/31, 437/8, 422, 423, 421/1, 484/7, 421/3, 344/7, 
402/1, 406/3, 406/4, 406/1, 438/30  v  k. ú.  Radostín 
u Vojnova Městce vedeného u Katastrálního  úřadu  
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n/S.  na  LV 
č. 203 a Smlouvu č. 1040003774/003 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene  na  pozemcích 
p. č. 310/1, 311/1, 312/4 v k. ú. Račín u Polničky   
vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,   
Katastrální  pracoviště  Žďár  n/S. na LV č. 600. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy.  
 

- Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o zpevnění 
obecní cesty k čp. 129 a k čp. 46. Žádosti budou 
plněny dle možnosti rozpočtu v dalších letech, cesty 
budou zpevněny na hranici obecního pozemku.   

 

- Zastupitelstvo souhlasí s realizací Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje území Místní 
akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2014 - 2020 
na svém správním území. 
 

- Zastupitelstvo schvaluje prodej části obecního 
pozemku p. č. 648/143 a pozemku p. č. 648/1 v k. ú. 
Oudoleň  o  celkové  výměře   asi  728 m2 - pozemky 
u budovy čp. 61 za těchto podmínek: 

• z prodeje    pozemku   bude   vyloučen   pozemek 
v šířce asi 1 m od cesty podél čp. 139 z důvodu 
umožnění  vyhrnování  sněhu  a  část  pozemku, 
na které je umístěna kanalizace 

• k zaměření pozemku bude přizván zástupce obce 
• cena pozemku činí 20 Kč/m2 
• žadatel si zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí 

veškeré  náklady  spojené  se  zápisem smlouvy 
do katastru nemovitostí.  

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy.  
  

- Zastupitelstvo schvaluje: 
• Českému svazu včelařů, o. s. Základní organizace 

Havlíčkova Borová  neinvestiční  dotaci   ve   výši 
3 000 Kč na nákup ovocných stromků a keřů. 
Ovocné stromky a keře budou vysázeny v k. ú. 
Oudoleň.  

• TJ Sokol Oudoleň neinvestiční dotaci ve výši 1 000 
Kč na zajištění dětského dne v sobotu 30. 5. 2015 
na stadioně.    

• ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová  neinvestiční   dotaci  
ve výši  1 000 Kč  na  úhradu  dopravy  žáků školy 
v rámci pobytu v družební škole v polské Jerce.    

• ZŠ a MŠ Oudoleň neinvestiční dotaci ve výši 1 000 
Kč na  úhradu  drobných  cen  pro   malé  šachisty 
na šachovém turnaji, který se bude konat v pátek 
29. května 2015.   

  

- Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Obce 
Oudoleň  za  účetní  období  roku  2014,  sestavenou 
k 31. 12. 2014. 
  

- Zastupitelstvo schvaluje dodatek k veřejnoprávní 
smlouvě s Městem Chotěboř, týkající se  zapisování 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 21. 5. 2015 
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zákazu pobytu, místa zákazu pobytu a doby trvání 
zákazu pobytu do Czechpointu. 
 

- K 21. 5. 2015 má obec na účtech: 
Poštovní spořitelna    238 437,46 Kč 
ČSOB a.s.    525 237,07 Kč 
Česká spořitelna a.s.    207 729,15 Kč 
Česká národní banka    802 822,98 Kč 
Celkem 1 774 226,66 Kč 

 z toho peněžní záruky činí 464 138,- Kč. Peněžní 
prostředky obce bez peněžních záruk činí 
1 310 088,66 Kč. 

   

- Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o prodej 
pozemku p. č. 728/2 o výměře 14 m2 – pozemek pod 
stavidly Mlynářského rybníka. 
 

- Zastupitelstvo projednalo organizaci pouťového 
posezení dne 13. 6. 2015. Začátek v 17.00 hodin, 

proběhne  loučení  předškoláků  s  mateřskou školou 
a školáků se základní školou na indiánské téma. 
- Zastupitelstvo schvaluje projekt firmy Havlíčkova 
Borová zemědělská a. s. v k. ú. Oudoleň  „Stavební 
úpravy objektu chovu prasat".  
 

