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Pošta Partner 
Od  1. 5. 2016 došlo  ke  změně  
v poskytování poštovních služeb  
v obci Oudoleň.   
 

V bývalé provozovně České pošty, s. p., v Oudoleni 
č. p. 131  byla otevřena Pošta Partner.  
 

Pracovnice: Tatiana Zvolánková. 
 

Pošta  Partner  poskytuje  tyto  poštovní  služby: příjem 
a výdej zásilek, příjem poštovních poukázek (mimo 
poštovních poukázek finančního úřadu), příjem 
platebních dokladů SIPO, výplaty poštovních poukázek 
a výplaty důchodů.  
Dále poskytuje bankovní služby - vklady, výplaty, 
příkazy - ale pouze platební kartou Era, Poštovní 
spořitelny nebo ČSOB, a. s. (Platební kartu k účtu je 
možné si zřídit na jakékoliv pobočce České pošty, s. p.)   
Také bude zajišťovat prodej známek, obálek, blaho-
přání, kondolencí  a   dalších   doplňkových  produktů 
dle poptávky občanů. 
 

Pošta Partner nezajišťuje operace s vkladními knížkami, 
bankovní operace bez platební karty a platbu složenek 
finančního úřadu. Platbu složenek finančního úřadu 
bude zajišťovat obecní úřad. Složenku s penězi přine-
sete na obecní úřad, ten na pobočce České pošty, s. p., 
v okolí provede platbu a útržek o zaplacení vám bude 
vhozen do schránky nebo osobně předán.  
 

Provoz Pošty Partner je vázán  smluvními podmínkami 
s Českou poštou, s. p., takže obec bohužel nemůže 
ovlivňovat rozsah poskytovaných poštovních služeb. 
 

V době do 31. 5. 2016 jsou hodiny pro veřejnost takto: 
Pondělí 7.30 - 9.30 13.30 - 14.30 
Úterý  7.30 - 9.30          --- 
Středa  7.30 - 9.30 14.30 - 16.30 
Čtvrtek  7.30 - 9.30 13.30 - 14.30 
Pátek  7.30 - 9.30 13.30 - 14.30 
  

Na základě ohlasu občanů obce budou hodiny pro ve-
řejnost pro Poštu Partner upraveny od 1. 6. 2016 
následovně: 
Pondělí 7.30 - 9.00 13.30 - 15.15 
Úterý  7.30 - 9.00         --- 
Středa  7.30 - 9.00 13.30 - 16.30 
Čtvrtek  7.30 - 9.00 13.30 - 15.15 
Pátek  7.30 - 9.00 13.30 - 15.15 
 

Na poště Partner je možné v současné době 
zakoupit páteční Noviny Vysočiny a od 16. 5. 2016 
bude zajištěn prodej dalších novin a časopisů: AHA! 
Čechy, Blesk Pardubice, Mladá fronta Dnes 
Vysočina, Právo Vysočina, Autotip, Blesk speciál, 
Blesk pro ženy, Rytmus života, TV MAX, TV Star, 
TINA, Receptář a další časopisy.  Je možné zajistit 
odběr dalších novin a časopisů dle poptávky občanů. 
  

Rozjezd nové provozovny neproběhl, ne naší vinou, 
zcela podle našich představ, ale věříme, že postupně se 
"vychytají" veškeré chybičky a nedostatky a nová Pošta 
Partner v naší obci bude sloužit k plné spokojenosti 
všech občanů.  
  
 

 
 

OBEC OUDOLEŇ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

VÁS ZVOU NA 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

HUDBA: MUDrBAND        

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO                             

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ       

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 

     V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ SE AKCE 

 BUDE KONAT V KULTURNÍM DOMĚ. 

OZNÁMENI O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 

V pondělí 23. května 2016 bude v naší obci 

přerušena dodávka elektřiny.  

V době od 7.30 do 9.30 hodin: 

 pravá  strana  -  od  č. p. 114  (Tomkovi)  nahoru  

na  konec  obce 

 levá strana - od č. p. 79 (Kryštofkovi) po kapličku 

 levá  strana   -   od   č.  p.  15  (Brabcovi)  nahoru 

na konec obce. 

V době od 10.00 do 12.00 hodin: 

 levá strana - od č. p. 150 (Antlovi) po č. p. 15 

(Brabcovi), tj. COOP, KD, bytovky atd. 

V době od 12.30 do 15.00 hodin: 

 levá strana - od č. p. 85 (Bencovi) dolů na konec 

obce 

 pravá strana - od č. p. 80 (Plíhalovi) dolů na konec 

obce. 

  

 
 

 

 

  
                        KVĚTEN  2016  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
      

  

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 Výlet mladých hasičů do Robinson zábavného parku 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 4. 2016 

 Kontrola usnesení z minulého zasedání:  
 Usnesení č. 2/3/2016: 

Zastupitelstvo  schvaluje  zřízení  věcného  břeme-
ne ve smyslu služebnosti v souvislosti se zřízením, 
stavebními   úpravami,   opravami,   provozováním 
a odstraněním  plynárenského  zařízení  v rozsahu 
1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zaří-
zení na pozemku p. č. 60/3 v k. ú. Oudoleň mezi 
obcí a RWE GasNet, s. r. o., za jednorázovou 
úplatu ve výši  1 000 Kč + DPH. 
Smlouva byla podepsána, úplata byla obci 
zaplacena. 
 

