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        Setkání rodáků  
        obce Oudoleň 
        při příležitosti 620 let  
        od první písemné zmínky 
 

        Sobota 10. 6. 2017 
 

 
  Pátek 9. 6. 2017 

19.00 - divadelní hra „ANI ZA MILION“ - hraje spolek SCHOD Chotěboř 
 

  Sobota 10. 6. 2017  
13.00 - Mše svatá před kulturním domem      

14.00 - Koncert dechové hudby Havlíčkobrodská 12     

15.00 - Vystoupení Kroužku lidových tradic při ZŠ a MŠ Oudoleň   

15.30 - Koncert dechové hudby Havlíčkobrodská 12     

16.30 - Vystoupení Tanečního kroužku aerobiku při ZŠ a MŠ Oudoleň   

17.00 - Vystoupení skupiny historického šermu Sarcina   
17.30 - Loučení předškoláků a školáků MŠ a ZŠ Oudoleň 

18.30 - Vystoupení skupiny historického šermu Sarcina 

19.00 - Taneční zábava - hudba MudrBand 

22.00 -  Ohňová show 

      Pokud máte doma fotografie vztahující se k historii obce, vezměte je s sebou, 
      budeme za ně vděčni, okopírujeme si je na obecním úřadě a hned Vám je vrátíme zpět.          

 Výstava dobových fotografií a kronik 
 Výstava Rodná Vysočina na fotografiích 

Bohumila Vavrouška Slavětínského a 
Cesta do Slavětína v kresbách Adolfa 
Kašpara 

 Otevřená kaple, škola, obecní úřad, 
hasičská zbrojnice, herna stolního tenisu, 
knihovna, posilovna 

 Historické ležení s ukázkou zbraní 
 Ukázky dravců 
 Prodej keramiky, papírové krajky, 

bižuterie, dřevěných výrobků 
 Prodej propagačních předmětů obce a 

kalendáře obce na rok 2018 
 Pouťové atrakce 
 Občerstvení 

Taneční kurz v Oudoleni 

Vítězové přírodovědné soutěže Zlatý list Vítěz kuličkiády 2017 Pečení velikonočních jidášů ve škole 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 4. 2017 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 Usnesení jsou průběžně plněna.  

 Zastupitelstvo  schvaluje  prodej  části  pozemku 
p. č.  61/2  v  k.  ú.  Oudoleň  o  výměře  asi 48 m

2 

za cenu 20 Kč/m
2
. Kupující uhradí geometrické 

zaměření pozemku a dále veškeré náklady 
spojené s prodejem pozemku. K zaměření 
pozemku bude přizván zástupce obce. Kupující 
předloží obci souhlas vlastníka sousední 
nemovitosti p. č. 60/18 s nákupem pozemku.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
žádost podniku Lesy České republiky, s. p., sprá-
va toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, o prodej 
části pozemků p. č. 648/1, 648/113, 648/195, 
728/1, 648/56,  648/45,  648/108  v k. ú. Oudoleň 
o přibližné výměře 2 196 m

2
 do vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit pro Lesy České 
republiky, s. p., za cenu dle znaleckého posudku. 
Na těchto pozemcích se nachází stavby podélné 
úpravy vodního toku evidované v majetku Lesů 
České republiky, s. p. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje 
požádat v rámci Národního programu Životní 
prostředí, o dotaci na posílení zdroje vody v Březi-
ně. Rozpočet na projekt činí 940 570 Kč bez DPH, 
dotace 80 %, podíl obce 188 114 Kč. Zastu-
pitelstvo bylo dále seznámeno a schvaluje Smlou-
vu o dílo mezi obcí a organizací ČISTÁ PŘÍRODA 
VÝCHODNÍCH ČECH, o. p. s., Chrudim, na 
zpracování projektové dokumentace, odborného 
hydrogeologického posudku, podání žádosti o do-
taci a následnou administraci, včetně Závěreč-
ného vyhodnocení, projektu "Zhotovení vrtu a jeho 
napojení za účelem posílení vodárenské sousta-
vy v obci Oudoleň" za smluvní odměnu 30 000 Kč. 
V případě nezískání  dotace  tato  smlouva zaniká 
a zaniká také nárok na smluvní odměnu.  

