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Přejeme všem občanům naší vesnice krásné a pohodové léto, hodně sluníčka, odpočinku Přejeme všem občanům naší vesnice krásné a pohodové léto, hodně sluníčka, odpočinku Přejeme všem občanům naší vesnice krásné a pohodové léto, hodně sluníčka, odpočinku Přejeme všem občanům naší vesnice krásné a pohodové léto, hodně sluníčka, odpočinku     
a nádherných zážitků za nádherných zážitků za nádherných zážitků za nádherných zážitků z    dovolené adovolené adovolené adovolené a    prázdninových cest !!!!prázdninových cest !!!!prázdninových cest !!!!prázdninových cest !!!!    

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci Zastupitelstvo obce a zaměstnanci Zastupitelstvo obce a zaměstnanci Zastupitelstvo obce a zaměstnanci základní a mateřské školyzákladní a mateřské školyzákladní a mateřské školyzákladní a mateřské školy    

TJ Sokol Oudoleň 
pořádá 

TRADITRADITRADITRADIČČČČNÍNÍNÍNÍ    

    V   LEJBALOVÝ TURNAJV   LEJBALOVÝ TURNAJV   LEJBALOVÝ TURNAJV   LEJBALOVÝ TURNAJ    
NA HORNÍM HRIŠTINA HORNÍM HRIŠTINA HORNÍM HRIŠTINA HORNÍM HRIŠTI    

SOBOTA 1. 8. 2015SOBOTA 1. 8. 2015SOBOTA 1. 8. 2015SOBOTA 1. 8. 2015 
Podmínka účasti: min. 2 dívky / ženy v družstvu 

Startovné: 100,- Kč/os. 
Prezentace: 8.00 hodin 

Začátek turnaje: 8.30 hodin 
Doplňkový program: skákací hrad pro děti 

Občerstvení zajištěno! 
Každý účastník akce nese zodpovědnost sám za sebe (za děti jejich rodiče) 

a účastní se na vlastní nebezpečí!    

ČERVENEC - SRPEN 2015 
 

MMÍÍSSTTNNÍÍ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  OOBBCCEE  OOUUDDOOLLEEŇŇ  
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LOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S MATEŘSKOU ŠKOLOU A ŠKOLÁKŮ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
 

V sobotu 13. června 
se před kulturním 
domem u příležitosti 
oudoleňské pouti se-
šli předškoláci  z ma-
teřské   školy,  žáci 
ze základní školy, 
paní učitelky, před-
stavitelé obce, zastu-
pitelé, rodiče, pra-
rodiče, přátelé a 
známí ke slavnost-
nímu rozloučení se 
školkou a školou. 
V letošním roce vy-
stoupily naše děti 
jako správní indiáni, 
neboť jejich loučení 
probíhalo za nestá-
lého počasí, občas  
jsme se museli i 
schovat, ale indiáni 
vydrželi až do úplné-
ho mokrého konce a 
za to jim patří 
obrovská pochvala. 

S mateřskou školou se rozloučilo 6 předškoláků, kteří od paní 
učitelky Hamplové obdrželi krásnou vzpomínkovou knížku, pan 
starosta jim předal sáček na boty se jménem a kytičku. 
 

Rozárce, Evi čce, Michalce, Radimovi, Lukášovi a Matyášovi 
přejeme š ťastné vykro čení do 1. t řídy, samé jedni čky, mnoho 
nových kamarád ů a hodn ě úsp ěchů!!!   
 

Se základní školou se rozloučili tři páťáci, kterým paní ředitelka 
předala na památku knížky, pan starosta je odměnil vzpomín-
kovým tričkem a malou kytičkou.  
 

Ani čce, Nelince a Adamovi p řejeme, aby se jim v šesté t řídě 
na základní škole da řilo a aby dosahovali skv ělých studijních 
výsledk ů. 
 

Po ukončení slavnostní části večera si všichni mohli začít užívat 
pouťového  veselí,  ale  již  v  kulturním  domě.  O  dobrou náladu 
a zábavu se starala hudební skupina CRASH! z Chotěboře, která 
hrála k poslechu i tanci. O občerstvení v podobě vynikajících 
toustů se vzorně postarali žáci základní školy, kterým patří náš 
velký  DÍK.  Další   poděkování  patří  všem,  kteří  nám  přinesli 
na ochutnávku domácí pouťové výrobky. Jen se po nich 
zaprášilo!!!!                                                    Blanka Zvolánková 
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- Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o prodej části 
pozemku p. č. 728/7 o výměře 14 m2 – pozemek pod 
stavidly Mlynářského rybníka (záměr prodeje majetku 
obce č. 3/2015) a část pozemku p. č. 728/7 o výměře  
asi 56 m2 - pozemek pod zahrádkou u čp. 100 (záměr 
prodeje majetku obce č. 4/2015) v k. ú. Oudoleň. 
Záměry prodeje jsou vyvěšeny na úřední desce 
obecního úřadu. 
 

- Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce 
Oudoleň za rok 2014, souhlasí s celoročním 
hospodařením obce, bez výhrad.  

 

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

Poštovní spořitelna    238 387,99 
ČSOB, a.s.,    661 546,22 
Česká spořitelna, a.s.,    159 545,43 
Česká národní banka    802 811,38 
Celkem 1 862 291,02 

z toho peněžní záruky činí 464 138 Kč. Peněžní 
prostředky obce bez peněžních záruk činí 
1 398 153,02 Kč.    

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s Výzvou k podání 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: 
"Dětské hřiště Oudoleň", včetně příloh. Zastupitelstvo 
schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek pro 
zakázku:   "Dětské   hřiště   Oudoleň"   ve   složení: 
Ivo Béna, Mgr. Blanka Zvolánková, Mgr. Vlasta 
Bruknerová, Mgr. Vladimíra Stehnová. Vyhodnocení 
nabídek proběhne 30. 6. 2015 v 18.00 hodin na 
obecním úřadě.    

- Zastupitelstvo schvaluje žádost Mysliveckého 
sdružení Oudoleň o pronájem Kulturního domu 
Oudoleň za  účelem konání mysliveckého plesu dne 

5. března 2016. Zastupitelstvo dále schvaluje 
Mysliveckému sdružení Oudoleň pronájem místnosti 
v kulturním domě (v bývalých prostorách ČSAD 
vpravo) za podmínek: 

- zřízení odpočtových hodin na el. proud, úhrada 
el. proudu 

- zajištění masa (zvěřina) cca 20 kg na obecní 
ples.    

- Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledcích 
kontroly  hospodaření  obce  za  období od 1. 1. do 
30. 4. 2015. Kontrolu hospodaření provedl finanční 
výbor obce.   

- Zastupitelstvo schvaluje zhotovení kalendáře obce 
na rok 2016, budou osloveni zájemci o umístění loga 
v kalendáři.    

- Zastupitelstvo bylo seznámeno: 
− s cenovou nabídkou  Stanislava  Spilky,  

Zaječice, a Simony Spilkové, Chrast, za 
hostování lunaparku v roce 2016 na veřejném 
prostranství za kulturním domem a „U Váhy“. 

− s termínem projednání stavebního řízení pro 
stavbu: OUDOLEŇ, stavební úpravy objektů 
chovu prasat v k. ú. Oudoleň. Stavební řízení 
bude projednáno 25. 6. 2015 v Oudoleni.  

− s termínem zasedání Zastupitelstva Kraje 
Vysočina dne 23. 6. 2015. 

− s podklady ze semináře Dotační příležitosti pro 
dotace v novém dotačním období 2014 – 2020. 
Od firmy EUROGRANT Consulting, s. r. o., Žďár 
n/S., budou vyžádány informace o možnosti 
čerpání dotace na zřízení školní družiny při ZŠ 
Oudoleň. 

− s únikem vody z obecního vodovodu v Březině. 
− se zajištěním realizace opravy hřiště v dolní části  

obce. 

 
 

 

 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 16. 7. 2015 od 18.00 hodin  v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  
 

ÚPLNÁ UZÁVĚRKA SILNICE Č. III/3508 V ÚSEKU MOSTU MEZI OBCEMI JITKOV - HAVLÍČKOVA 
BOROVÁ 
V době od 15. 7. 2015 do 31. 10. 2015  bude úplně uzavřena silnice č. III/3508 v úseku mostu mezi obcemi Jitkov - 
Havlíčkova Borová z důvodu rekonstrukce mostu. 
 

KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2016 
V letošním roce bude naše obec vydávat kalendář obce pro rok 2016. 
Obec nabízí zájemcům možnost propagace firmy umístěním loga firmy v tomto kalendáři. Tato možnost je podmíněna 
sponzorským darem na náklady spojené s vydáním kalendáře. Zájemci také obdrží určitý počet kalendářů zdarma.  
Pokud máte o tuto nabídku zájem, sdělte nám nejpozději do 24. 7. 2015  výši Vašeho sponzorského daru a zašlete nám na 
e-mailovou adresu: obec@oudolen.cz Vaše logo.  
 

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ 
V roce 2014 bylo  díky  recyklaci  a  využití  papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a 
využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru  
spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém 
tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 745 270 tun CO2 ekvivalentu.  
Obec Oudole ň za rok 2014 dosáhla úspory 833 008 MJ energie a sn ížení emisí o 36,135 tun CO 2 ekvivalentu. 
DĚKUJEME! TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!  
 