Zastupitelstvo projednalo užívání obecního 
pozemku p. č. 60/16 o výměře 102 m

2
. 

Zástupce obce projednal užívání obecního pozem-
ku p. č. 60/16 v k. ú. Oudoleň. Uživatelé pozemku si 
tento pozemek koupí. Prodej pozemku byl již 
schválen zastupitelstvem dne 16. 12. 2011 usne-
sením č. 13/143. V kupní smlouvě nebude uvedeno 
věcné břemeno na obecní vodovod. Obecní vodo-
vod přes tento pozemek již nevede. 
   
Usnesení č. 3/3/2016: 
Zastupitelstvo schvaluje užívání pozemků p. č. 124 
a p. č. 643/1  na dobu od 17. 4. 2016 do 16. 4. 2017 
za podmínek stejných jako v předcházející Smlouvě 
o užívání pozemků. 
Smlouva o užívání pozemků byla podepsána. 
 

Usnesení č. 4/3/2016: 
Zastupitelstvo ruší usnesení č. 6/2/2016 a schvaluje 
požádat o dotaci z grantového programu Kraje 
Vysočina  Čistá  voda  2016  na  zpracování Studie 
v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.  
Obec podala žádost o dotaci.  
 

 Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje majetku  
obce č. 1/2016 - část pozemku p. č. 648/195 díl  "a"  
v k. ú. Oudoleň o výměře 5 m

2
. Pozemek tvoří část  

stavidel u Mlynářského rybníka, jejichž prodej byl již 
zastupitelstvem schválen.  
Zastupitelstvo schvaluje prodat na základě  geome-
trického plánu č. 377-1365/2015 ze dne 12. 1. 2016   
vyhotoveného firmou GEONOVA s. r. o., Nádražní  
397, Havlíčkův Brod, pozemek p. č. 728/8, ostatní 
plocha, jiná plocha,  o  výměře  134 m

2
. Pozemek 

p. č. 728/8 vzniká sloučením dílu "a" o výměře 5 m
2
 

odděleného  od  pozemku p. č. 648/195  a dílu  "b" 
o výměře 129 m

2
 odděleného od pozemku p. č. 

728/7 v k. ú. Oudoleň.   
 

 Zastupitelstvo schvaluje pronajmout část pozemku 
p. č. 648/1  v  k. ú.  Oudoleň   o   výměře   7,5  m

2 

na  dobu  od  10. 5. 2016  do  9. 5. 2021  za   cenu 
5 Kč/m

2
/rok. 

  

 Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce 
Oudoleň za rok 2015, souhlasí s celoročním 
hospodařením obce, bez výhrad. Zastupitelstvo 
schvaluje účetní závěrku Obce Oudoleň  za  účetní 
období roku 2015, sestavenou k 31. 12. 2015. 
 

 Obec nezískala dotaci na nákup požárního 
dopravního automobilu pro rok 2016, bude opět 
žádat o tuto dotaci pro rok 2017.  

Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z gran-
tového programu Ministerstva vnitra ČR "Dotace 
pro jednotky SDH obcí, podprogram 2 - pořízení 
nového dopravního automobilu". 

  

 Zastupitelstvo projednalo nabídky na zpracování 
studie na odvádění a čistění odpadních vod.  

 Nabídku předložili:  
1. Projekce Máša s. r. o., Škrdlovice č. p. 186 - 

cena bez DPH 35 000 Kč 
2. Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 

Krucemburk - cena bez DPH 35 000 Kč. 
 Zastupitelstvo schvaluje zadat vypracování studie 

na odvádění a čištění odpadních vod v obci Oudo-
leň firmě Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 
Krucemburk za cenu bez DPH 35 000 Kč a pově-
řuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.  

  

 Zastupitelstvo projednalo nabídky na opravu 
vnějšího schodiště u Kulturního domu Oudoleň. 
Obec oslovila firmy: RENOS s. r. o., Hlinsko; 
Zdeněk Kolouch, Chotěboř; DESIGN s. r. o. Cho-
těboř; Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV, Chotěboř;  
Stavitelství Martin Štěpánek, Ždírec n/D. 

 Nabídku předložili:  
1. DESIGN s. r. o., Sokolohradská 1018, 583 01 

Chotěboř – cena s DPH 136 225 Kč 
2. RENOS s. r. o., Pod Rybníčkem 421, 539 01 

Hlinsko – cena s DPH 127 669 Kč. 
 Zastupitelstvo schvaluje zadat provedení projektu: 

Oprava vnějšího schodiště u Kulturního domu 
Oudoleň firmě RENOS s. r. o., Pod Rybníčkem 
421, 539 01 Hlinsko  za cenu včetně DPH 
127 669 Kč a pověřuje starostu podepsáním 
smlouvy o dílo.   