 Zastupitelstvo projednalo účast obce na elektro-
nické dražbě pozemku p. č. st. 128, zastavěná 
plocha a nádvoří, výměra 263 m

2
, součástí je 

stavba Oudoleň č. p. 120, a pozemku p. č. 
648/115, zahrada, výměra 610 m

2
. Nejnižší po-

dání činí 560 000 Kč.  

 Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za 
rok 2016. 

 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
2 000 Kč ZŠ a MŠ Oudoleň na nákup cen na 
Šachový turnaj dne 28. 4. 2017.   

 Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o vytvoření 

společného školského obvodu spádové základní 
školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Havlíčkova 
Borová k zajištění školní docházky pro 6. - 9. 
ročník základní školy. 

 Zastupitelstvo schvaluje žádost o připojení domu 
č. p. 84 k obecnímu vodovodu za podmínky 
provedení napojení až po zapsání domu č. p. 84 
do vlastnictví žadatelky na katastrálním úřadě.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabíd-
kou na výměnu 14 ks šoupat a osazení 2 ks 
šoupat nových na obecním vodovodu. Cenovou 
nabídku podala firma STAVAK, spol. s r. o., Havl. 
Brod (cca 354 530 Kč vč. DPH) a  firma  Lubomír  
Toman, Havl. Brod (205 149,50 Kč vč. DPH). 
Zastupitelstvo schvaluje zadat provedení výměny 
14 ks  šoupat a osazení 2 ks šoupat nových na 
obecním vodovodu firmě Lubomír Toman, 
Havlíčkův Brod v rámci dotace z Programu 
obnovy venkova Vysočiny 2017.  

 Zastupitelstvo projednalo a neschvaluje finanční 
příspěvek na rekonstrukci č. p. 82. 

 Zastupitelstvo schvaluje pojištění právní ochrany 
územní samosprávy u pojišťovny DAS dle cenové 
nabídky.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Era         584 450,23 
ČSOB a. s.   2 255 504,62 
Česká spořitelna a. s.      75 508,71 
Česká národní banka    238 848,59 
Celkem   3 154 312,15 
Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk 
činí 2 968 656,15 Kč. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí návrh pana Milana 
Kopeckého na založení facebooku pro obec 
Oudoleň a provedení základního doplnění za 
cenu cca 3 000 Kč + cestovné.  

 Zastupitelstvo   bylo   seznámeno   s   Protokolem 
o kontrole České inspekce životního prostředí 
Havlíčkův Brod dne 11. 4. 2017, týkající se kácení 
stromů v obci. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním 
ohledně pronájmu pohostinství v kulturním domě. 
Bude podána výpověď z pronájmu pohostinství. 

 Zastupitelstvo projednalo organizaci setkání 
rodáků. Obec získala dotaci na "Setkání rodáků" 
ve výši 35 200 Kč. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naše milované maminky a babičky! 
Chtěli bychom Vám říci, jak si vážíme Vaší lásky a péče. 

Bereme ji jako samozřejmost a neuvědomujeme si, 
kolik času, námahy a energie Vás stojí. 

Ve všední dny jsme většinou zaneprázdněni a zapomínáme na ty, 
kteří jsou našim srdcím nejbližší. 

Proto Vám chceme říci, alespoň na Den matek, jak si vážíme všeho, 
co pro nás děláte, a jak moc Vás máme rádi. 

Krásný svátek matek Vám přeje Obec Oudoleň 
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POZVÁNKA  
na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
 Záměr pronájmu majetku obce č. 1/2017 
 Žádosti o pronájem pohostinství v KD 
 Žádost o prodej pozemků 

 
 

 
 

