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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
 
Obec Oudoleň hledá pracovníka/pracovnici do nově 

vzniklé pobočky Pošty Partner. 
 

Místo výkonu práce: Pošta Partner, Oudoleň 131 

Náplň práce: poskytování poštovních služeb 

Termín nástupu: ihned 

Pracovní úvazek: 20 hodin týdně (0,5 úvazku) 

Mzda: platová třída 8 

Požadavky: znalost práce na počítači 

Potřebné doklady: písemná žádost a životopis. 
 

Žádost doručte na adresu:  

Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123. 
 

Bližší informace:  

starosta Ivo Béna, č. tel.: 736 675 009. 
 

 
 

 
 

 

 

OBEC OUDOLEŇ  
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ  

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. 

  
                        ČERVEN  2016  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výlet mladých hasičů do Robinson zábavného parku 

Úspěšné týmy BM Fitness Havlíčkův Brod na Mistrovství Evropy v Karlových Varech 

(Anička Stehnová pátá zleva a Eliška Ondráčková třetí zprava) 

Josef Stehno 

 1. místo - Zlatá srnčí trofej 

Mladí hasiči - mladší družstvo - 3. místo - PLAMEN Mladí hasiči - starší družstvo - 7. místo - PLAMEN 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 5. 2016 

 Kontrola usnesení z minulého zasedání:  
Usnesení č. 2/4/2016: 
Zastupitelstvo  schvaluje  prodat  na  základě  geo-
metrického plánu č. 377-1365/2015 vyhotoveného 
firmou GEONOVA s. r. o., Havlíčkův Brod, poze-
mek p. č. 728/8, ostatní plocha, jiná plocha, o vý-
měře 134 m

2
. Pozemek p. č. 728/8 vzniká slou-

čením dílu "a" o výměře 5 m
2
 odděleného od po-

zemku p. č. 648/195  a dílu  "b" o výměře 129 m
2
 

odděleného od pozemku p. č. 728/7.   
Kupní smlouva byla podepsána. 

   

 Usnesení č. 3/4/2016: 
 Zastupitelstvo schvaluje pronajmout část pozemku 

p. č. 648/1 v k. ú. Oudoleň o výměře 7,5 m
2 

 na  do-
bu od 10. 5. 2016 do 9. 5. 2021 za 5 Kč/m

2
/rok. 

 Smlouva o užívání pozemku byla podepsána. 
 

 Usnesení č. 5/4/2016: 
 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z gran-

tového programu Ministerstva vnitra ČR "Dotace 
pro jednotky SDH obcí, podprogram 2 - pořízení 
nového dopravního automobilu". 

 Obec podala žádost o dotaci.  
 

 Usnesení č. 11/4/2016: 
 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci na za-

bezpečení prostor Pošty Partner v budově č. p. 131 
v Oudoleni.    

 Obec podala žádost o dotaci. 
 

 Zasedání se zúčastnili zástupci spolků. Byla 
projednána organizace Podoubravského víceboje 
dne 10. 9. 2016.  

 

 Zastupitelstvo schvaluje pronajmout  část pozemku 
p. č. 648/8 v k. ú. Oudoleň o výměře 35 m

2 
na dobu 

od 12. 6. 2016 do 11. 6. 2021. Nájem pozemku je 
bez  úplaty  za podmínky pronájmu části pozemku 
p. č. 49 Obci Oudoleň.  
 

 Zastupitelstvo bere na vědomí výzvu dotačního 
programu Kraje Vysočina Odpady 2016. Podíl 
dotace činí 60 %.   

 Termín podání žádosti do 15. 7. 2016.  
 

 Zastupitelstvo projednalo nabídky na opravu míst-
ních komunikací u č. p. 118, č. p. 119 (včetně mos-
tu), 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.  
Nabídku předložili:  

 Jan Matějka - autodoprava, Ždírec n/D.: 

 penetrace  - cena  bez DPH 259 318, 39 Kč 

 frézovaná drť - cena bez DPH 153 858,60 Kč.  

 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
Havlíčkův Brod - cena bez DPH 509 726 Kč. 

 Zastupitelstvo schvaluje zadat opravu místních 
komunikací  u  č. p. 118, č. p. 119 (včetně mostu), 
č. p. 46, č. p. 129 a č. p. 114 firmě Jan Matějka - 
autodoprava, Ždírec n/D. za cenu 259 318,39 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 
o dílo.  

  

 Zastupitelstvo bere na vědomí Zásady Zastu-
pitelstva  Kraje  Vysočina  pro poskytování dotací 
na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Výše 
dotace činí max. 75 % uznatelných nákladů. Termín 
podání žádosti do 31. 7. 2016. 
Starosta předloží cenovou nabídku. 
 