- Zastupitelstvo bere na vědomí: 
• Obec  získala  od  Kraje  Vysočina dotaci ve výši 

30 000 Kč na opravu hřiště v dolní části obce.  
• Obec získala dotaci z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR ve výši 400 000 Kč na výstavbu 
dětských hřišť v obci.  

• ZŠ a MŠ Oudoleň požádala o výstavbu přístřešku 
na nábytek ve školní zahradě, bude zjištěna 
cenová nabídka. 

• Obec byla oslovena s nabídkou na zajištění 
skákacího    hradu    zdarma    –   bude   využito 
při volejbalovém turnaji v srpnu. 

 
 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudole ň se bude konat ve čtvrtek 18. 6. 2015 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního ú řadu.  
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OBCE 
Na úřední desce obce je od 3. 6. 2015 zveřejněn Závěrečný účet 
Obce Oudoleň za uplynulý rok. Jeho povinnou součástí je zpráva 
o přezkoumání hospodaření. Kontrolu hospodaření provádí 
dvakrát ročně kontroloři Kraje Vysočina. Na webových stránkách 
obce  je  zveřejněn  Závěrečný  účet   obce   spolu   se   zprávou 
o přezkoumání hospodaření a s výkazy k 31. 12. 2014 (rozvaha, 
výkaz zisku a ztrát, výkaz o hodnocení plnění rozpočtu). Veškeré 
dokumenty jsou  v případě  zájmu  rovněž  k nahlédnutí na obec-
ním úřadě. Přehled příjmů a výdajů za rok 2014 ukazuje tabulka 
vpravo.  
Závěrečný  účet  obce  bude   schvalovat   zastupitelstvo   obce 
na svém zasedání 18. 6. 2015.  
 

 
 
 
 
 
 

KVĚTEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Květen pro nás začal povídáním o naší vlasti. Poznávali jsme české hory, řeky a poslechli si českou hymnu. 
Děti se k svátku maminek naučily písničku a vyrobily přáníčko.  
Do konce měsíce nás provázelo povídání o dopravních prostředcích. Hráli jsme si na vláčky, auta, ale i na balóny 
nebo na metro.  
V květnu pro nás skončily návštěvy Kina Krucemburk. Předškolákům bylo slavnostně při 10. lekci plavání v Hlinsku 
předáno Mokré vysvědčení.                                                                                               Adéla Hamplová, učitelka MŠ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
V měsíci květnu jsme se účastnili několika výtvarných 
soutěží:  
1. O nejhezčího knihovního skřítka - vyhodnocení budeme 
znát již tento týden. Tuto soutěž pořádá Krajská knihovna 
Havlíčkův Brod. 
2. Moje nejmilejší pohádková postava – v této soutěži získali 
ocenění Evička R. z mate řské školy a Pepa S. ze základní 
školy.  Pořádajícím bylo Sdružení ADIVADLO Havlíčkův 
Brod. 
3. Prevence  dětských  úrazů  –  ta    byla    určena   žákům 
3. ročníků. Naši třeťáci kreslili, jak předcházet nebezpečným 
situacím.                                                    Vladimíra Stehnová 

Údaje o plnění příjmů a výdajů  
za rok 2014 (v Kč) 
Daňové příjmy 3 908 883,68    
Nedaňové příjmy 1 476 245,25    
Kapitálové příjmy 13 454,00    
Přijaté dotace 11 597 752,16    
Přijaté úvěry 4 000 000,00    
Příjmy celkem  20 996 335,09    
  