PŮJČOVNÍ DOBA V OBECNÍ KNIHOVNĚ  O PRÁZDNINÁCH  
O letních prázdninách (červenec-srpen) bude obecní knihovna otevřena pouze ve st ředu od 18.00 do 20.00 hodin. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 18. 6. 2015 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Hned první červnový den - Mezinárodní den dětí - jsme v naší školce oslavili spolu s dětmi formou soutěživých her 
na stanovištích na školní zahradě. 
Děti házely míčky na cíl, hádaly po hmatu, co se skrývá ve vaku plném překvapení, zkoušely dovést kamaráda, který 
měl zavázané oči, k cíli, zaskákaly si 
o závod se svázanýma nohama, či 
prolézaly "strachovým" pytlem.  
Odměnou dětem byly drobné 
sladkosti. Oplatkovou medaili si hrdě 
odnášely na krku domů. 
První  dva  červnové  týdny k nám 
do MŠ docházela na souvislou 
pedagogickou praxi studentka 
Hanka z VOŠ a SPgŠ v Litomyšli, 
která děti asi nejvíce pobavila  hrou 
"na chemiky a badatele", když spolu 
prováděli různé pokusy s vodou, 
olejem, jarem a jinými domácími 
surovinami. Nakonec si vyrobili 
domácí bublifuk. 
Předškoláci absolvovali spolu se 
svými staršími kamarády ze základní 
školy přednášku "Život včel a vče-
lařství" o životě, významu a zají-
mavostech ze života včel. Před-
nášku poutavě vedli pan David 
Bačkovský a pan Petr Ondráček. 
Také jsme se s předškoláky, kteří v září nastoupí do 1. třídy základní školy, usilovně připravovali na den jejich 
vyřazení  z  mateřské  školy,  které  bylo  plánované  spolu se slavnostním vyřazením žáků 5. ročníku základní školy 
a mělo se nést v duchu indiánského života a  moudrosti. 
Děti si vyráběly indiánské čelenky s péry, přívěsky, dešťové hole a učily se indiánské tance. Veškeré přípravy 
vyvrcholily vystoupením před kulturním domem v sobotu 13. června. Počasí nám nakloněné nebylo, ale děti vytrvaly 
a dojetí skrýval málokdo. 
Na závěr  školního  roku  se  děti zúčastnily výchovného koncertu 
s názvem "Wolfík" - o životě  a  díle Wolfganga Amadea Mozarta, 
od jehož narození v lednu příštího roku uplyne 260 let. Vyslechly si 
jeho nejznámější skladby hravou formou v živém podání pana 
lektora, zazpívaly si a zahrály na rytmické nástroje. 
Dne 23. června jsme vyjeli  spolu  s  MŠ Sobíňov na školní výlet 
na Babiččin dvoreček do Licibořic. Děti se rozdělily do skupin 
podle věku a absolvovaly prohlídku statku, kde mohly zblízka 
pozorovat a krmit domácí zvířata (kozy a ovce různých plemen, 
drůbež, domácí ptactvo, vepře i kravku), ale i netradiční zvířátka, 
jako jsou nutrie. V Dědečkově oboře pak na nás čekali koně, 
divoká prasata, pštrosi, ale i lesní zvěř, jako jsou daňci a mufloni. 
Počasí k nám tentokrát bylo shovívavé, pláštěnky zůstaly 
schované v batůžcích, a tak jsme si domů odváželi samé milé 
zážitky. 
Teď už se s dětmi těšíme na prázdniny a všichni si přejeme, ať 
jsou příjemně slunné, ať načerpáme nové síly a ve zdraví se 
sejdeme v novém školním roce.         Daniela Balková, učitelka MŠ 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
MÁME RÁDI PŘÍRODU 
DDM Junior nás pozval na přírodovědnou soutěž Máme rádi přírodu, která je určena pro žáky 3. – 5. ročníku. Našim 
úkolem bylo naučit se 70 rostlin ze zaslaného seznamu (4. ročník 60 rostlin, 3. ročník 50 rostlin) a poté vybrat 
z každé třídy 2 nejúspěšnější žáky, kteří spolu vytvořili tým. Koncem května jsme ve školním kole vybrali 
reprezentanty za naši školu. Za 3. třídu postoupil Tomáš Benc a Jan Zvolánek, za 4. třídu Josef Stehno a Štěpán 
Zvolánek a za 5. třídu Anna Blažková a Nela Frühbauerová. Jelikož byl velmi šikovný i Jan Kubát a Matyáš Sláma, 
utvořili jsme z nich ještě jeden tým reprezentující 4. ročník.  
A pak  přišel  čtvrtek  4. června,  kdy  jsme  vyrazili  do  Chotěboře.  Sešli  jsme se v Junioru (3. třídy reprezentovalo 
7 dvojic, 4. a 5. třídy 10 dvojic),  poté nás autobus odvezl do Horní Krupé, na pracoviště „Chaloupek“, kde se celý 
závod odehrával. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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Žáci byli rozděleni podle tříd do 3. kategorií, postupně plnili poměrně náročné úkoly, za jejichž splnění sbírali body. 
Museli poznávat živé rostliny, také předměty, které souvisely s různými živočichy (kůže z kuny, ovčí rouno, lebka 
srnce, hadi v lihu, vývržky dravců, škeble, račí klepeta, sojčí pírko aj.)  
„Poznávačka“ byla jen jeden z mnoha úkolů. Žáci museli 
prokázat i znalosti na stezce, luštili křížovku, v potoce  
lovili a určovali živočichy, hledali zvířátka i v kompostu, 
poznávali přírodní domečky různých živočichů, přiřazo-
vali ptáčky k jejich budkám, také museli zvládnout připojit 
horninu ke skále ze které pochází (žula, rula, křemen, 
opuka). 
Mezitím si děti také zvládly vyrobit voňavý talisman, 
upéct chleba, opéct špekáčky, namíchat si svůj vlastní 
čerstvý zeleninový salát a uvařit si bylinkový čaj. 
Po splnění všech úkolů jsme čekali na „sečtení a pod-
tržení“ výsledků. A dopadlo to následovně: naše děvčata 
z 5. třídy obsadila nepopulární 4. místo, když jim chyběl 
jeden  bodík na stupně vítězů. Kluci ze 3. třídy obsadili 
ve své kategorii 3. místo , v kategorii 4. tříd jsme měli 
dokonce dvě zastoupení na „bedně“ – Jenda 
s Matyáškem skončili stříbrní  a na zlatém 1. míst ě skončil Pepa se Štěpánkem.  
Našim reprezentantům moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy i obce.             Katka Sobotková 
 