PŘEDNÁŠKA „DOKÁŽETE ZACHRÁNIT ŽIVOT?“   

Jak použít tísňovou linku, přivolat pomoc, poskytnout pomoc při selhání základních 
životních funkcí nebo při úrazech…. To vše a mnohem více se dozvěděli 
posluchači,  kteří ve středu 5. 4. 2017 dorazili do zasedací místnosti obecního 
úřadu v Oudoleni  na  přednášku „Dokážete zachránit život?...aneb může se to stát 
i Vám.., kterou velmi poutavě vedla paní Ilona Loužecká z Oblastního spolku 
Českého červeného kříže a Senior pointu Havlíčkův Brod. Dvouhodinová před-
náška byla věnována základům první pomoci při nejrůznějších zraněních a ne-
mocech, jako je mozková příhoda, cukrovka, infarkt, epilepsie, astma a byla 
vhodně doplněna výukovými prezentacemi, zážitky z praxe, ale i praktickým ná-
cvikem resuscitace. 
Přednáška byla velmi poučná, zúčastnili se jí naši občané různých věkových 
kategorií a zajisté  nikdo nelitoval. Někteří  z  nás  si  základy první pomoci osvěžili 
a zopakovali, děti se s nimi teprve seznamovaly a všem nám bylo jasné, že nikdo 
nikdy neví, kdy budeme nuceni první pomoc poskytnout. A každý člověk by to měl 
umět zvládnout!!                                                                           Blanka Zvolánková 

 

TANEČNÍ KURZ V OUDOLENI 
V březnu a dubnu proběhl v místním kulturním domě taneční kurz. Jednalo se o čtyři čtvrteční večery. Kurz vedla 
zkušená lektorka z Taneční školy BOHEMIA Chrast Mgr. Michelle Málková se svým asistentem Petrem Kodýmem. 
Tanečních lekcí se zúčastnilo celkem 17 tanečních párů. Jednalo se o páry manželské, partnerské, sourozenecké, 
rodinné.  
Učili jsme se základy tanců standardních i latinskoamerických. 
I když nás lektorka opravdu nešetřila, po celou dobu na parketu vládla veselá, přátelská a pohodová atmosféra. 
Mnozí z nás zjistili, že tanec je opravdu náročná pohybová společenská aktivita.  
Večery jsme si zpříjemňovali výbornými míchanými nápoji.  
Na Zelený čtvrtek vyšla lekce poslední – prodloužená. Tu jsme pojali trochu oslavně. Na „prodlouženou“ se přišlo 
podívat i několik diváků. 
Děkuji všem účastníkům, kteří se nebáli mezi nás přijít a naučit se něco nového .                                               VS 
 

PŘEDNÁŠKA PODOMNÍ PRODEJ  
V úterý 2. 5. 2017 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila 
přednáška na téma „Podomní prodej a jak se mu můžeme bránit“. Mezi 
zúčastněné zavítal Mgr. Antonín Křoustek, vedoucí jihlavské pobočky 
Bílého kruhu bezpečí.  Seznámil  přítomné s různými praktikami pouličních 
i podomních prodejců. Vždyť podvedených a okradených občanů na 
Vysočině každoročně přibývá. Výjimkou nejsou případy, kdy staří lidé 
přijdou o statisíce korun, které měli doma uložené ve skříni. Oloupení se 
pak bez peněz ocitají v nelehké situaci. Nově jim pomůže také organizace 
Bílý kruh bezpečí. „Poskytujeme nejenom psychologickou podporu a do-
provod na policii, ale jsme schopni pomoci i finančně, např. na zakoupení 
toho nejnutnějšího, jako jsou léky, potraviny, dáváme až 15 tisíc korun. 
Také je možné získat od státu peněžitou pomoc při ublížení na zdraví 
úmyslným trestným činem. Většinou lidé o této možnosti nevědí,“ sdělil pan Křoustek.  
Poté pohovořil o další náplni organizace Bílý kruh bezpečí. Bílý kruh bezpečí nabízí obětem trestných činů 
pozůstalým a svědkům odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc. Telefonní číslo jihlavské pobočky Bílého 
kruhu bezpečí: 606 631 551 a nonstop linky: 116 006. Přednáška byla zajímavá a poučná. Další informace 
k tomuto tématu můžete získat na webových stránkách Bílého kruhu bezpečí www.bkb.cz                                 DZ 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  
V úterý 23. 5. 2017 od 15.55 od 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 odpad ve stanovenou hodinu a neukládali 
ho u montované haly dopředu. V rámci tohoto svozu 
není  možné  odebírat  eternit  a  dehtovou  lepenku.  
 

SETKÁNÍ RODÁKŮ - POZVÁNKY 

Obec Oudoleň pořádá v sobotu 10. 6. 2017 Setkání 
rodáků. Prosíme  Vás  o  pozvání známých, kteří mají 
k  naší obci vztah, a o poskytnutí adres rodáků, 
abychom jim mohli zaslat pozvánku. 
 