 

 Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku na opravu 
místních komunikací u č. p. 118, č. p. 119 (včetně 
mostu), č. p. 46, č. p. 129 a č. p. 114. Obec 
oslovila firmy: Jan Matějka - autodoprava, Ždírec 
n/D. a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
Havlíčkův Brod.  
 

 Zasedání se zúčastnili zástupci spolků. Byla 
projednána organizace Podoubravského víceboje.   

   

 Obec získala dotaci z Programu obnovy venkova 
Vysočiny na projekt "Veřejné osvětlení od č. p. 61 
po č. p. 55" ve výši 110 tis. Kč. Zastupitelstvo 
projednalo nabídky firem na provedení tohoto 
projektu. Obec oslovila  firmy: Elektroslužby spol. 
s r. o., Havlíčkův Brod; CITELUM a. s., Havlíčkův 
Brod; Lubomír Dvořák, Stavební divize, Havlíčkův 
Brod; E.mont s. r. o., Nové Město na Moravě; 
INSTAV Hlinsko a. s., Josef Vaníček - ELOV, 
Vojnův Městec. 

 Nabídku předložili:  
1. Josef Vaníček - ELOV, Vojnův Městec 301,   

Žďár nad Sázavou – cena 313 632 Kč s DPH 
2. Elektroslužby spol. s r. o., Průmyslová 3608,   

Havlíčkův Brod – cena 411 188,25 Kč s DPH 
3. ElektroMont HB s. r. o., Dvořácká 3263,        
 Havlíčkův Brod – cena 404 455,02 Kč s DPH. 

Zastupitelstvo schvaluje zadat provedení projektu:" 
Veřejné  osvětlení  od č. p. 61 po č. p. 55" firmě 
Josef Vaníček – ELOV, Vojnův Městec 301, Žďár 
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nad  Sázavou  za  cenu  včetně  DPH  313 632 Kč 
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.  
  

 Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtovou změnu 
č. 1/2016.  
  

 Zastupitelstvo  schvaluje požádat o dotaci na za-
bezpečení prostor Pošty Partner v budově č. p. 131 
v Oudoleni. 
 

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce ke dni 21. 4. 2016: 

 

Era      359 027,58 

ČSOB, a. s.   1 822 647,31 

Česká spořitelna, a. s.      137 615,97 

Česká národní banka      316 147,78 

Celkem   2 635 438,64 
 

 z toho peněžní záruky činí 278 483 Kč.  
 Peněžní prostředky obce bez peněžních záruk činí 

2 356 955,64 Kč.  
 

 Zastupitelstvo  schvaluje poskytnout Základní škole 
a Mateřské škole Oudoleň dotaci ve výši 2 000 Kč 
na nákup drobných cen v rámci šachového turnaje 
pořádaného dne 29. 4. 2016.   
 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo: 

 cenovou nabídku na elektrorevize 

 stížnost na soustřeďování odpadů 

 akci "Rozvoj ICT v obci Oudoleň" 

 úpravu povrchu hřiště v dolní části obce 

 dokumentaci obce pro mimořádné a krizové 
události 

 nabídku LED osvětlení. 

 

 
 

 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  
 

DEN UČITELŮ 
U příležitosti výročí narození Jana Amose 
Komenského se v zasedací místnosti obecního 
úřadu sešly paní učitelky ze základní a ma-
teřské školy, aby společně se zástupci obce 
oslavily svůj svátek. Při velmi milém setkání se 
povídalo  o  každodenních  školních radostech 
i starostech, o plánech školy a o organizaci 
akcí, které bude škola společně s obcí připra-
vovat. Naše paní učitelky si zaslouží velkou 
pochvalu za svědomitou a obětavou práci, 
kterou  pro  všechny děti s láskou vykonávají. 
A naše obec je ráda, že má malou rodinnou 
školu, do které děti chodí velmi rády a také se 
do ní často vrací.  
Jako poděkování obdržely paní učitelky kera-
mický hrneček s portrétem učitele národů a malou kytičku.                                                            Blanka Zvolánková 
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "A JE TO V PYTLI" 
V sobotní podvečer 2. dubna se v našem kulturním domě konalo představení ochotnického divadelního spolku 
JenTak z Havlíčkovy Borové. V letošním roce k nám přijeli s komedií „A je to v pytli“, která snad rozesmála 
každého diváka. Zaplněný sál s údivem sledoval mladé manžele Toma a Lindu Kerwoodovi, kteří usilovali o adopci 
dítěte. Vše vypadalo velice nadějně, jen ještě museli projít kontrolou sociální pracovnice. Jenže v cestě jim stáli 
Tomovi bratři Dick a Harry a jejich super geniální nápady, které roztočily kolotoč skrývání a nedorozumění…. 
Poděkování patří všem hercům za jejich perfektní výkony. Jsme rádi, že se jim v Oudoleni dobře hraje, neboť prý 
zde máme velmi pozorné a milé publikum. Už nyní se na naše příznivce těšíme při jejich dalších divadelních 
vystoupeních.                                                                                                                                   Blanka Zvolánková 
 