Běžné výdaje 5 042 751,44    
Kapitálové 
výdaje 

15 200 523,15    

Výdaje celkem  20 243 274,59    

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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VÝLET DO PRAHY 
V úterý 28. dubna jsme měli sraz na nádraží v Přibyslavi, odkud jela 4. a 5. třída do našeho hlavního města Prahy. 
Odjížděli  jsme  z  1. nástupiště, 3. koleje.  Na výlet jsme se všichni moc těšili. Ve vlaku jsme hráli karty a kvarteto. 
Na začátku Prahy jsme viděli O2 arénu. 
Jeli jsme přes 2 hodiny a vystoupili jsme na Hlavním nádraží v Praze. Šli jsme rovnou směrem ke Staroměstskému 
náměstí. Viděli jsme Prašnou bránu, Českou národní banku, Obecní dům, Tylovo divadlo (Stavovské), Palác 
Kinských, Karolinum, Týnský chrám. Na Starém městě jsou strašně úzké a staré uličky. Blížila se 12. hodina, tak 
jsme spěchali ke Staroměstské radnici. Šli jsme kolem popraviště 27 českých pánů rytířů a měšťanů. Přesně 
v poledne jsme se dívali na pohyblivý orloj, kostlivec zazvonil, vyšli apoštolové a nakonec zakokrhal kohout.  
Další  zastávkou  byla  nedaleká  Betlémská  kaple,  kde  kázal  Mistr Jan Hus. Po prohlídce  jsme vyrazili směrem 
na Pražský hrad. Podívali jsme se na rotundu sv. Kříže, šli jsme okolo Klementina a Mosteckou věží na Karlův most. 
Viděli jsme z něj další pražské památky, např. Národní divadlo, Hladovou zeď, Petřín. Na Malostranském náměstí 
jsme míjeli chrám sv. Mikuláše. Pak jsme hledali  Dům U Dvou slunců, kde žil náš spisovatel Jan Neruda.  
Na nádvoří  Pražského  hradu  jsme  se nasvačili a šli si prohlédnout velkolepý chrám sv. Víta. Nakoukli jsme také 
do baziliky sv. Jiří. Navštívili jsme výstavu, která byla zaměřena na Velkomoravskou říši. Měli tam nádherné šperky, 
náramky, náušnice,  nástroje  a  taky  2  kostry – mužskou  a  ženskou. Nakonec jsme se svezli metrem, jezdili jsme 
i po schodech. Zašli jsme k soše sv. Václava a pak už jsme šli na nádraží na vlak. 
Ze všech památek se nám nejvíc  líbil  chrám  sv.  Víta  a  Staroměstský orloj. Škoda, že celou dobu v Praze pršelo 
a byla zima. Ale i tak se nám Praha moc líbila.                                                                                  Žáci 4. a 5. ročníku 
 

VELKÁ CENA HAVLÍČKOVA BRODU - PRIBINÁČEK 
V sobotu 2. května probíhal v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 
tradiční  šachový  turnaj  Pribináček, který  je  určen  mládeži 
do 16 let. Jedná  se   o   největší   šachový   turnaj   mládeže 
na  Vysočině,  jenž  je  součástí   Šachového   festivalu   2015 
a projektu ČUS „Sportuj s námi“ (http://www.cus-
sportujsnami.cz/). Přihlásilo se 118 šachových nad ějí  ve věku 
od  pěti  do  šestnácti let z Havlíčkova Brodu, Pelhřimova, 
Žďáru n/S, Humpolce, Třebíče a dalších  měst  Kraje Vysočina, 
dále z Hradce  Králové, Tábora,  Vlašimi  a  Prahy. Zahrát si 
přijelo i 6 žáků z Oudoleně! 
Po odehrání 9 kol (2 x 15 minut na partii) vyhlásil pořadatel pan Paulík vítěze v 5 kategoriích podle roku narození. 
Všech 118 účastníků turnaje obdrželo věcnou cenu, tričko ČUS „Sportuj s námi“, sladkosti a v průběhu turnaje každý 
obdržel výrobky Pribiny – TPK,nanuky a limonádu.                     Kateřina Sobotková 
 

POSTŘEHY ÚČASTNÍKŮ: 
Dostala jsem šachovou figurku zlatého koníka, protože jsem byla nejmladší 
holčička. Taky  jsem  dostala  diplom  za  1. místo,   medaili,   žluté triko,   sladkosti 
a vybrala jsem si baterku.                                           Alžběta Zvolánková – 1. ročník 
 