 Zastupitelstvo  schvaluje  žádost o napojení domu 
č. p. 11 v Oudoleni na obecní vodovod. Žadatelka 
uhradí náklady na zapojení, obec uhradí navrtávací 
pás + šoupě. Vedení vodovodu pod místní 
komunikací bude provedeno buď podvrtáním nebo 
bude místní komunikace uvedena do původního 
stavu.   

 

 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí prostoru vý-
čepu ve vestibulu kulturního domu na prodej nápojů 
při akcích, kdy nebude výčep využíván pořadateli, 
za cenu 50 Kč za akci. 

 

 Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 obec nezískala dotaci z programu Čistá  voda 
na Studii odvádění a čistění odpadních vod. 
Celkem bylo podáno 108 žádostí, bylo vyhověno 
58  žádostem. Obec nedostala dotaci z důvodu 
získání  nízkého  počtu  bodů  po  vyhodnocení 
v řídím výboru. Obec  uhradí  náklady  na  studii 
z vlastních prostředků. 

 majitelka  č. p. 20  v  Oudoleni  získala  dotaci 
na obnovu kulturní památky "Venkovská 
usedlost č. p. 20 v Oudoleni". Obec bude 
přispívat 10 %  na náklady akce. 

 organizaci pouťového posezení. 
 

 

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce ke dni 19. 5. 2016: 

 

Era      358 867,46 

ČSOB, a. s.   2 077 763,00 

Česká spořitelna, a. s.      112 710,30 

Česká národní banka      316 136,18 

Celkem   2 865 476,94 
 

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

2 586 993,94 Kč.  
 

 
 

 

 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ - ZMĚNA TERMÍNU 
Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 23. 6. 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  
 

NUTNOST ŠETŘENÍ VODOU 
Na základě dlouhodobé předpovědi počasí nás zřejmě i letos čekají dlouhotrvající sucha. Proto Vás chceme již 
nyní požádat o šetření vodou, abychom zabránili stejné situaci jako v loňském roce a nemuseli řešit nedostatek 
vody z obecního vodovodu.    

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  
JAKÝ BYL KVĚTEN V NAŠÍ ŠKOLCE   
Na začátku května provázela všechny naše činnosti povo-
lání. Povídali jsme si o všech možných povoláních i o po-
voláních rodičů. Jen některé děti věděly, jaká jsou povolání 
jejich rodičů.  
Pro maminky k jejich svátku se děti naučily básničku a vy-
robily pro ně srdíčka.   
V dalším týdnu jsme si užívali pohádek. Dne 10. 5 k nám 
přijelo s maňáskovými pohádkami Divadlo Šternberk. Zahrá-
lo pro  nás  pohádky  O  veliké  řepě, Vlk a kůzlátka a Proč si 
s prasátkem nechtěl nikdo hrát. V každé pohádce bylo pro 
děti schováno ponaučení. Během týdne pak děti využívaly 
zvířecí čepičky a pohádky si samy hrály. Dne 11. května 
dostali naši předškoláci při závěrečné lekci plavání „Mokré vysvědčení“. V něm paní plavčice ohodnotily, co vše se 
za 10 lekcí děti naučily a jaký pokrok udělaly. 
Do konce května si s dětmi povídáme o dopravě. Naučili jsme se poznávat různé dopravní prostředky, znát, kdo je 
řídí, kudy jezdí, … S dopravou souvisí také bezpečnost, o které jsme se také učili. Povídání o bezpečnosti na sil-
nici, na hřišti, ale i doma vyvrcholilo návštěvou policistů Městské policie Chotěboř. Policista nám vyprávěl o všech 
možných nástrahách, které mohou děti potkat a jak jim čelit. Paní policistka se svým pejskem Nikolkou seznámila 
děti s tím, jak se chovat ke zvířatům.                                                                                                Děti a učitelky MŠ 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

PLAVECKÝ VÝCVIK   
Od 9. března do 11. května absolvovali 
žáci 3. a 4. ročníku spolu s předškolními 
dětmi 10 lekcí plaveckého výcviku v  bazé-
nu v Hlinsku. Postupně se naučili různé 
plavecké styly, skákání do vody, potápění 
se a ti nebojácní i šipku. Po ukončení   vý-
cviku a přezkoušení dostali „Mokré vysvěd-
čení“. Při vytrvalostním plavání vydrželi někteří borci plavat i přes 30 minut. V „Mokrém vysvědčení“ je také 
natištěno desatero bezpečného plavání, které žákům radí, jaké zásady musíme dodržovat při plavání, aby se nám 
nic nestalo (nechodit se koupat sám, nepodceňovat vodu a nepřeceňovat své síly, před vstupem do vody ochladit 
krajinu srdeční a zátýlí, neskákat do neznámé vody, nechodit do vody ihned po jídle, uhřátý nebo po intenzivním 
opalování aj.). Všem dětem se výcvik moc líbil a udělaly v plavání veliký pokrok.                             Katka Sobotková 

 
 

VÝLET NA BLEDULE   
Postřehy žáků druhého ročníku z vý-
letu na bledule 4. 4. 2016: 
 Jeli jsme linkovým autobusem. 