VÝCHOVNÝ KONCERT – HUDEBNÍ PROGRAM WOLFÍK 
Dne 22. června k nám přijel muzikant, profesionální 
varhaník, pedagog konzervatoře v Opavě, pan Martin 
Kubát, aby nám trošku přiblížil život a díla hudebního 
skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.  
Dozvěděli  jsme  se  spoustu   zajímavého,  např. to, že  
na klavír hrál už od svých 3 let, v  6  letech  hrál  jednou 
i císařovně Marii Terezii a poté ještě jednou jako 
dospělý. Otec Leopold ho učil hrát na klavír a housle, 
Wolfík měl sestru Nanynku, maminka se jmenovala 
Marie Anna. Jeho nejmilejší hračkou byl dřevěný pejsek 
a nejoblíbenější pohádkou byla Pohádka o ptáčníkovi 
(který se jmenoval Papageno, což byl lesní skřítek, 
který lovil ptáčky do sítí, učil je zpívat a poté je 
vypouštěl zpět). Tato pohádka se odrazila i v opeře 
Kouzelná flétna.  Wolfgang  Amadeus  Mozart  zemřel 
ve svých 35 letech, jeho díla sklízela veliký úspěch až 
po jeho smrti. 
Slyšeli jsme i úryvky z  Mozartových děl: Malá noční 
hudba, Menuet, Ukolébavka, Turecký pochod.  
Všem dětem (i učitelkám) ze  základní i mateřské školy 
se hudební program velmi líbil, nikomu se nechtělo zvedat ze židle, a tak jsme si ještě s panem Kubátem zazpívali 
pár lidových písniček.                                                                                                                            Katka Sobotková 
 

ŠKOLNÍ VÝLETY 
Předposlední školní týden  byl výletní. Se 
staršími žáky jsme se ve středu 24. 6.  
vydali do Čáslavi. Nejdříve jsme si  prohlédli  
město – zbytky středověkého opevnění,  
podloubí,  baštu,  kostel  sv. Petra  a  Pavla,  
sochu  Jana Žižky a na domech na náměstí 
jsme si zopakovali znaky stavebních slohů. 
Potom jsme navštívili muzeum. Paní prů-
vodkyně děti provedla národopisnou expo-
zicí, prohlédly si tam předměty, které patřily 
k životu lidí na venkově v dřívějších dobách.  
Následovala přírodovědná část s velkým  
množstvím vycpaných živočichů, jejich 
koster,   s  ukázkami   minerálů   a  nerostů 
a  s  dalšími   zajímavostmi   z   přírody.   Ta  
zaujala děti okamžitě, protože je velký rozdíl 
vidět zvíře na obrázku, v televizi, nebo v ži-
votní velikosti ve vitríně. Nakonec jsme se 
podívali do sklepení, kde jsou umístěny sbírky archeologické - hmotné doklady pravěkého a středověkého osídlení 
Čáslavi.  
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Ve čtvrtek 25. 6. jsme jeli, tentokrát už celá škola, do Přibyslavi. Po příjezdu jsme se prošli kolem kostela, prohlédli 
jsme  si  věž, která  patřila  dříve k opevnění, ukázali jsme si, kde byl dříve pranýř, a řekli jsme si, k čemu sloužil. Pak  
byla na řadě muzea, nejdříve 
hasičské. Většina našich žáků 
jsou hasiči, tak si prohlédli 
exponáty s nadšením, dokon-
ce jsme byli svědky přepravy 
hasičského auta - veterána.  
Společně jsme se vyfoto-
grafovali u sochy Jana Žižky 
pod zámkem  a pokračovali 
jsme do městského muzea, 
kde je k vidění expozice ná-
rodopisná, velmi zajímavá vý-
stava k životu za protekto-
rátu, historické sbírky ze stře-
dověku, ale i sbírka zapalova-
čů. Výlet do Přibyslavi jsme 
nemohli zakončit jinak než 
návštěvou cukrárny na ná-
městí.         Dagmar Losenická 
 