PŘEDNÁŠKA  

NOVÝ ZÉLAND - OSTROVY NA KONCI SVĚTA 
Dne 23. 4. proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu 
přednáška o Novém Zélandu, o kterou se postarala Ivana 
Rosická a Tomáš Holub. Spíše než přednáška to bylo poutavé 
vyprávění doprovázené fotografiemi. Dozvěděli jsme se, že se 
Nový Zéland skládá ze dvou ostrovů. Původní obyvatelé je 
nazývají Aoteaora, což v překladu znamená "Země dlouhého 
bílého oblaku". Dozvěděli jsme se o tom, jak si místní lidé váží 
přírody a že zde žijí zvířata, která nikde jinde na světě nejsou - 
třeba nelétavý pták kivi. Byl to příjemně strávený sobotní 
podvečer. Kdo se zúčastnil, mi dá určitě za pravdu a pro ty 
ostatní je to pozvánka na příští akci, kterou, jak doufám, Ivka s Tomášem v Oudoleni uskuteční. Touto cestou jim 
chci ještě jednou poděkovat.                                                                                                              Irena Milichovská 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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ČISTÁ VYSOČINA - pomáhali malí i velcí 
Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu 
Zdravý Kraj Vysočina vyhlásil VIII. ročník úklidu 
prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá 
Vysočina 2016. Oudoleň se do této dobrovolnické 
akce také přihlásila a pomohli jsme našemu 
regionu zbavit se nevzhledného odpadu. V sobotu 
16. dubna ráno se před obecním úřadem sešli malí 

i větší mladí hasiči, kteří společně se svými vedoucími prošli 
celou vsí a sbírali odpadky. Dobrovolníci z řad dospělých se 
rozdělili do skupin a posbírali odpadky podél silnice na kři-
žovatku, na Slavětín a na státní silnici. 
Všem, kteří se do dobročinné akce zapojili, patří vřelé 
poděkování a nezbývá nám než doufat, že ubude těch 
neukázněných lidí, kteří odpad stále ukládají do přírody.  
                                                                 Blanka Zvolánková 
 

KOMPOST 
Na  obecní  kompostárně  je  pro  potřeby  občanů   obce  k  dispozici, po  domluvě  s   panem   Zdeňkem  Bencem  
(č. tel.: 608 327 821), zdarma kompost.   
 

PROJEKT "ROZVOJ ICT V OBCI OUDOLEŇ"   
V rámci programu ICT za podpory Kraje Vysočina získala naše obec dotaci 
na optickou datovou síť. Tato síť bude realizována v několika etapách. 
Jedna  část  etapy  je  v  současné  době  již realizována. Realizace 
probíhá po trase místního rozhlasu na sloupech el. vedení, kde bude 
vedena optická síť. Žádáme občany o součinnost a umožnění přístupu 

realizační firmy ke sloupům na Vašich pozemcích. Projekt je financován z dotačního titulu, proto připojení objektů 
je v rámci realizace ZDARMA. Kontakt realizační firmy pro ujasnění přípojky, termínu instalace a případných 
dalších informací je 569 569 865 nebo 775 412 869. Samotným zřízením přípojky na Vašem objektu nevzniká 
povinnost využívat nabízených služeb partnera Coprosys.  
Co pro Vás  přináší  optická  datová síť? Optický  kabel  zaručuje  nejvyšší  možnou  kvalitu  přenosu  dat,  obrazu 
a zvuku. Přenos prostřednictvím optického kabelu je mnohem kvalitnější než přenos přes ADSL, Wi-Fi. Dříve tato 
technologie sloužila pro dálkovou komunikaci telekomunikačních operátorů, nicméně v současnosti umožňuje 
technologie optických vláken připojení i koncových uživatelů, což oceňují všichni, kteří chtějí komplexnost a nej-
vyšší možnou kvalitu služeb.  
 

Jednotlivé etapy a jejich realizace: 
Realizace 04/2016 - 05/2016: 
 

Trasa A: č. p. 136, 131, 123, 122, 119, 23, 146, 82, 24, 96, 94, 76, 79, 85, 25, 147, 149, 157, 31, 32, 132, 33, 34, 
38, 35, 43, 133. 
Trasa B: č. p. 72, 88, 100, 22, 92, 140, 20, 19, 142, 57, 17, 16, 15, 14, 81, 12, 10, 9, 8, 83, 7, 6, 5, 75, 137, 104, 
151. 
 