 

http://www.bkb.cz/
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  

ODEMYKÁNÍ PŘÍRODY 
Poslední březnové dny jsme se s dětmi ve školce 
připravovali na slavnostní otevření přírody po zimě. Oprá-
šili jsme klíče, kterými jsme na podzim přírodu zamkli, 
naučili se kouzelné zaklínadlo, písničky, říkanky a těšili se 
na odpoledne 31. března, až vyrazíme společně s rodiči 
směrem k lesu.  
Naši akci zahájil myslivec pan Josef Janáček, s kterým 
jsme si popovídali o přírodě, přinesl nám ukázat paroží 
srnců a jelenů a hlavně nám daroval velký dřevěný klíč, 
který mu předal sám Krakonoš, aby se nám odemknutí 
přírody opravdu podařilo. Děkujeme panu Janáčkovi za 
čas, který nám věnoval a za milé povídání.  
Ověšeni všemi klíči jsme se s písničkami a básničkami za 
doprovodu rodičů  vydali  do  přírody. Cesta  rychle  utekla 
a my jsme stáli u lesa a čarovali. Les jsme odemkli, v klidu 
do něj vstoupili a prozkoumali ho.  
To odpoledne náš úkol v přírodě ještě ale nekončil. Zbývalo  nám vysadit si kousek od lesa náš vlastní stromeček, 
o který se budeme starat a sledovat ho, jak roste. Společnými silami se nám to podařilo, a tak jsme si všichni 
zasloužili dobré jídlo – opekli jsme si špekáčky, rohlíky a jiné pochoutky, a to díky maminkám a tatínkům, kteří nám 
připravili oheň, dřevo a opékadla. Děkujeme také za zapůjčení ohniště.  
Jediné, co nám úplně nepřálo, bylo počasí, ale to nám příjemně strávené odpoledne vůbec nepokazilo. Už se 
těšíme na další společnou akci.                                                                                                                 Paní učitelky 

 

DUBEN VE ŠKOLCE 
Příchod jara jsme ve školce již netrpělivě 
očekávali a probouzející se přírodu jsme 
si nemohli  nechat  ujít na naší zahrádce 
u mateřské školy. Když se pomalu začala 
zelenat naše lípa, začali jsme ji bedlivě 
prozkoumávat. Hmatem jsme zkoumali 
její kůru a záhyby na kmenu a pomocí 
frotáže jsme strukturu kůry přenesli na 
papír. K prozkoumání zrakem děti použily 
lupy, a tak si práci badatelů usnadnily. 
Posléze  si vytvořily malé skřítky, kteří se 
o naši lípu starají. Hlavním tématem 
v dubnu byly samozřejmě velikonoční 
svátky. Snažili  jsme se přiblížit si tradice 
a zvyky, které k Velikonocům patří. Spo-
lečně jsme zaseli obilí a vytvořili si veliko-
noční slepičku s kuřátky. Děti pomohly nejen s příjemnou atmosférou před Velikonoci, ale také s tvořením výzdoby 
– ozdobily naši novou vrbu, kterou máme od období Velikonoc vsazenou ve školce v květináči. Ovšem nevěnovali 
jsme se jenom přírodě, pustili jsme se do oblíbeného dětského tématu: Z pohádky do pohádky, děti si zahrály na 
Šípkovou Růženku a princezně, která poztrácela korále, pomohly s posbíráním. Koncem týdne si vytvořily svého 
vlastního večerníčka. A protože ani měsíc duben není nekonečný, čekala nás poslední radostná „povinnost“, a to 
oslavit Den Země. Ten se již pravidelně slaví 22. dubna. Svátek jsme oslavili kulinářsky, upekli jsme dort z přírod-
nin, ozdobili ho šiškami a rozkvetlými pampeliškami. K oslavě jsme Zemi darovali korále z recyklovatelných 
materiálů, zazpívali jí písničku a poděkovali za vše, co nám dává.                                                           Paní učitelky 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
HORNÍ KRUPÁ – PROGRAM „ŽIVÁČKOVÉ V ZAHRADĚ“  
Na začátku dubna, 4. 4., jsme vyjeli  společně s dětmi z naší mateřské 
školy do Horní Krupé na vzdělávací program „Živáčkové v zahradě“. Děti 
byly  rozdělené  do  tří  skupin  podle  věku  -  MŠ,  1.  a  2. ročník a 3., 4, 
a 5. ročník. Pozorovaly obyvatele kompostu,  seznamovaly se s dalšími 
drobnými obratlovci i bezobratlými živočichy, kteří se v zahradě vyskytují, 
a s tím, jaká stanoviště jim nabídnout, aby se v zahradě zabydleli. Pro-
hlédly si vermikompostér. Počasí nebylo příliš vlídné, ale protože – jak 
říkají na Chaloupkách - není  špatného počasí, ale jen špatně  oblečených  
lidí, a my jsme se dobře připravili, užili jsme si i část, která probíhala 
venku. Program se všem líbil.                                                     Učitelky 
ZŠ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 