Tam jsme vystoupili na parko-
višti, šli jsme po cestě na bledu-
le. Šla s námi paní Frűhbauerová  
s Nelinkou. Potom se připojila 
Renata  s  Lenkou  a Adámkem 
a Emou a Dádou a Áňou. Na la-
vičce jsme svačili. Šli jsme domů 
pěšky. Líbilo se mi to. Byla jsem 
číslo 15. Kája B., 2. r.  

 Líbilo  se  mi to. Šli jsme 20 dětí 
a 6 dospělých. Byl jsem číslo 19. Jeli jsme linkovým autobusem z Oudoleně přes Slavětín. Ve Slavětíně vy-
stoupila mamka a sestra. Pak jsme jeli do Nového Ranska. Pak už jsme šli na bledule. U lesa jsme se nasvačili. 
Pak jsme šli do lesa, tam už jsme viděli bledule. A pak jsme potkali Emu, Adama, mamku, tetu Renatu, Anežku 
a malého Davida. A  pak  už jsme došli na Javorku a šli jsme  do  kopce  po  asfaltce a tam jsem s radostí vytáhl 
křupky. A pak jsme ukázali paní učitelce, kde se v létě stala bouračka. A když jsme došli do Slavětína, tak jsem 
jim ještě zamával u kapličky. K večeři jsem si dal svačinu. Snědl jsem ji a šel jsem spát. Štěpán H., 2. r.  

 Jeli jsme linkovým autobusem. Líbilo se mi to. Nebolely mě nohy. Viděli jsme bledule a neznámé květiny. Já 
jsem byla číslo 12. Dohromady nás bylo 20 a s dospělými nás bylo 26. Hana Z., 2. r.  

 Jeli jsme linkovkou. Viděli jsme neznámé květiny. Líbilo se mi to. Viděl jsem hodně bledulí. Byl jsem číslo 17. 
Staník M., 2. r. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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VÝLET DO JIHLAVY  

Postřehy žáků z výletu do Jihlavy 5. 5. 2016: 
 Navštívili  jsme  muzeum  a  ZOO. Líbily se mi opice 

a žirafy.  Také  malá  opička, medvěd a surikaty, tygr 
a levhart. Evička R., 1. r. 

 Navštívili jsme muzeum a ZOO. Líbilo se mi v muzeu. 
Viděli jsme zvířata, bylo tam divoké prase, jelen, liška 
a jezevec, zajíc, králík, výr velký, sýkora modřinka, 
jelen lesní, sýkora parukářka. Byli tam i motýli - 
babočka paví oko, babočka kopřivová, babočka 
admirál. V ZOO byl tygr, levhart, surikaty, medvědi, 
slepice, kočky, žirafy, hrošík, zebry, tuleň, plameňáci, 
pštros, anakonda, krokodýli, želvy, netopýři, koně, 
korálovka, ještěrky, lachtani, pelikán, pštros, prasata, 
morče,  zmije,  hyena  žíhaná.  Šli  jsme do obchodu 
a tam jsem si koupil žraloka a jednu kosatku. Fotili 
jsme se a pak jsme šli k autobusu. Začalo pršet. Jeli 
jsme autobusem do Borové a tam vystoupili páťáci z Borový. Pak jsem šel na  hasičák a potom jsem se šel 

koupat a hrál jsem si se žralokem a kosatkou a potom jsem se navečeřel a šel jsem 
spát. Vojta Z., 2. r. 
 

LOUTKOVÉ DIVADLO - 10. 5. 2016 
Zahráli nám pohádky O veliké řepě, Jak si s prasátkem nechtěl nikdo hrát a O kůz-
látkách a vlku. Pohádky uváděli Pepa a Pipi. Moc se mi to líbilo. Lianka  P., 2. r.  
 

BESEDA - ZDRAVOVĚDA - 

10. 5. 2016 
Naučil jsem se, jaké číslo máme 
zavolat, když je úraz. Třeba 155 
nebo 150 nebo 158 a hlavní 

číslo je 112. A ještě co mám dělat, když je nějaký člověk 
nemocný. Třeba zavolat sanitku. Matyáš F., 1. r. 
  

ZLATÝ LIST - KRAJSKÉ KOLO 
  

Naši žáci úspěšně reprezentovali školu v krajském kole 
přírodovědné soutěže Zlatý list. Šestičlenné družstvo Užovek 
ve složení Jan Kubát, Jan Zvolánek, Josef Stehno, Štěpán  
Zvolánek a naše bývalé žákyně Anička Blažková a Nela 
Frűhbauerová obsadilo 2. místo. Děkujeme za výbornou 
reprezentaci školy a obce.                          Dagmar Losenická 
 Ve čtvrtek jsme jeli na soutěž do Sluneční zátoky. Byli jsme tam jednu noc. První den jsme šli do Pavlova. 