Realizace 07/2016: 
 

Trasa C: č. p. 113, 117, 66, 68, 207, 77, 121, 62, 71, 212, 64, 65, 78, 69, 101, 124, 102 
Trasa G: č. p. 37, 185, 186, 107, 184, 183, 134 
 

Realizace 08/2016: 
 

Trasa D: č. p. 39, 40, 93, 80, 114, 120, 44, 98, 126, 143, 129, 36, 11, 45, 210, 84, 60, 46 
Trasa F: č. p. 87, 116, 118, 127, 128, 103 
 

Realizace 09/2016: 
 

Trasa E: č. p. 1, 130, 2, 3, 154, 155, 156, 4, 61, 139, 89, 13, 112, 86, 110, 
106, 115, 73, 111, 218, 108, 105, 54, 55, 53, 95, 52, 97, 51, 135, 50, 49, 47. 
Trasa H: č. p. 26, 30, 27, 70, 125, 28, 158, 152, 153. 
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU   
V úterý 24. 5. 2016 od 15.55 do 16.15 hodin proběhne  u  montované  haly v dolní části obce 
svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.  
Mezi nebezpečný odpad patří: baterie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmašťovací 
přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, 
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, apod. Tento svoz není určen 
na odvoz velkoobjemových odpadů. Termíny  svozů  jsou  firmou  organizovány  tak, aby  měli  občané  možnost 
ve stanovenou dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. Prosíme tedy občany, aby přivezli svůj 
odpad ve stanovenou hodinu a neukládali ho u montované haly dopředu. V rámci tohoto svozu není možné ode-
bírat eternit a dehtovou lepenku – odběr tohoto stavebního (ne komunálního) odpadu musíte řešit samostatným 
odvozem po dohodě s firmou. 

 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - CO SE DĚLO V DUBNU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Na začátku dubna přivítala děti v mateřské škole zví-
řátka a jejich mláďátka. Povídali jsme si o tom, proč je 
lidé chovají a o jejich životě.  
Ve čtvrtek 7. 4. nám umožnila paní Olga Hussliková 
návštěvu místní obecní knihovny. Touto cestou jí ješ-
tě jednou moc děkujeme. Děti si tak zopakovaly téma 
z minulého měsíce "Moje nejoblíbenější knížka". 
Předškolákům se plavání přehouplo do druhé polo-
viny. Děti se již vůbec nebojí vody. Užívají si vodních 
radovánek a učí se základům plavání.  
Dne 14. 4. nás čekalo v Kině v Krucemburku několik 
večerníčkových příběhů. 
Duben je jarní měsíc, a tak se děti učily o jarních 
květinách - jejich  jména,  popis,  i o ochraně přírody 
a Dnu Země. 
Měsíc jsme ukončili tématem "Jede, jede poštovský 
panáček". Poštovský panáček nás seznámil s růz-
nými druhy povolání.                       Děti a učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

VŠEZNÁLEK 
Okrskovému  kolu  předcházela  kola  školní,  kde  se vybrala  nejlepší družstva, která reprezentovala svoji školu 
na okrskovém kole. 
Do Junioru přijela čtyřčlenná družstva žáků 5. tříd z těchto základních škol: Smetanova, Buttulova - obě 
z Chotěboře, Habry, Ždírec nad Doubravou, Havlíčkova Borová, Rozsochatec, Nová Ves u Chotěboře, 
Krucemburk, Libice nad Doubravou, Sobíňov, Vilémov, Oudoleň, Uhelná Příbram a Maleč. 
Týmy se utkaly ve třech disciplínách, při první na soutěžící čekalo devadesát otázek z oblasti literatury, hudby, 
přírody, dějepisu, sportu a hádanky. Po kratičké přestávce následovala křížovka Rudolfa II. V poslední disciplíně je 
čekal logický oříšek.  
Všechny týmy se snažily až do konce, ale do okresního kola mohly postoupit jen dva týmy. Vítězi se stali „páťáci" 
ze Základní školy Libice nad Doubravou a druhými postupujícími jsou žáci Základní školy Maleč, krásné třetí místo 
obsadila Základní škola Krucemburk.     Pavel Kučera, Junior DDM-SVČ Chotěboř (http://havlickobrodsky.denik.cz) 
 

 Ve středu 13. dubna se konala soutěž Všeználek pro 5. třídy v Junioru Chotěboř. Zúčastnilo se 14 čtyřčlenných 
družstev. Za naši školu jsme jeli všichni páťáci. První kolo jsme neztratili žádný bod, ale ve druhém kole jsme 
pokazili křížovky  a  hřebenovky. Ve  třetím  kole  jsme  byli rychlí,  ale  ne  nejrychlejší, proto  jsme obsadili až 
6. místo. Štěpán Z., 5. r. 
 

ZLATÝ LIST V SOBÍŇOVĚ   
 V  sobotu   23. 4. jsme   vyrazili   na   přírodovědnou  soutěž  Zlatý  list  do Sobíňova. Měli jsme 

dva týmy (1. tým: 3+3 žáci, 2. tým: 2+2 žáci). První tým se jmenoval Užovky a druhý  tým  
Kobry. Také  za  nás  běželi  i  starší,  kteří  se  připojili k České Bělé. Šli jsme lesem a tam nás 
čekalo 8 stanovišť: BOTANIKA, MYSLIVOST, PTÁCI, HMYZ, STROMY, OBOJŽIVELNÍCI, 
NÁRODNÍ PARKY. Užovky  skončily  na 2. místě  z  pěti  a Kobry na 4. místě. Starší skončili 
na 5. místě. V obou kategoriích bylo první Gymnázium Chotěboř. Štěpán Z., 5. r.  
 