5 
 

 Byli jsme na programu Živáčkové v zahradě, jeli jsme autobusem do Horní Krupé. Tam byly dvě hezké kočky, 
jednu jsme si hladili, pak jsme šli na kompost chytat brouky. Já jsem byla se Samíkem, našli jsme žížaly, 
housenky, mládě slimáka, mládě žížaly, stonožku, mnohonožku a pak jsme zjišťovali podle klíčů, kreslili  žížalu 
a lepili na karton, jak vypadá kompost. Viděli jsme žížalovník, kde žížaly zpracovávají odpad, a pak jsme měli 
přestávku. Po přestávce jsme si vybrali lístečky. Já jsem si vybrala červený a byla jsem ve skupině s Haničkou, 
Bětuškou a Kájou. Jmenovali jsme živočichy a plazy. Hledali jsme a skládali obrázky, pojmenovávali jsme je, 
hledali potravní řetězec: vlk – zajíc – kytka.  Pak jsme dostali desky a mapu zahrady a hledali jsme netopýří 
budku. V mrtvém dřevě bydlí brouci, v hadníku bydlí hadi, v rybníku jsme viděli žábu. Pak jsme jeli autobusem 
zpátky do školy. Lucie S., 4. r. 

 Bylo to tam moc hezké, dozvěděli jsme se o zvířatech. Byl tam 1. – 5. ročník a školkáčkové. Byla jsem ve dvojici 
s Haničkou. S Haničkou jsme našly žížaly, larvy hmyzu, larvy brouka a mládě slimáka. Paní učitelky se 
jmenovaly Iva a Hana, stejně jako Hanička. První jsme měli Ivu a pak Hanu. Když to skončilo, tak jsme jeli 
autobusem do Oudoleně zpátky do školy. Ještě před tím jsme se šli kouknout na kompost, poznávali jsme 
zvířata a hledali domečky. Bětuška Z., 3. r.  
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

Tento den, 7. duben, netrpělivě 
očekávali  předškoláci  -  přišli 
k zápisu do 1. třídy. Děti před-
vedly paní učitelce, že pro ně 
není těžké pěkně se představit, 
poznat geometrické tvary, bar-
vy, napočítat do deseti, zavázat 
tkaničky u boty, dokreslit obrá-
zek,   podle   předlohy  doplnit 
a  dokreslit tvary, poznat po-
hádku, určit, co je vlevo, 
vpravo.  
Přijato bylo všech sedm dětí, 
které k zápisu přišly. Za odmě-
nu dostaly drobné dárky. Pak 
následovalo fotografování, aby 
měly vzpomínku na tento vý-
znamný den. A my se budeme těšit, že v září usednou do lavic společně se staršími kamarády.              Učitelky ZŠ 
 

BESIP 
Jarní blok dopravní výchovy proběhl v pátek 7. 4.  A protože je velmi důležité si poznatky z této oblasti  neustále 
osvěžovat, absolvovaly ho všechny ročníky.                                                                                               Učitelky ZŠ 
 V Besipu jsem se naučila spoustu věcí, povídali jsme si o bezpečnosti a pak jsme probírali kruhový objezd a kři-

žovatky, psali jsme si jen tak test a já měla 3 chyby. Pak jsme se koukali na BESIPKY. Bylo to hodně zajímavé 
a v životě se mi to bude hodit, bylo to super. Dana Z., 5. r.  
 