Přijeli jsme tam. Náš Štěpa nám ukázal šachové hodiny. Pak jsme si řekli, k jakému 
stolu máme jít hrát. Dostali jsme nanuka a pití, pribináčka, sušenku. Vyhrál jsem 
taštičku se sladkostmi a pitíčko, modré triko.                 Vojtěch Zvolánek – 1. ročník 
 

Měl jsem 3,5 bodu. Poslední zápas byl nejtěžší. Udělal jsem remízu. Měl jsem 
10:32 minut a soupeř měl 2:10 minut do konce. Moc se mi líbilo, že každý dostal 
cenu. Byl jsem 87. ze 118.                                                  Matyáš Sláma -  3. ročník 
 

Hrál jsem i s Vojtou Zvolánkem. Měl jsem 3,5 bodu. Bylo devět kol. Vyhrál jsem triko a pálky na badminton. 
                                                                                                                                                    Tomáš Benc – 3. ročník 
 

Pribináček je šachový turnaj. Vyhrál jsem knížku Křišťály moci aneb Věž zkázy. Bylo nás tam 6 z Oudoleně. Moc se 
mi to líbilo. Měl jsem 3 body.                                                                                                   Jan Frühbauer – 3. ročník 

 

V sobotu 2. května jsem jel s taťkou, Vojtou a Bětkou na Velkou cenu Havlíčkova Brodu – 
Pribináček 2015. Jel tam i Matýk, Tomáš a Honza F. Hrálo se 9 kol na 15 minut. Já jsem 
získal 5 bodů. Skončil jsem na 52. místě ze 118 šachistů. Vyhrál jsem slunečník. 
                                                                                                     Štěpán Zvolánek – 4. ročník 
LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOLNÍCH DRUŽIN 
V úterý 19. 5. 2015 se na letním stadionu v Chotěboři konaly Lehkoatletické závody 
školních družin. Soutěžilo celkem 174 žáků z okolních škol. Závodilo se ve třech 
disciplínách: hod kriketovým míčkem, skok daleký a  běh  na  50 m.  Tyto  disciplíny  jsme 
ve škole  trénovali, i  když  v  trochu  provizorních  podmínkách. Pro mnohé byla jen účast 
na tomto klání velkým zážitkem a užitečnou zkušeností. Někteří si poprvé vyzkoušeli skok 
daleký do písku a běh na škvárovém ovále s vyznačenými dráhami.  
Nejúsp ěšnější z oudole ňské výpravy byla Hani čka Z. z první t řídy, která ve skoku 

dalekém výkonem 2 m 30 cm získala bronzovou medaili . Dále jsme obsadili několik smolných čtvrtých míst. Ale 
celkově se dětem dařilo a závody si určitě užily.  
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Dopoledne jsme zakončili výbornou točenou zmrzlinou, která nám všem po náročných bojích opravdu moc chutnala. 
Gratulujeme všem zúčastněným sportovcům a děkujeme za reprezentaci naší školy.                                 Učitelky ZŠ 
 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 
Ve čtvrtek 21. května jsme vyrazili na okresní kolo „Dopravní soutěž mladých 
cyklistů“, která se konala na Zimním stadionu v Havlíčkově Brodě. 
Vyhlašovatelem soutěže bylo Ministerstvo dopravy – Besip, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR, Český červený 
kříž.  
Této  soutěže  se může  zúčastnit   tým   složený  ze  2  dívek  a  2  chlapců 
ze 4. nebo 5. třídy. Naši školu reprezentovali Anna Blažková, Nela 
Frühbauerová (obě 5. ročník),  Jan Kubát a Štěpán Zvolánek (oba 4. ročník). 
V naší I. kategorii (mladší družstva) soutěžilo 14 týmů, každý účastník se 
snažil nasbírat  co  nejmenší  počet trestných bodů a tím vyhrát. Své znalosti 
a dovednosti žáci uplatňovali v 5 disciplínách: 
1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část (test)  
2. Pravidla  provozu  na  pozemních  komunikacích  -  praktická  část (jízda 

po dopravním hřišti)  
3. Jízda zručnosti na kole  
4. Zásady poskytování první pomoci 
5. Práce s mapou 