Naše Užovky postupují do krajského kola, které se bude konat ve dnech 12. 5. a 13. 5. ve Sluneční zátoce u Ledče 
nad Sázavou.                                                                                                                                   Dagmar Losenická 
 

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ "KLOKAN" 
Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili matematické soutěže Klokan, a to v kategorii 2. a 3. ročník - Cvrček - 
a 4. a 5. ročník - Klokánek. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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VČELAŘÍCI 

Nejlepšími  řešiteli  mezi  mladšími v kategorii Cvrček byly Hanička Z. (30 bodů), Kája B. (25 bodů) a Bětuška Z. 
(24 bodů). 
V kategorii  Klokánek  byli  nejúspěšnější Štěpán Z. (95 bodů), Josef S. (73 bodů), Jan K. (58 bodů) a Tomáš B. 
(58 bodů).                                                                                                                                        Dagmar Losenická 

2. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE ŽÁKŮ  

I. STUPNĚ V OUDOLENI   
V pátek 29. dubna 2016 se konal v místním kulturním 
domě 2. ročník šachového turnaje, který byl určen pro žá-
ky 1. – 5. ročníku. Loňského 1. ročníku se kromě naší 
školy zúčastnila turnaje pouze ZŠ Lipnice. Letos přijalo 
pozvání celkem 40 hráčů ze 6 škol (Oudoleň, Havlíčkova 
Borová, Lipnice nad Sázavou, Lučice, Lípa, Přibyslav).  
Ve čtyřhodinové bitvě, kdy každý z hráčů odehrál 7 partií, 
si nejlépe vedl Štěpán Zvolánek, Matyáš Sláma a Tomáš 
Benc z místní základní školy. Velmi dobře si počínali i Jan 
Kubát  a  Jan  Frühbauer,  kteří  obsadili   6.,  respektive 
7. místo. Těsně  za  „TOP 10“  skončili  Roman Pástor 
(11. místo) a Vojta Zvolánek (12. místo). Neztratili se  ani  
nadějní  prvňáčci  Matyáš  Frühbauer  (14. místo) a Radim 
Pástor (16. místo). Bětuška  Zvolánková   skončila   jako 
2. nejlepší hráčka mezi děvčaty, i ostatní hráči se snažili 
podat co nejlepší výkon.  
Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře, na své ratolesti 
se přišly podívat i některé maminky a babičky, nechybělo 
také občerstvení, které zajistili žáci ze ZŠ Oudoleň pod ve-
dením paní učitelky Stehnové. Každý hráč obdržel ceny, 
které darovali sponzoři: Obec Oudoleň, starosta Ivo Béna, 
Pavel Sláma, farma Benák, Městys Havlíčkova Borová, 
kterým tímto moc děkujeme. Veliké poděkování patří v ne-
poslední řadě též všem maminkám a babičkám, které 
napekly spoustu výtečných buchet, bábovek, koláčků a ji-

ných cukrovinek. Každý účastník vyhrál mimo jiných 
pěkných cen i hrníček či „placku“ s šachovým moti-
vem a dnem pořádání turnaje, o což se postarala 
paní Veronika Slámová.  
Máme  radost, že se všem  hráčům i jejich trenérům 
u nás líbilo, dokonce padl i názor, že by se tento 
turnaj měl odehrávat častěji než jednou ročně :-). 
Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se 
uspořádat takovýto turnaj i příští rok. 
                                                    Kateřina Sobotková  

 
 
 
Jaro je v plném proudu, lísky, vrby, 
sněženky a bledule již poskytují 
včelám pyl důležitý pro rozvoj nové 
generace. I naši Včelaříci vyrazili 
na jarní prohlídku včelstev, zatím 
propůjčených, než dostanou své. 
Některé děti viděly včelstvo vůbec 
poprvé, ale nezalekly se a za chvíli 
již prohlížely jednotlivé plásty, kde 
kontrolovaly stav zásob, sílu 
včelstva a dokonce objevily plod 
v různém stádiu vývoje.   
Také jeden Včelařík již obdržel první jarní žihadlo, takže mohla 
být provedena ukázka správného vytažení a ošetření. 
Dětem se prohlídka líbila. Po zjištění, že je vše v pořádku, necháme včelky pracovat a příští schůzky budeme 
věnovat nemocem včel, což je pro úspěšné včelaření velice potřebné.                               Za VKM David Bačkovský 