Druhý den jsme šli na stezku. Byli jsme druzí, bohužel nepostupujeme dále. Jan K., 5. r. 
 Byli jsme v Sobíňově, tam jsme byli druzí, postoupili jsme do kraje. 

Dne 12. 5. jsme ráno nasedli na vlak, jeli jsme do Havlíčkova 
Brodu, tam jsme přesedli a jeli do Světlé nad Sázavou a tam jsme 
zase přesedli a jeli jsme do Vilémovic. Šli jsme pěšky do Foglarovy 
Sluneční zátoky. Čtvrtek 12. 5. - rozlosování stezky pro starší, 
představení prací, oběd, exkurze do Pavlova, rozlosování stezky 
pro mladší, večeře, beseda o Jaroslavu Foglarovi, táborák. Pátek 
13. 5. -  snídaně, stezka, oběd, vyhlášení (byli jsme 2.) Moc se mi 
to líbilo. Jan Z., 4. r. 

 Dne 24. 4. 2016 jsme v Sobíňově postoupili do krajského kola 
soutěže ZLATÝ LIST. To  se  konalo  ve  dnech 12. - 13. 5. 2016 
ve Sluneční zátoce. Tam se konal letní tábor nejstaršího českého 
skautského oddílu PRAŽSKÁ DVOJKA s vedoucím JAROSLA-
VEM FOGLAREM. Sešli jsme se na vlakovém nádraží ve Ždírci 
n/D. Odtud jsme jeli do Havlíčkova Brodu. Z Havlíčkova Brodu 
jsme jeli do Světlé n/S. a ze Světlé n/S. "Posázavským pacifikem" 
do Vilémovic. Odtud jsme šli do Sluneční zátoky. Tam na nás už 
čekali pracovníci z Chaloupek. Ubytovali jsme se a šli se najíst. Byl 
guláš s těstovinami. Potom jsme se sešli ve 13.15 a šli jsme do Zá-
chranné stanice Pavlov. Tam mají zraněná a nemocná zvířata. 
Potom  jsme  se  vrátili. Celkem  jsme  ušli 9  km  (4 km tam, 1 km 
v areálu a 4 km zpět). Šli jsme na večeři a byly opět těstoviny. 
Potom šel za každý tým  jeden zástupce (za nás Honza Z.) do lesa 
a našli tato písmena a čísla 2 - 0 - 1 - 6 - L - Z -  Ť - Á - A - K. To 
dohromady tvořilo slovo: ZLAŤÁK 2016. Pořadí soutěžících týmů bylo takové, kolikáté bylo jeho písmeno nebo 
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VČELAŘÍCI 

číslovka ve slově. Honza našel "Ť" a tak jsme byli 4. Také jsme ve čtvrtek prezentovali, jak pečujeme o přírodu. 
Z toho se nám přičetlo 9 bodů z deseti! V  pátek  ráno  jsme  se  v  6.30 probudili  a šli na snídani. Pepa, Jenda 
a Honza šli v 8.44 a já, Áňa a Nela jsme  šli  v 9.40 hodin. Po snídani nás čekala jednotlivá stanoviště s úkoly: 
1. stanoviště - Zdravý životní styl, 2. stanoviště - Mapy, 3. stanoviště -  Ptáci,  4. stanoviště  -  Les  a myslivost, 
5. stanoviště - Rostliny, 6. stanoviště - Samoobslužné otázky, 7. stanoviště - Vodní živočichové, 8. stanoviště - 
Skauting. Celkově jsme získali 141 bodů ze 170 a skončili jsme druzí ze sedmi!!!!!! První tým měl 147,5 bodů. 
Domů jsme odjížděli s výbornými pocity. MOC SE MI TO LÍBILO! Štěpán Z., 5. r.  
 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE 
Postřehy žáků druhého ročníku z návštěvy Městské policie Chotěboř dne 24. 5. 2016:  
 Do školy přijeli pán a paní z policie. Měli s sebou psa Niku. Paní nám říkala o zvířátkách a že nemáme otevírat 

cizím lidem. Pán vyprávěl o dopravě. Dostali jsme omalovánky. Moc se mi to líbilo. Bětuška Z., 2. r.  
 Povídali jsme si o tom, jak přecházet po přechodu pro chodce. Také jsme si povídali, jak by vesnice vypadala, 

kdyby  tam  nebyla   žádná pravidla a o Frantovi Vomáčkovi. A paní nám povídala o zvířatech. A na konci jsme 
si zazpívali. Štěpán H., 2. r.  