A jak to nakonec dopadlo? Přestože jsme celkově skončili „až“ na 6. místě se 
181 trestnými body, na stupně vítězů nám přebývalo pouhých 6 bodíků, což 
nás trošku mrzelo. Celkově si však naši soutěžící zaslouží pochvalu! Škoda, že se letos nevyhlašovali nejlepší 
jednotlivce, protože tam by se Štěpán Zvolánek umístil na 3. místě.                                              Kateřina Sobotková 

MALÝ ŠACHOVÝ TURNAJ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ŠACHISTY 
Poslední květnový pátek naše  škola uspořádala malý šachový turnaj 
pro začínající šachisty z  I. stupně. Přestože jsme oslovili více 
základních  škol z nejbližšího okolí,  nakonec k nám přijeli pouze hráči 
ze vzdálenější Lipnice nad Sázavou. To nám však vůbec nevadilo, 

protože se celkem 
sešlo 24  hráčů, kteří si 
užili krásné dopoledne.  
Hrálo se na 9 kol po 30 
minutách na partii. Ne-
hrající žáci si připravili  
„Bufet u Samíka“, kde 
hráčům vydávali pití, 
tousty a buchty. Děku-
jeme tímto za spon-
zorské dary v podobě pití a buchet! Děkujeme také Zastupitelstvu 
obce Oudoleň za schválení finančního příspěvku, díky kterému 

měly děti pěkné ceny i pohoštění.  
Celkovým vít ězem se stal Št ěpán Zvolánek se 7,5 body, druhé místo obsadil Vojta  Prášek z Lipnice (7 bod ů) 
a 3. místo získal Matyáš Sláma (6,5 bod ů). Na 4. a 5. míst ě skon čila d ěvčata z 5. ro čníku Nelinka 
Frühbauerová a Ani čka Blažková (ob ě 6 bodů).  
Nejmladším účastníkem byl Matyášek Frühbauer. Přestože ještě navštěvuje mateřskou školu, se svým prvním 
turnajem se popasoval velice dobře a podařilo se mu uhrát 2 body.                                               Kateřina Sobotková 
 
NÁVŠTĚVA HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ 
Den dětí jsme letos v základní škole oslavili netradičně 
výletem do Horáckého divadla v Jihlavě na představení 
Princ Bajaja. 
 

V pondělí 1. června jsme v 7.45 hodin jeli s Havlíčkovou 
Borovou  a  Uhelnou  Příbramí  do divadla. Tam jsme byli 
na vystoupení jménem Bajaja.  
Hráli: princezna Slavěna, princ Bajaja, mladší princ, král 
(dvou princů), král (princezny Slavěny), Frederyk (zlý princ), 
kohout a zahradník. Na divadle se mi nelíbil drak, byla to 
létající peřina a Bajaja se jí ani nedotkl. 
Obsah pohádky: Žili  dva  bratři. Jeden, který se proháněl 
po lesích a druhý si zase hrál s hračkami. Z boje se vrátil 
jejich otec, který se ptal, který syn je starší a zlá matka 
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odpověděla, že starší je ten mladší a ten se stal králem. Ten opravdu starší jel do světa a kůň mu radil, aby se 
převlékl za žebráka. V zemi se usadil drak a on ho zabil. Pomohl králi z války, vyhrál rytířský turnaj a dostal 
princeznu za ženu. Moc se to líbilo.                                                                                                        Nelinka F., 5. tř. 
 