ŠACHOVÝ KROUŽEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 
V  letošním  školním  roce  se na šachový kroužek přihlásilo 
15 žáků ze základní školy a 1 předškolák. Celý rok jsme hráli 
turnaj, ve kterém většina žáků odehrála 76 partií. Nejlepší 
procento úspěšnosti měl Štěpán Zvolánek  (4. ročník), který 
tak  obsadil  1. místo,  2. místo   patří  Tomášovi  Bencovi  
(3. ročník) a  na  3. příčce   skončila   Nela   Frühbauerová  
(5. ročník). Snažili se i ostatní, jen malinký kousek pod stup-
němi vítězů skončil Adam Parnai, Jan Kubát, Anna Blažková, 
Jan Frühbauer a Matyáš Sláma. Kromě našeho školního 
turnaje jsme absolvovali i okresní kolo Přeboru škol v šachu, 
zahráli jsme si Velkou cenu ZŠ Lipnice, navštívili jsme Pri-
bináčka (šachový turnaj mládeže v hotelu Slunce) a koncem 
května jsme uspořádali Malý šachový turnaj pro začínající šachisty u nás v Oudoleni.           Kateřina Sobotková 
 
SBĚR PAPÍRU 
Ve školním roce 2014 - 2015 jsme se opět zapojili do soutěže ve sběru papíru, za školní rok jsme ho odevzdali 
celkem     2,539 t.     Stejně     tak   pokračujeme 
i ve sběru hliníku (toho jsme  odevzdali 91,5 kg)  
a víček od PET lahví. Ve sběru budeme 
pokračovat i v příštím školním roce.                          
DĚKUJEME  VÁM  VŠEM, KDO NÁM 
POMÁHÁTE A NOSÍTE STARÝ PAPÍR, HLINÍK 
A VÍČKA DO ŠKOLY.             Dagmar Losenická 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Vítu 
Zvolánkovi  za to, že se  po  celý  rok  nezištně 
věnoval  našim školákům v kroužku „MERKUR“. 
Děti práce v kroužku velice bavila a hodně se 
naučily.                                   Dagmar Losenická 
 

JAK JSME LETOS PŘESPÁVALI VE ŠKOLE 
Na spaní ve škole se všichni těší. U nás se konala tato akce dokonce dvakrát.  
Žáci 1. – 5. ročníku se ve čtvrtek 25. 6. scházeli už od 18. hodiny. Než si všichni uložili na místa své karimatky, 
spacáky, polštářky a plyšáčky na spaní, bylo poněkud rušno. Jakmile jsme měli všechno uspořádané, vyběhli jsme 
do zahrady. Nasbírali jsme jahody, zalili záhony a pak jsme si hráli hry. Nejlepší bylo asi pohybové pexeso, které děti 
naučila paní učitelka Stehnová s páťáky (tuto hru se naučili u páťáků v Havlíčkově Borové).  
Když se šeřilo, vrátili jsme se do školy. A protože se ani ve škole nechodí spát bez pohádky a na Večerníček už bylo 
pozdě, pustili jsme si z CD pohádku Tři bratři. Ale přestože jsme ten den měli už za sebou výlet do Přibyslavi, téměř 
nikomu se nechtělo spát. Co v takovém případě pomáhá? Zhasnout a zazpívat ukolébavku. Toho se ujala paní 
učitelka Balková. Pohladila kytaru po strunách a začala zpívat…  Písničky byly krásné, ale jak dozpívala, tak děti 
začaly tleskat, a tak hrála paní učitelka bez přestávky dál a dál, až všichni krásně spali… 
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Každý učitel potvrdí, jak je milé, když se ve škole objeví 
bývalí žáci. Ti naši přicházejí, a my je velmi rádi vidíme – 
jsou to „naše děti“, přestože už to jsou slečny a mladí 
pánové. I letos 30. června za námi přišli. S vysvědčením, 
nejen všichni čerství deváťáci z Borové, ale i osmáci, 
sedmáci a gymnazisté. Promítli jsme si  fotografie ze 
školních  akcí, vzpomínali jsme, co jsme společně prožili, 
na spaní ve škole – a proč bychom si to nemohli  
zopakovat? A  tak  jsme  se  domluvili  na  2. července, 
že  přijde, kdo bude mít čas. Sešlo se 15 „našich 
absolventů “ – jak říkal Páťa - „veteránů“. Opět jsme 
zahájili na zahradě - pohybové pexeso přivedli téměř 
k dokonalosti, ale  jako  před  lety  si  zahráli  s  chutí i na 
mrazíka. Večer jsme strávili v družné atmosféře 
povídáním a pak s filmem místo pohádky. Večerka byla 
hodně pozdě, ale to nikomu nevadilo. Rozešli jsme se po 
společné snídani.  Bylo to moc pěkné.                                                                                      
                                                             Dagmar Losenická 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní rok 2009 - 2010  