 Do naší školy přijeli pán a paní z policie a měli s sebou psa, který se jmenoval Niki. Paní nám říkala o zví-
řátkách a pán nám říkal o dopravě a jak se máme chovat doma, když jsme sami. A museli jsme se napo-
dobovat. Ještě nám paní říkala, že nemáme sahat na cizí zvířata a nemáme provokovat psy. Dostali jsme oma-
lovánky. Vojta Z., 2 r.  

 Paní  policistka  nám povídala, jak se chovat ke zvířatům. Hráli jsme hru na řidiče. Byla jsem ráda, že jsem si 
mohla pohladit policejního psa Niku. Prý nemáme 
mluvit sprostě. Na silnici musíme být velmi 
opatrní. Kája B., 2. r. 

 Nemáme mluvit neslušně. Nemáme se  šikano-
vat. Máme ve městě a na vesnici udržovat pořá-
dek. Hladili jsme si psa. Při jízdě na kole máme 
mít helmu. Tomáš H., 2. r. 

 V naší škole byla městská policie. Říkali nám, jak 
se máme chovat na přechodu. Co máme dělat, 
když jsme doma sami. Líbilo se mi to. Nakonec 
jsem si pohladil psa. Staník M., 2. r.  

 V pondělí nás navštívili policisté z Chotěboře. 
Jejich pes se jmenoval Niky. Moc se mi to líbilo. 
Přijel k nám pán s paní. Fena byla černobílá. 
Říkali nám, že se neubližuje zvířátkům. Hanička 
Z., 2. r.     

 

SBĚR PAPÍRU 
Poslední odvoz starého papíru se v tomto školním roce uskuteční 8. 6. 2016. Máte-li doma starý papír, můžete jej 
přinášet do školy a nechat před vchodem. 
Všem, kdo nám pomáhají ve sběru papíru, plastových víček a hliníku, děkujeme.                         Dagmar Losenická 

                                               
Máme tady pozdní jaro a s ním včelařskou sezónu v plném proudu, 
kvetou jabloně, řepka, javor klen, šeřík, kaštany a hlohy. Včely jsou 
v období vrcholného rozvoje, potřebují dostatek prostoru pro snůšku, 
který jim musí včelař vytvořit. V opačném případě dochází k rojení 
včelstva. Přichází čas jarního medobraní, tvorby oddělků a chovu 
matek. Všechna tato témata probíráme s dětmi na schůzkách. Ale také 
otázky týkající se zdravotního stavu včel. Konkrétně nákazy morem 
včelího plodu, který se nás bohužel bezprostředně týká. Ohnisko tohoto 
velmi nakažlivého a nebezpečného onemocnění totiž propuklo v České 
Bělé. Mor včelího plodu způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech 

včel a jednou z cest, jak 
tyto ztráty omezit, je sys-
tém prevence. Použití preventivních opatření může hrát zásadní roli 
v boji s touto nákazou. 
Využili jsme toho, že přímo v Oudoleni je pracoviště Havlíčkovy 
Borové, zemědělské a. s., Přidružená výroba KOVO, která vyrábí 
medomety, a s dětmi jsme ho navštívili. Díky laskavosti a vstřícnosti 
vedoucího  této  výroby,  pana  Jaromíra  Kohouta,  jsme  si  mohli 
na vlastní oči prohlédnout výrobu nejen medometů, ale i spousty dal-
ších pomocníků nezbytných pro práci včelařů. Díky panu Kohoutovi 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a novinek, týkajících se 
tohoto oboru. Ještě jednou mu touto cestou děkujeme.  
                                                                        Za VKM Petr Ondráček 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ  
 