V pondělí 1. 6. jsme jeli do Jihlavy na prince Bajaju. Normálně jsme šli o půl osmé do školy a pak jsme jeli do Uhelné 
Příbrami pro školáky. Jeli jsme ještě s Borováky, ale ti už v autobuse byli. 
Pohádka byla o tom, jak jedna máma měla dva syny. Jeden syn byl pořád s mámou doma a druhý  se honil po lesích 
a loukách. Pak přišel zlý král Frederyk, který se ptal, který ze synů je starší a ten starší se ozval. Pak ta máma řekla, 
že starší je ten mladší, protože byl s ní doma, a tak se stal králem po Frederykovi. Starší syn šel do světa 
k hodnému královi a koník mu poradil, ať jde pracovat do zahrady a ať nemluví, poslechl ho a šel. Uměl dělat hezké 
kytky, a jak byl němý, tak na všechno odpovídal bajaja, a tak mu začali říkat Bajaja. Jenže měli problém, že tam vládl 
drak a chtěl princeznu, jenže Bajaja ji miloval a chtěl ji vysvobodit, a tak jim předváděl, co chce říci. Tak to vyhlásili, 
že kdo zabije draka, dostane princeznu Slavěnu za  ženu. Přihlásil se rytíř a chtěl toho draka zabít. Když drak útočil, 
tak se bál a utekl, a tak měl příležitost Bajaja. Bajaja byl odvážný  a  zabil ho. Jenomže rytíř chtěl princeznu, a tak se 
pohádali a rytíř vyhlásil válku a Bajaja celé vojsko porazil sám. A byla svatba… 
Na pohádce se mi nelíbilo, jak drak vypadal. Mě to připadalo, jak létající plachta. Jinak to bylo hezký. 
                                                                                                                                                               Anička B., 5. tř. 
 
 
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ 
V sobotu 9. května jsme po týdnech nacvičování 
vyrazili na oblastní kolo soutěže v požárním 
sportu dětí, tentokrát do Havlíčkovy Borové. Mezi 
další soutěžící patřily kolektivy z  Borové, 
Krucemburku, Ždírce n/D, Sobíňova, Kohoutova, 
Dobré a Dlouhé Vsi. Po zahájení soutěže jsme 
začali štafetami požárních dvojic a 4 x 60 m. 
Během těchto disciplín mírně poprchávalo, ale 
nakonec se počasí umoudřilo. Na královskou 
disciplínu - požární útok -  jsme měli dva pokusy, 
přičemž druhý pokus byl většinou úspěšnější.  
V  celkovém   po řadí   se   družstvo   mladších  
umístilo na 3. míst ě ze 7 zúčastn ěných. Starší  
skon čili v  konkurenci 10 družstev na 5. míst ě. 
Nutno dodat, že časy disciplín byly velmi 
vyrovnané. Děti se snažily a myslím, že  můžeme 
být spokojeni s dosaženými výsledky.                             
                    Evka a Vlasta, vedoucí mládeže SDH 
 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ HASIČŮ VE SLAVĚTÍNĚ 
V letošním  roce  se  okrsková  soutěž  konala  v sobotu  16. května  ve  Slavětíně.  Za  Oudoleň   soutěžila   pouze 
2 družstva mužů v kategorii starších. Ve  13 hodin  odstartovaly  štafety  na  100 m s překážkami pro kategorii mužů 
a žen mladších. Asi kolem 14.30 hodin odstartovaly požární útoky. Sobotní počasí bylo slunečné a teplé. Vyhlášení 
výsledků proběhlo kolem 18.00 hodin. Celkem přijelo a soutěžilo 5 družstev mužů a 5 družstev žen v kategorii 
mladších – s možností postupu na okresní kolo. A dále 1 družstvo žen a 12 družstev mužů v kategorii starších.  
Umíst ění SDH Oudole ň: Muži starší 7. místo a 11. místo z 12 družstev.                                     Vlasta Bruknerová 
 

Výsledková listina – Požární útok – Muži starší - nepostupová kategorie  

Sbor dobrovolných hasi čů 1.terč 2.terč Výsledný čas Umíst ění 

ČESKÁ BĚLÁ 99 20,11 19,94 20,11 1. 

KOJETÍN 24,22 24,17 24,22 2. 

HAVLÍČKOVA BOROVÁ 2 22,81 24,48 24,48 3. 