2. 7.  2015 - 3. 7. 2015 
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AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY OUDOLEŇ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 
 
Září   29.   9.   Hodinka zpěvu (v KD Ostrov Havlíčkův Brod, divadlo Hnedle vedle) 
  30.   9.   BESIP (pravidla bezpečného pohybu na pozemních komunikacích s Jelínkovými) 
Říjen      7. 10.    Vaření ze zdrojů naší zahrady (bramboračka a cuketové řízky) 
Listopad   22. 11.   Posezení se seniory (vystoupení prvňáčků) 
   25. 11.   Pečení perníčků 
  28. 11.   Zdobení perníčků 
  30. 11.   Rozsvěcení vánočního stromu 
Prosinec      2. 12.   Divadelní představení Čert a Káča  
    4. 12.   Okresní kolo Přebor škol v šachu 
     5. 12.  Mikuláš, čerti a andělé 
    9.-10. 12. Pobyt v Krátké u Sněžného (návštěva Regionálního muzea ve Žďáře n. S.) 
  18. 12.   Předvánoční dílna 
  19. 12.   Vánoční besídka ve škole 
Leden      7.   1.   Bruslení na zimním stadionu v Chotěboři 
  24.   1.   Slavnostní otevření Kulturního domu (pásmo Máme rádi  zvířata) 
Únor   13.   2.   Recitační soutěž (školní kolo) 
  25.   2.   Okrskové kolo recitační soutěže Říkejme si básničku 
Březen     3.   3.   Dřevíčkova dílna 
    6.   3.   Šachový turnaj Velká cena Lipnice 
  10.   3.   Bruslení na zimním stadionu v Chotěboři 
  17.   3.   Dravci (ze ZOO Jihlava) 
  20.   3.   Výlet na bledule 
Duben     1.   4.   Pečení jidášků 
  23.   4.   Dopravní hřiště na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě 
  25.   4.   Soutěž Zlatý list 
  28.   4.   Výlet do Prahy 
Květen      2.   5.   Šachový turnaj Velká cena Havlíčkova Brodu – Pribináček 
    7.   5.   Vzpomínkové setkání u příležitosti ukončení 2. světové války 
  19.   5.   Lehkoatletické závody školních družin 
  21.   5.   Dopravní soutěž mladých cyklistů 
  29.   5.   Malý šachový turnaj pro začínající šachisty 
Červen         1.   6.   Horácké divadlo Jihlava (pohádka Princ Bajaja) 
       4.   6.   Přírodovědná soutěž Máme rádi přírodu (v Horní Krupé) 
    5.   6.   „Zdravověda“   
    8.   6.   Přednáška Život včel a včelařství 
  13.   6.   Slavnostní loučení s předškoláky a žáky 5. ročníku (Indiánská show)
  18.   6.   Den chemických a fyzikálních pokusů 
  22.   6.   Výchovný koncert Wolfgang Amadeus Mozart 
  24.   6.   Výlet do Čáslavi 
  25.   6.   Výlet do Přibyslavi 
  25.   6   Přespání ve škole 
  26.   6.   Den zvířat 
  29.   6.   Pochodový výlet na Kašparák (opékání špekáčků). 
  
V průběhu školního roku:   

- výtvarná soutěž O nejhezčího knihovního skřítka 
- výtvarná soutěž Moje nejmilejší pohádková postava 
- výtvarná soutěž Prevence dětských úrazů 
- výtvarná soutěž Po stopách Jana Zrzavého 
- kroužky: přírodovědný, šachový, merkur, výuka náboženství, výuka hry na hudební nástroj 
- celoroční sběr papíru, hliníku  
- Sazka Olympijský víceboj - (žáci plní v každém pololetí 8 disciplín, poté dostanou sportovní vysvědčení) 
- matematická soutěž Klokánek. 

Učitelky ZŠ 
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QUEST NG ŽELEZNÉ HORY - STAŇ SE LOVCEM INDICIÍ A ULOV SI SBĚRATELSKOU RARITU! 
JAK DOBŘE ZNÁTE ŽELEZNÉ HORY? 