MLADÍ HASIČI - JARNÍ KOLO HRY PLAMEN 
Opět po roce vyrazili mladí hasiči na jarní kolo hry Plamen. Tentokrát v neděli 8. května do Ždírce nad Doubravou. 
Našimi soupeři byla družstva ze Sobíňova, Ždírce n/D, Havlíčkovy Borové, Kohoutova, Dobré, Dlouhé Vsi a Kru-
cemburku.   
Začínalo se disciplínou štafeta 4 x 60 m, následovala štafeta 
požárních dvojic a zakončení bylo tradiční, požárním útokem. 
Bohužel bylo málo rozhodčích na to, aby mohly běhat 
současně i štafety, a tím se soutěž značně protáhla. Požární 
útok byl na dva pokusy, ale my jsme využili pokusu jednoho. 
Celkové umístění bylo následující: mladší družstvo se 
umístilo  na  3. místě,  a  tím postoupilo do okresního kola 
v Havlíčkově Brodě, starší se umístili na 7. místě. Je nutno 
dodat, že k těmto 3 disciplínám se započítává výsledek 
z podzimního kola. Jak štafety, tak i požární útok, byly časově 
velmi vyrovnané a výsledky z jednotlivých disciplín byly větši-
nou pouze o vteřiny horší či lepší, proto výsledné umístění je 
velmi pěkné.  
Počasí bylo příjemné, jediné co narušilo soutěž, byl časový 
plán, který dopadl jinak, než jsme si všichni, včetně pořa-
datelů, představovali. Doufejme, že příště to bude lepší a výsledky budou minimálně podobné těm letošním, 
případně lepší.                                                                                                                                            Vedoucí MH 
 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ OKRSKU Č. 6 
Letos  se  okrsková soutěž dospělých hasičů konala 
v České Bělé v sobotu 21. 5. 2016. Oudoleň jelo 
reprezentovat jedno družstvo mužů mladších a dvě 
družstva  mužů  starších. Po zaběhnutých štafetách 
100 m s překážkami, kterou běhala postupová kate-
gorie mladší, přišly na řadu požární útoky. Vše pro-
bíhalo za krásného slunečného počasí.  
A jak to dopadlo? 
Muži ml. se umístili na 7. místě ze 7 soutěžících 
družstev, muži st. na 6. a 8. místě z 11 družstev.  
                                                           Vlasta Bruknerová 
 

MLADÍ HASIČI - OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN 
Jako každý rok i letos se nejlepší družstva z 5 
okrsků sešla v sobotu 28. 5. v Havlíčkově Brodě 
na Dukle. Celkem  přijelo  12  družstev mladších 
a 11 družstev starších. Za Oudoleň soutěžilo 
jedno družstvo mladších hasičů ve složení Tomáš 
Benc, Jan Kubát, Štěpán Zvolánek, Roman 
Pástor, Štěpán Holas, Jan Frűhbauer, Vojta 
Zvolánek, Josef Stehno, Jan Zvolánek a jediné 
děvče mezi kluky, Hanička Zvolánková. Vyjeli 
jsme s „Kačenkou“ v 7:15 z Oudoleně. Tuto jízdu 
si děti velice užívaly. Včas jsme dojeli na místo 
dění a po zaregistrování byl vyhlášen nástup. 
Disciplíny se začaly plnit v 9 hod. První se běhala 

štafeta 4 x 60 
m, dále štafeta 
požárních dvojic 
a poslední byl 
požární útok. Všechna družstva mladší kategorie ukončila disciplíny po 12. ho-
dině a vyhlašování výsledků proběhlo ve 13 hodin. Naši si vedli opravdu skvěle. 
Někdy šlo i o setiny. Ve štafetě 4 x 60 m se umístili na 5. místě, ve štafetě dvojic 
na 2. místě, v požárním útoku na 10. místě a ze ZPV z podzimu byli na 8. místě. 
Celkově se umístili na krásném 6. místě z celého okresu.         Vlasta Bruknerová 

 
V neděli 29. 5. jela na okres soutěžit za Oudoleň dorostenka v kategorii střední 
Ivana Bencová. Soutěžila v štafetě 100 m, dvojboji a psala test z požární 
ochrany. Vedla si dobře. V této kategorii se umístila na 4. místě z celého okresu.                                                                                         
                                                                                                   Vlasta Bruknerová 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

BM FITNESS HAVLÍČKŮV BROD 

 

MYSLIVOST - ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 

 
 

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ - VELKÝ ÚSPĚCH OUDOLEŇSKÉHO ZÁSTUPCE 
V neděli 1. května jsme se 
časně ráno v počtu 15 dětí 
a doprovodu některých 
rodičů vydali do Vilémova, 
kde se v areálu místního 
zámku konalo okresní kolo 
Zlaté srnčí trofeje. Děti byly 
rozděleny do dvou kate-
gorií - do 10ti let a starší 
10ti let. Mladší děti čekal 
psaný test, kde odpovídaly 
na 25 otázek týkajících se 
myslivosti, zvěře apod. 
Starší mezitím čekala stez-
ka parkem, kde je čekalo 
několik stanovišť s úkoly: 
popsat parohy jelena, srn-
ce a daňka, poznat seme-
na  rostlin,  druhy větviček 
a listů, popsat zvěř mysli-
veckou mluvou, rasy psů a nakonec i střelba ze vzduchovky. Poté se obě družstva vyměnila, starší děti šly psát 
testík a mladší hurá na stezku. Naštěstí se nám počasí umoudřilo a byla krásná slunečná neděle. Po vydatném 
občerstvení děti zhlédly výcvik loveckých psů a pak už nedočkavě čekaly na nástup a vyhodnocení, jak to vše 
dopadlo. Musím děti pochválit, vedly si všechny moc dobře a dělají nám jen radost. V kategorii A, kde soutěžilo 