Bufet u Sama 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ  
 

AKCE ČISTÁ VYSOČINA 2016 
Letos se opět mladí hasiči zúčastnili dne 16. 4. akce 
Čistá Vysočina. Sraz byl v 9.00 hod. před obecním 
úřadem. Dostali  jsme bílé pytle na plast a černé pytle 
na komunál. Prošli jsme celou obec od zastávky Váha 
směrem  cestou  k  Benákům  až  na  horní zastávku 
a dále  jsme  pokračovali  po humnech na koupaliště 
a dále k obecnímu úřadu. Počasí nám přálo.  
                                                         Vlasta Bruknerová 
 

SAMOLEPKOVÁ SOUTĚŽ  

A VÝLET DO ROBINSON ZÁBAVNÉHO PARKU 
Dne 24. 2. se mladí hasiči zúčastnili samolepkové 
soutěže pořádané Radou dětí a mládeže Kraje Vyso-
čina. Úkolem bylo vylepit samolepku na okno či dveře 
hasičské  klubovny,  vyfotit se u ní a fotografii poslat 
e-mailem.  
Losování proběhlo 1. 3. Z 21 fotografií byla naše vylosována na pozici 1. místa, a tak mladí hasiči vyhráli vstupenky 
do Robinson zábavného parku v Jihlavě. 
Výlet do Jihlavy se uskutečnil v pátek 1. 4. Celkem jelo 20 dětí s doprovodem rodičů či dospělých osob. Vyjelo se 
z Oudoleně autobusem ve 14.00 hodin a do  Robinson  zábavného  parku  jsme vcházeli v 15.00 hod. Po vstupu 
do areálu děti, ale i dospělé čekalo mnoho atrakcí: labyrint s rychloskluzavkou a tobogánem, kanónová střelnice, 
pirátská loď, sopka, lebka, opičí stezka, pavoučí kokony, laserová střelnice, trampolíny, dráha pro šlapací autíčka, 
koule Bumperz a nechyběla ani restaurace na občerstvení. Po celém areálu se chodí v ponožkách. Děti jsme 
viděli, jen  když  měly  žízeň  či  hlad. Po  rychloskluzavce  většina  dětí  chodila  s  dírami  na  patách  ponožek, ale 
i na teplákách. Plánovaný odjezd v 19.00 hod se protáhl na 19.30 hod. Před odjezdem se všechny děti vyfotily před 
sopkou. Domů jsme přijeli ve 20.30 hod. Pro děti i dospělé to byl velký zážitek.   
 Robinson se mi moc líbil. Klouzala jsem se tak hodně, až jsem si roztrhla ponožky a taťka mi koupil nové 

červené. Bětuška Z. 
 V hasičské soutěži jsme vyhráli 1. místo. Jeli jsme do Robinson parku. Nejvíc se mi líbila prudká skluzavka. 

Perfektní byl také tobogán. Hanička Z. 
 V pátek 1. 4. jsme jeli do zábavného parku Robinson v Jihlavě. Bylo tam spousta atrakcí. Nejlepší atrakce tam 

byla skluzavka, která byla rovná jako stěna. Moc se mi to líbilo. Štěpán Z. 
 Mají tam dobrou zmrzku a bezva atrakce. Byla jsem na všech atrakcích. 

Nejvíc se mi líbila sopka a autíčka. Kája B. 
 Líbilo se mi to. Jezdili jsme na velký prudký skluzavce. Líbily se mi tam 

prolízačky. Vypadalo to tam jako v Drtivé porážce. Štěpán H. 
 Nejlepší byla v prvním patře šlapací auta, kde jsme s kluky závodili. 

Spoustu  legrace  jsme  zažili  na  prudkých skluzavkách, na které se báli 
i někteří dospělí. Jan Z. 

 Bylo to pěkný. Nejvíc se mi líbila auta. Mají dobré jídlo a pití. Skluzavka 
byla super. Roman P. 

 Měli tam restauraci a skluzavku hodně, ale hodně prudkou. Na skluzavce 
si skoro všichni udělali díry na patách. Tomáš B. 

 Moc se mi tam líbilo. Jel bych tam ještě jednou. Honza K. 
 Bylo to bájo. Jenda B. 
 

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Sbor  dobrovolných  hasičů  Oudoleň bude v pátek 

20. 5. 2016 v době od 16.30 do 18.00 hodin prová-

dět u hasičské zbrojnice sběr elektrozařízení. 

Mezi drobný elektroodpad patří: 

Fotoaparáty, hračky, fén, kalkulačky, konvice, radia, 

počítačové myši, klávesnice, kamery, DVD přehrá-

vače, MP3 přehrávače, sluchátka, el. pájky, vysou-

šeče vlasů, holicí strojky, toustovače, el. kartáčky na zuby, budíky, žehličky, hodiny, kulmy. 

Mezi větší elektroodpad patří:  

Sporáky, trouby, varné desky, pračky, myčky, sušičky, všechny druhy chladící a mrazící techniky, televize a mo-

nitory, mikrovlnné trouby, vysavače, ventilátory, mixery, mlýnky, el. nože, el. šicí stroje, brusky, pily, zahradní 

sekačky, vrtačky, hoblíky, frézky,  tlakové  myčky,  mandly,  fritovací  hrnce, topinkovače…. 