Národní geopark Železné hory si pro Vás ve spolupráci s informačními centry připravil 
honbu za pokladem. K tomu, abyste se k pokladu dostali, musíte odhalit heslo, které se 
ukrývá v tajence. Soutěž Vás nebude nic stát, pouze čas a někdy trochu námahy při 
přemýšlení nad jednotlivými úkoly. 
Pro úspěšné odhalení hesla musíte navštívit dostatečný počet soutěžních okruhů. 
Někomu budou stačit třeba tři, někdo navštíví všechny. Okruhů  je  celkem 13 a každý 
z nich  vás  zavede na zajímavá místa na území Národního geoparku Železné hory. 
Pro třináct vylosovaných jsou připraveny odměny. 
Více  informací  vám poskytnou pracovníci informačních center nebo jsou k dispozici 
na webových stránkách www.chrudimsko-hlinecko.cz, případně na stránkách 
Národního geoparku Železné hory (www.geoparkzh.cz). 
Soutěže se účastní tato informační centra: Chrudim, Slatiňany, Heřmanův Městec, 
Třemošnice,   Seč,   Chotěboř,   Hlinsko,   Nasavrky,   Skuteč,  Chrast,  Luže,  Proseč 
a Ždírec nad Doubravou. 

 
PUTOVNÍ HRA "POZNEJTE ZELENÉ SRDCE ČESKA" 
Území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je často nazýváno 
zeleným srdcem Česka. 
Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s., spolu s MAS Hlinecko, z.s., 

na zahájení turistické sezóny připravili projekt, jehož cílem je zvýšení návštěvnosti 
zajímavých míst na území CHKO Žďárské vrchy netypickou motivační formou – hrou. 
Zapojením rodičů a dětí do putovní hry „Poznejte zelené srdce Česka“ a pro-
střednictvím knihy pohádek a pověstí se nejen dětem nabízí atraktivní místa regionu.  
Základem zapojení se do hry je návštěva jednoho z místních Infocenter na tomto 
území.  Při  registraci do hry obdrží každý zaregistrovaný  hráč zdarma knihu pohádek 
a pověstí ze Žďárských vrchů, putovní knížku pro sběr razítek, seznam míst pro ob-
držení razítka do putovní knížky a informační leták o hře. Za svou snahu budou 
soutěžící na svém putování získávat drobné i větší dárky. 
Hráčem ve hře se může stát každý ve věku od 1 roku do 25 let. Dítě do 15 let musí 
přijít se svým zákonným zástupcem nebo s prarodičem. 
Podrobná pravidla hry a seznam míst pro obdržení razítek do putovní knížky naleznete také na www.mashlinecko.cz 
a www.havlickuvkraj.cz pod logem zeleného srdce, kde se dozvíte kompletní informace o projektu. 
 
 
 

SOBOTNÍ VÝLET SE VYDAŘIL!  
V sobotu 6. 6. 2015 pořádal SDH 
Oudoleň výlet do Čáslavi a Kutné Hory. 
V 7. 30 hodin pro nás přijel příjemně  
klimatizovaný  minibus a společně jsme 
vyrazili na výlet. První zastávka byla 
v zemědělském muzeu Čáslav, kde se 
o víkendu konal „Pradědečkův traktor“. 
Prohlédli jsme si vystavenou  techniku,  
která byla v hangárech, ale i na ven-
kovní ploše. Venku byla především ta 
vozidla, která byla schopna jízdy. A že 
to byla jízda PARÁDNÍ! Traktůrky, 
traktory, kombajny, parní válce..., vše 
čmoudilo, krásně rachotilo, radost po-
hledět. Kolem poledne jsme se u auto-
busu krátce občerstvili a pokračovali 
v cestě.  
První neplánovaná zastávka byla na 
druhém konci Čáslavi, a to v za-
hradnictví Starkl. Tatínkové s  dětmi 
rádi a ochotně počkali u autobusu a 
maminky se šly podívat na kytičky. Pár hezkých kytiček jsme nakoupily a i do našeho minibusu nebyl problém je 
uložit. Pokračovali jsme do Kutné Hory, však se děti nemohly dočkat bobové dráhy. Každé z dětí dostalo zaplacené 
2 jízdy, ale mnozí si ještě další jízdy přikoupili. První jízda byla vždy o něco pomalejší, druhá se už pořádně rozjela. 
Mnozí měli co dělat, aby udrželi své vozidlo v dráze.  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

TIPY NA PRÁZDNINOVÉ VÝLETY 
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                                                                                                                                                                                                            ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
                                                      V měsíci červenci a srpnu  oslaví  výročí narození:            

                                                                                 Stanislava Antlová, Oudoleň 134        
                                                                             Vlasta Slámová, Oudoleň 22                 

                                                         Milan Janáček Oudoleň 4                      
                                                         Milan Benc, Oudoleň 149 

           Růžena Štefáčková, Oudoleň 186 
                                                          Zdeňka Holasová, Oudoleň 70 

Po odpočinku a příjemné pauze na občerstvení jsme se společně vypravili na cestu ke katedrále sv. Barbory. 
Procházeli  jsme  kolem  kostela  sv.  Jakuba,  Českého  muzea  stříbra  a  Barborskou  ulicí   přímo  ke  katedrále 
sv. Barbory. Dovnitř jsme nešli, jen jsme si ji prohlédli zvenku a před katedrálou udělali společné foto. Protože bylo 
opravdu velké horko, památky v Kutné Hoře jsme vzali „letem – světem“.  
Druhá  neplánovaná zastávka a vlastně  zakončení našeho výletu bylo v místním venkovním bazénu. Užili si dospělí 
i děti! Příjemně chladivá voda, tobogán, skluzavka, divoká řeka, zmrzlina... Po 18. hodině jsme unavení, ale 
spokojení odjížděli zpět do Oudoleně. Zpáteční cesta rychle utekla, však to z Kutné Hory není žádná dálka.  
Výlet se opravdu vydařil, tak zas na dalších cestách na viděnou se těší SDH Oudoleň.    
 