celkem 26 dětí, jsme měli 6 soutěžících a celou kategorii vyhrál náš nováček Pepča Stehno. Obrovská 

gratulace! V kategorii B soutěžilo 20 dětí, zde jsme měli 9 dětí. Tato kategorie má mnohem těžší úkoly, ale i ty děti 
zvládaly, a tak máme radost, že na 3. místě se umístil Lukáš Balcar. Vítěz kategorií má možnost jet na 14ti denní 
tábor, který je letos v Bílé u Frýdku Místku. Zde proběhne celorepubliková soutěž všech vítězů okresních kol. Chci 
pogratulovat vítězům, ale i všem zúčastněným a samozřejmě  to  oslavíme…. Jinak  se scházíme každou sobotu 
od 9. hodin, sraz máme na náměstí, případné nové zájemce rádi uvítáme.  
                                                                                            Za Myslivecký spolek Havlíčkova Borová Tomáš Janáček  
 
 
 

MISTROVSTVÍ EVROPY VE SPORTOVNÍM AEROBIKU A FITNESS 

TÝMECH V KARLOVÝCH VARECH 
Předposlední  květnový  týden  patřil  v  Karlových  Varech příznivcům aerobiku. Od 
24. 5. do 28. 5. se zde  totiž konalo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fit-
ness týmech. Českou republiku v lázeňském městě reprezentovalo téměř 480 
závodníků. Do Varů vyrazilo mnoho fanoušků a přátel aerobiku, a tak byla 
atmosféra evropského šampionátu ve Spa hotelu Thermal nepopsatelná.   
Češi se rozhodně nenechali zahanbit a potvrzovali v řadě kategorií vedoucí pozice. 
A jak se dařilo holkám z Oudoleně? Eliška Ondráčková a Anička Stehnová 
získaly se svým týmem v kategorii step petite stříbrné medaile. Zlaté  a bron-
zové medaile vybojovaly Rusky.  
Gratulujeme,  děkujeme  za  skvělou  reprezentaci  a  přejeme  mnoho   úspěchů 
na Mistrovství světa, které se bude konat ve dnech 18. - 23. 10. 2016 ve Vídni.  
 

 
 
Řemeslo má zlaté dno. Ten má zlaté ruce. Známá přísloví z dávných dob evokovala po staletí šikovnost a význam 
odborníků nejrůznějších oborů. Po zrušení soukromých dílen i to přísloví zhořklo. Byli jsme po léta svědky 
nespolehlivé a často odflinknuté práce různých „komunálních“ pracovníků. Ti byli mizerně placeni, a tak se 
nechávali často mnohokrát prosit a uplácet, aby vůbec něco udělali.  
Ovšem vždycky existovali i opravdoví zruční mistři řemesel. Dnes mají možnosti pracovat „na sebe“, získávat 
dobré jméno a pak i vydělávat. Když ne rovnou zlato, na nějaké ty slušné groše si mohou přijít. Ani 
v polistopadových  poměrech  se  ale  s nimi pytel neroztrhl. Ne všichni jsou ochotni a schopni vzít tu odpovědnost 
a veškerou starost na svá soukromá bedra. Přiznávám, že podmínky pro práci soukromých jednotlivců nejsou 
ideální a byrokratických překážek je pořád spíše více než méně. Ale  jsem  přesvědčen, že  nakonec se ti schopní 
a pracovití uplatní a dojdou k uspokojení ze své práce i k tomu určitému zisku. Zároveň mnohé větší firmy stále cítí 
hlad po zručných rukou a jsou ochotny je dobře zaplatit. 
Abychom podpořili obnovu a rozvoj řemeslných aktivit, rozhodli jsme se ke konkrétním krokům. Letos je to 
například projekt „Rok řemesel na Vysočině“, jenž volně navazuje na projekt „Rok průmyslu a technického 
vzdělávání“. Ten úspěšně proběhl v minulém roce a jeho cílem bylo motivovat absolventy a absolventky základních 
škol s přiměřenou zručností a konstrukční tvořivostí ke studiu středních technických škol. Prezentací a podporou 
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zájmu o řemesla, která se vyučují na našich odborných školách, bychom rádi motivovali žáky a žákyně základních 
škol k jejich studiu.  
Dalším krokem je udělování titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ udělovaný od letošního 
roku. Ten bude jistě také motivací, aby nezanikaly méně obvyklé a někdy zapomínané obory lidské zručnosti, jež 
jsou součástí historické lidové kultury. 
V této souvislosti bych vás rád pozval na „Den s Krajem Vysočina“, kde bychom rádi představili co nejvíce 
učebních oborů – řemesel, a to aktivní formou v podobě dílniček, ve kterých si široká veřejnost a především děti 
budou moci vyzkoušet jednotlivá řemesla v praxi. „Den s Krajem Vysočina“ bude probíhat v pátek 3. června na 
ledové ploše Horáckého zimního stadionu v Jihlavě a v přilehlém parku Smetanovy sady. Na ledové ploše budou 
prezentována řemesla, která využívají moderní technologie – svařovací trenažér, simulace programování CNC 
strojů, ukázka diagnostiky motorových vozidel. Pro mlsné jazýčky zde bude ukázka gastronomických specialit, 
molekulární mixologie – moderní výroba zmrzliny a gastroshow Ondřeje Slaniny z dvojice Kluci v akci. Na venkovní 
ploše návštěvníci najdou kovářskou výheň, dráteníka, ale také mobilní veterinární stanici, sedlání koní, výrobu 
šindelů. Vybraná řemesla bychom rádi prezentovali i v dalších městech kraje formou podzimního minifestivalu 
řemesel. 
Každý známe i ze svého okolí ty šikovné řemeslníky s fortelem, na něž je radost se dívat. Doufám, že zájem o ře-
mesla zase poroste a že ty „zlaté české ručičky“ zase budou běžnou realitou a ne jen vzpomínkou na staré časy. 
Je to v zájmu nás všech.                                                                                 Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 
 