HAVLÍČKOVA BOROVÁ 1 26,08 27,25 27,25 4. 

CIBOTÍN 32,75 33,01 33,01 5. 

JITKOV 29,19 33,11 33,11 6. 

OUDOLEŇ 1 33,69 34,60 34,60 7. 

SLAVĚTÍN 36,13 35,09 36,13 8. 

KRÁTKÁ VES 28,78 40,93 40,93 9. 

SLAVĚTÍN VETERÁNI 42,72 42,71 42,72 10. 

OUDOLEŇ 2 45,12 40,15 45,12 11. 

ČESKÁ BĚLÁ 307 45,41 45,18 45,41 12. 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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POZVÁNKA 
Požární  stanice  Chot ěboř  Vás srde čně zve ve čtvrtek  18. 6. 2015 do prostor travnaté plochy u Po licie ČR 
na oslavy 40 let od svého založení.  
Součástí oslav bude také výstava techniky u budovy stan ice v Chot ěboři. Na žádost po řadatelů zde bude 
také vystavena naše „Ka čenka“ jako zástupce druhu techniky, která byla na t éto stanici v historii 
zastoupena.  

 
 
 
 

DĚTSKÝ DEN 
Letošní oslava Dětského dne připadla na 30. 5. 2015. 
Místem konání se stal stadion. Pořadatelé byli lehce 
nervózní, když s blížící se hodinou začátku přišel i déšť. 
Ten  ale  brzy  zase  odezněl  a  my  jsme se mohli těšit 
na zábavné odpoledne. 
Program zahájil Václav Augustin se svými dravci. Mohli 
jsme vidět orla, výra a jestřába a poslechli jsme si velmi 
zajímavé  povídání  o  těchto  dravcích. Děti  si   je  mohly 
i pohladit, prohlédnout pěkně zblízka, kdo si přišel 
poslechnout, určitě nelitoval. 
O další zábavu se nám postaral Jakub Bačkovský se svou 
kobylou Tarou. Z jejího sedla mohly děti pozorovat dění 
na stadioně celé odpoledne a bylo vidět, že si to všichni 
velice užívali. 
Na  všechny  děti  čekaly  zajímavé     soutěže,   střelba 
ze vzduchovky a každý si mohl odnést vlastnoručně 
dotvořený dřevěný dáreček. 
Největší  zábavu  zajistily  dva  skákací   hrady,   jeden 
pro větší děti a jeden pro ty nejmenší. A o dospěláky se 
starala občerstvovací jednotka, pro všechny byl připraven 
párek v rohlíku a sladké koláčky. 
Tímto  nám  ale  den ještě nekončil, příjemnou atmosféru 
u táboráku nám navodil Zdeněk Sláma s kytarou, kterému 
velmi děkujeme za večerní zpestření. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě a samotném chodu 
Dětského dne, patří veliké DÍKY. To si zaslouží především 
Václav Augustin, Jakub Bačkovský, Zdeněk Ondráček, 
Pavel Sláma, pořadatelé TJ Sokol Oudoleň a SDH 
Oudoleň za půjčení stanu. 
Se  všemi, kterým  se  tento  den  líbil,  se budeme těšit 
na další společnou akci.                          TJ Sokol Oudoleň 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 
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                                                                                                                                                                ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    

                                                 V měsíci červnu 
                                                  oslaví  výročí narození: 

Helena Hájková, Oudoleň 22 
                                                Pavel Plíhal, Oudoleň 124 
                                              Karel Hájek, Oudoleň 151 

 
 