Důležitou podmínkou je, že elektrozařízení musí být kompletní. Jestliže si z něj necháte náhradní díly, není už 

zařízení vhodné ke zpětnému odběru elektrozařízení a stává se odpadem, který již firma nepřevezme. 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH HASIČŮ 
Okrsková soutěž dospělých hasičů se bude konat v sobotu 21. 5. 2016 v České Bělé.  

 

TANEČNÍ ZÁBAVA V KULTURNÍM DOMĚ 
Sbor  dobrovolných  hasičů  Oudoleň  pořádá  v  sobotu  21. 5. 2016  v   Kulturním  domě 

v Oudoleni taneční zábavu. Hudba Vosa rock. 

 

 
 I při krátkodobých výpadcích elektrické energie si uvědomíme, jak moc jsme na ní závislí. Že nesvítíme a nemů-
žeme se dívat na televizi nebo na počítač, to je to nejmenší. Při delším čase bez proudu pocítíme i další problémy. 
Pokud nemáme klasická kamna a pokud zrovna není léto, začne nám brzy být zima. To se týká většiny z nás. Po-
kud se takový problém projeví na větším území, nefungují  telefony, roztávají zásoby v mrazácích, mohou se pro-
jevit problémy s vodou. Přestávají  fungovat  průmyslové  podniky,  zasekává  se  postupně  doprava,  zásobování 
a spousta dalších věcí souvisejících s běžným životem. Můžeme se cítit osamělí, bezmocní, můžeme mít s tím 
spojené psychické problémy. 
Výrazný výpadek proudu, který přeruší zásobování rozsáhlého území elektrickou energií, je označován jako 
„blackout“. Známe tyto případy z celého světa, kdy blackout doslova umrtvil na delší dobu život v rozsáhlých 
oblastech i v nejvyspělejších zemích – např. na území USA a Kanady, ale také v Brazílii, Indii nebo Itálii. Příčiny 
mohou být různé, může se to stát i u nás. Proto činíme obranná průběžná opatření. Ale také se konají i konkrétní 
cvičení pro takové krizové situace.  
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, vrcholí přípravy „Krajského taktického cvičení orgánů krizového řízení a složek 
Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina“. Pod názvem „Blackout Vysočina 2016“ jej připravujeme 
na konec dubna. Jde o procvičení možných řešení problémů spojených s nečekaným rozsáhlým výpadkem dodá-
vek  elektrického  proudu  na  území našeho kraje. Nemůžeme možnosti takových extrémních situací podceňovat, 
a proto jsou i taková cvičení potřebná. 
Dlouhodobě je ovšem nutno myslet v širším smyslu na energetickou soběstačnost naší země. Jistě nechceme, aby 
někdo i za našimi hranicemi rozhodoval o tom, zda pustí nebo nepustí energii do našich měst a obcí. I proto jsem 
mnohokrát jednal na všech úrovních včetně premiéra o aktuálním nejdůležitějším strategickém cíli Vysočiny – 
výstavbě pátého bloku Dukovan – a tedy o perspektivním udržení provozu dukovanské elektrárny. To má 
v budoucnu zásadní význam nejen pro Třebíčsko, ale pro celou Vysočinu. Ve spojení s dodavateli a službami jde 
mimo jiné i o tisíce pracovních míst. Dřívější problémy jsou v současnosti v Dukovanech napraveny, takže věřím 
v další potřebné a úspěšné fungování provozu tohoto našeho významného podniku. 
Jak  jsem  už  nejednou  zdůraznil,  při  všech  jednáních  hraje skutečnost, že představitelé Kraje Vysočina i měst 
a obcí bez rozdílu politické příslušnosti význam jaderné energetiky pro náš kraj a celou ČR ve své výrazné většině 
chápou a podporují.                                                                                          Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

 20. 5. 2016 Sběr elektrozařízení  "Recyklujte s hasiči" SDH Oudoleň 

21. 5. 2016 Okrsková soutěž hasičů v České Bělé SDH Oudoleň 

21. 5. 2016 Taneční zábava Hudba: Vosa rock SDH Oudoleň 

24. 5. 2016 Svoz nebezpečného odpadu Obec Oudoleň 

11. 6. 2016 Pouťové posezení - Loučení se žáky ZŠ a MŠ Oudoleň Obec, ZŠ a MŠ Oudoleň 

KULTURA  

 

               ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

   V měsíci květnu oslaví výročí narození: 
              Jiří Kryštofek, Oudoleň 100  
                 BLAHOPŘEJEME! 

                                                          
            

 

 

                                          TIŠE VZPOMÍNÁME 
                                          Tichou vzpomínku věnujeme  
                                                  paní Daně Rosické,  
                                 která zemřela 2. 5. 2016 ve věku 47 let.    

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

VÍTÁME MIMINKA 
Vítáme mezi námi  

Emu Janáčkovou,  
která se narodila 3. 4. 2016 

a 
Amálku Plíhalovou, 

která se narodila 29. 4. 2016.  
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