 

WEBOVÉ STRÁNKY "ZÁCHRANNÝ KRUH" 
 

Lidstvo od počátku své existence zápasí s živelným působením přírodních sil.  
Ohrožují nás požáry, záplavy, zemětřesení, sopečné výbuchy, laviny, vichři-
ce, tornáda, tsunami apod. Vědeckotechnický pokrok přinesl další velká nebezpečí 
vzniku mimořádných událostí. Jsou jimi zejména hromadná neštěstí v dopravě, 
úniky nebezpečných látek, výbuchy, teroristické akce apod. 
Veškerá rizika, která nás ohrožují, si však člověk uvědomuje obvykle až po nehodě, 
havárii či přírodní pohromě. Ani tvůrci filmu "Zemětřesení", stejně jako obyvatelé 
Los Angeles, určitě nepředpokládali, že 20 let po natočení jejich filmové katastrofy 
se tato katastrofa na tomtéž místě skutečně stane.  
Mimořádné  události  si  nevybírají  a  nevyhýbají  se ani naší zemi. Povodně u nás již postihly řadu míst a některá 
z nich i opakovaně. Obyvatele mnoha z nich snad ani v nejhorším snu nenapadlo, že budou postiženi právě oni. 
Většinou si uvědomujeme nebezpečí, která představují velká jaderná a chemická zařízení. Málokdo si však 
uvědomuje, že například havárie automobilové či vlakové cisterny, které na našich silnicích a železnicích denně 
potkáváme, mohou představovat větší nebezpečí a ohrozit daleko více osob. 
Z rozborů mimořádných událostí všeho druhu vyplývá, že vzniklá panika spolu s neznalostí toho, co máme dělat, 
způsobí často více ztrát na životech a škod na majetku než mimořádná událost sama. Proto je ve vyspělých 
zemích světa kladen značný důraz na osvětu a výchovu obyvatel, na jejich připravenost pro případ vzniku 
mimořádné události. 
Nebezpečí je celá řada a nelze dát vyčerpávající návod, co dělat při všech možných mimořádných událostech. 
Snad je možné alespoň upozornit na možná nebezpečí, dát stručný návod, jak se připravit na možnost vzniku 
mimořádné události a co dělat, když k ní dojde. 
A na co nesmíme zapomenout? Na běžná rizika běžného života - těm se dá vyhnout mnohem častěji a můžeme je 
mít mnohdy pod kontrolou. 
 

Rizika a nebezpečí na nás číhají doslova na každém kroku. Je velmi důležité o nich vědět, umět je předvídat 
a umět se jich vyvarovat nebo si s nimi poradit v případě ohrožení. Každý z nás by měl vědět, jak se správně za-
chovat  v  případě  požáru, dopravní nehody, bouřky, povodně, zdravotního ohrožení blízkých apod. 
 

Na webové stránky naší obce jsme umístili odkaz na webové stránky Záchranný kruh. 
Na tomto webu můžete nalézt ty nejjednodušší, ale nejdůležitější rady a návody, jak se zachovat v nebez-
pečných situacích. Doufáme, že vám i vašim blízkým budou užitečným rádcem a pomocníkem 
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Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

PLÁNOVANÉ AKCE 

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

Oudoleň 
Obec, ZŠ a MŠ Oudoleň 

25. 6. 2016 Dětský den TJ Sokol Oudoleň 

KULTURA A INZERCE 

 

                            ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

        V měsíci červnu oslaví výročí narození: 
                          Zdeňka Antlová, Oudoleň 184 
                            Ivana Slámová, Oudoleň 144 
                        BLAHOPŘEJEME! 
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