Poděkování 
Děkujeme paní Janě Kubátové za vzornou organizaci výletu do Čáslavi a Kutné Hory. Výlet se nám moc líbil, všichni 
jsme byli nadšeni z výstavy Pradědečkův traktor, bobová dráha byla super, historická část Kutné Hory nás opravdu 
uchvátila a na závěr jsme se nádherně osvěžili na koupališti. Přestože nás jelo málo, nikdo z nás toho nelitoval, 
vždyť jsme s našimi dětmi strávili úžasný kulturní i sportovní den!!!!                                                 Blanka Zvolánková 
 
OSLAVY 40 LET OD ZALOŽENÍ POŽÁRNÍ STANICE CHOTĚBOŘ 
Dne 18. června jsme se šli podívat na oslavy 40 let od založení požární stanice 
Chotěboř. Byla tam ukázka hasičských aut od moderních, hasičské plošiny, 
speciální techniky pro nakolejování vagónů, malého nakladače až po historické jako 
je naše “Kačenka“. Do každého auta se nechalo vlézt a prozkoumat veškerou 
vystavenou techniku.  Součástí programu byly ukázky vyprošťování, ukázka lezecké 
skupiny (jak probíhá zachraňování zraněného horolezce) a ukázky použití hasicích 
přístrojů (hašení hořící nafty, hašení klasického ohně a také, jak se má správně hasit 
rozpálený olej). Byl zde také stánek prevence, kde se zábavnou formou dětem 
ukazovalo, jak je důležitý pořádek, údržba a prevence proti požáru. Děti si také 
mohly poskládat puzzle s hasíkem, vykreslit obrázek požárního auta a ty zdatnější si 
vyplnily test, každý za odměnu dostal bonbóny a medaili.                                    M. V. 

 

Na začátek července letos připadá významné výročí – 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Už od začátku roku si ho 
připomínáme mnohými diskusemi historiků, články v nejrůznějších periodikách, filmy dokumentárními i tím monumentálním  
hraným. Jan Hus bez ohledu na vlastní riziko poukazoval na  nešvary v  praktikách církve, na potřebu její obrody a vůbec 
sociálně spravedlivé společnosti. Potřeba silnějšího duchovního rozměru života naší společnosti a vymýcení korupce a ne-
spravedlivě rozmařilého života některých skupin obyvatel jsou bezesporu tématy, která vnímáme i dnes jako naléhavá. 
Proto je jeho odkaz stále aktuální. Stačí připomenout malý úryvek z Husova kázání: „Tak jako hejno krkavců snesli se na 
tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším 
kupčí, všechno prodávají. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky 
hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.“ I po šesti stech letech  
ta  slova nejsou jen citátem z historie, ale cítíme v nich i odkaz na neveselou součást naší přítomnosti.     
Tolik k historii, ve které nacházíme i neradostné poučení pro současnost. Na červenec připadají ovšem i příjemnější chvíle 
– spojené s dovolenou a cestováním. Jedinci s českým pasem je dnes otevřený celý svět i s mnohými exotickými 
destinacemi – pokud může dostatečně otevřít i svou peněženku. Ale můžeme si také najít příjemné a zajímavé místo 
v některém z půvabných koutů naší země. S menšími náklady, bez stresů z náročného cestování, bez obav z obtížné 
domluvy nebo své nejisté bezpečnosti v neznámém prostředí. Průběžně se proto snažíme propagovat naši Vysočinu. Kraj i 
města vydávají stovky hodnotných i krásných brožur a informačních letáků o tom, co můžeme u nás zažít. 
Letos jsme se rozhodli podpořit povědomí o našem kraji i novým způsobem. Roadshow (tedy cestovní zábavný program) 
Poznejte Vysočinu je název pestré turistické nabídky, která byla už v červnu postupně představena v sedmi městech 

České republiky, 
odkud na Vysoči-
nu turisté přijíždějí 
nejčastěji. Šlo ne-
jen o informace, 
ale také o zábav-
né hry a soutěže. 
První ohlasy byly 
pozitivní. Organi-
zátorem akce byla 
příspěvková orga-
nizace Vysočina 
Tourism a dou-

fám, že se bude podílet na zvýšení povědomí a také následné návštěvnosti celého našeho regionu. 
Na závěr mi proto dovolte použít můj oblíbený citát s dovětkem: Léto budiž pochváleno – na Vysočině zvláště!  

                                                                       Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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