Ve  dnech  12. - 16. května 2015 se 
v holandském Dordrechtu konalo 
mistrovství    Evropy   v   aerobiku, 
na kterém nechyběli ani repre-
zentanti BM FITNESS z Havlíčkova 
Brodu. 
V kadetské kategorii bojovaly dívky 
(spolu s nimi i Nelinka Früh-
bauerová)  poprvé na mistrovství 
Evropy   ve  step  aerobiku   grande 
a odvezly si bronzové medaile. 
Mistrem Evropy se stal v kategorii 
juniorů mužů Jan Bartušek z Havlíč-
kovy Borové.  
Svěřenkyně Boženy Čapkové (naši 
obec reprezentovaly Anička 
Stehnová a Eliška Ondrá čková ) 
skončily v kategorii junior step 
grande  na  druhém   místě   těsně 
za ruským týmem. 
Závodníky teď čeká zasloužené 
volno, po kterém se začnou 
připravovat na podzimní část 
sezóny. Jejím vrcholem bude 
mistrovství České republiky a prosincové mistrovství světa na Martiniqu.            (zdroj: http://www.vysocina-news.cz) 

 

Máme za sebou půl roku fungování nových zastupitelstev měst a obcí. Mnohde pokračují ve své práci dosavadní 
starostové a zastupitelé, jinde začali realizovat díky vůli občanů své volební programy i nově zvolení představitelé. 
Důležité  je,  že  pokračuje  dobrá  spolupráce  městských  a  obecních úřadů s naším krajským úřadem. Chci vědět 
o jejich starostech a problémech z přímé zkušenosti, proto pravidelně navštěvuji i menší města a obce. V první 
polovině letošního roku to byly například Batelov, Hodice, Kněžice a Kostelec na Jihlavsku a v jiném regionu 
Jimramov, Svratka, Okrouhlice nebo Leština u Světlé. V obcích se setkávám většinou s obdobnými problémy. Dílčí 
možnosti pomoci máme na našem úřadě, jiné problémy obcí se snažím přenášet na úroveň ústředních státních 
orgánů. Mou výhodou je, že se mohu jako poslanec obracet přímo na jednotlivé ministry. Přiznávám, že někdy je to 
boj s větrnými mlýny. Častěji se ale podaří dosáhnout alespoň částečných výsledků. 
Těch problémů je spousta. Neustálé rostoucí jsou požadavky administrativy ze strany státu na obecní úřady. Obce 
trápí také mimo jiné čištění odpadních vod, protože současné přísné limity na vypouštění odpadních vod znamenají 
pro malé obce neufinancovatelné investice do ČOV a následné vysoké provozní náklady. Shodujeme se, že existují 
alternativní možnosti přírodních čistíren odpadních vod s nižší investicí i menšími náklady na provoz – samozřejmě 
nemají takovou účinnost, ale jsou dostupnější a není lepší čistit trochu, než vůbec? Kraj se snaží pomoci alespoň 
prostřednictvím Fondu Vysočiny uvolnit finance na zpracování dokumentací, ale samotné investice jsou mimo 
možnosti rozpočtu kraje.  
Evergreenem stesků obcí je stav silnic. Kraj dělá v rámci svých možností, co se dá, povedlo se nám leccos prosadit, 
věnujeme na komunikace z krajského rozpočtu nemalé investice. Ale rozsáhlá síť a její vnitřní dluh jsou tak rozsáhlé, 
že nelze napravit vše v krátkodobém horizontu. Díky mimořádné podpoře Státního fondu dopravní infrastruktury 
letos čeká motoristy i na Vysočině řada omezení, ale trpělivost přinese komfortnější cestování po opravených 
silnicích.  
Především v menších obcích jsou významnou součástí jejich fungování sbory dobrovolných hasičů. Mimo výpomoc 
profesionálnímu sboru jsou i aktivním prvkem sportovního a kulturního života. Kraj je podporuje vybavením novou 

technikou, případně pomáhá s jejím 
repasováním. 
Vnímám nelehkou práci zastupitelů v městech 
a obcích a budu se snažit i nadále jim v rámci 
svých možností pomáhat. V zájmu našich 
občanů je nutné spolupráci mezi krajem a 
obcemi rozvíjet a podporovat. Jsem rád, že 
drtivá většina zástupců našich obcí si to 
uvědomuje a pracuje ve všeobecný prospěch. 
             Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

BM FITNESS ÚSPĚŠNÝ NA MISTROVSTVÍ EVROPY 