VELIKONOCE VE ŠKOLE 
Jaro si letos dávalo na čas. Počasí nám příliš nepřálo, a tak  jsme se nemohli věnovat práci na školní zahradě, jak 
bychom potřebovali. Od příprav na svátky jara nás to však neodradilo, kreslení a malování  na velikonoční témata, 
barvení vajíček a výrobu velikonočních dekorací jsme zakončili pečením jidášů.                                       Učitelky ZŠ 
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ZDRAVOVĚDA – PREVENCE ÚRAZŮ 
Naše škola je zapojena do programu Prevence dětských úrazů. 
V rámci tohoto programu probíhají besedy pro děti. U nás se 
konala 27. 4.  Děti si formou soutěže připomněly, jaká nebezpečí 
je mohou ohrozit ve třídě, v přírodě, při sportu i doma, nacvi-
čovaly, jak přivolat pomoc, jak probíhá resuscitace. Nechyběla 
ani bezpečnost v silničním provozu.                                    
Učitelky ZŠ 
 Byla jsem ve skupině s Danou, Luckou, Kájou a Bětuškou. 

Zkoušeli jsme si resuscitaci a foukali jsme z úst do úst. Dělali 
jsme soutěž a my jsme byli na 1. místě. Byli jsme 3. skupina, 
páťáci byli 2. skupina a kluci skupina 1. Byly tady studentky 
z Červeného kříže. V soutěži jsme měli 300 bodů. Hanička Z., 
3. r.  

 Říkali jsme si o úrazech. Moc se mi to líbilo. Byly tam paní 
z Červeného kříže. Říkali jsme si telefonní čísla, o první 
pomoci. Vyzkoušel jsem si masáž srdce. Staník M., 3. r. 

 

ŠACHOVÝ TURNAJ V OUDOLENI 
Šachy na ZŠ Oudoleň mají dlouholetou tradici, včetně každoroční účasti 
družstev základních škol v okresních kolech přeboru škol, krajském kole, 
účasti v turnajích pořádaných na Vysočině. Velkou podporu má šachový 
kroužek i u ředitelky školy, v neposlední řadě i u starosty obce, a jak turnaj 
ukázal, i u mnoha maminek žáků.   
Do Oudoleně přijeli žáci ze základních škol Havlíčkova Brodu, Lipnice nad 
Sázavou, Okrouhlice, Přibyslavi, Lučice, Lípy u Havlíčkova Brodu. 
Spolu s místními se turnaje zúčastnilo čtyřicet šest žáků a žákyň prvního 
stupně základních škol. I přes ranní velmi nepříznivé počasí přijeli a 
nelitovali. Turnaj se uskutečnil v prostorném sálu místní sokolovny, kde děti 
měly dostatek místa na hru i pohyb mezi jednotlivými koly. Místní ochotné, 
skvělé maminky napekly pro děti mnoho druhů dobrot, které bylo možno po 
celou dobu turnaje v přestávkách ochutnávat, hodovat, včetně čaje a kávy 
pro dospělé, velké poděkování zaslouží všichni, kteří se na tom podíleli a 
dětem udělali velkou radost.  
Většina dětí byla z první až třetí třídy, převážně s menšími zkušenostmi z turnajů, ale 
bojovně naladěná před každou partií, s touhou zvítězit. Mezi první desítkou bylo po pěti  
žácích z domácí Oudoleně a z Havlíčkova Brodu, ZŠ kroužků, vedených  ŠK TJ Jiskra. 
O výsledku nebylo rozhodnuto do poslední partie, tahu, neboť v některých docházelo  
v průběhu hry na šachovnici ke zvratům, změnám sil. Vítězství a zároveň zlatou medaili 
si z Oudoleně odváží  Tomáš Koumar, když v poslední partii porazil Miroslava Krpálka, 
o druhé místo svedli boj domácí žáci a radoval se Matyáš Sláma, třetí místo, bronzovou 
medaili v napínavé partii plné zvratů, vybojoval Patrik Pfeffer, když porazil Sebíka 
Průšu.  
První  tři  nejlepší  děvčata  obdržela  též  medaile  v  pořadí: 1. Alžběta Zvolánková – 
ZŠ Oudoleň, 2. Anička Tranhaily ze ZŠ Přibyslav, 3. Magdaléna Muzikářová ze ZŠ Lipnice nad Sáza-
vou, všechna se shodným počtem 4,5 bodu, o pořadí rozhodlo pomocné hodnocení. Všichni účastníci obdrželi 
věcnou cenu a k tomu velkou a hezkou (pro někoho i chutnou) perníkovou medaili. Velké poděkování patří všem 
obětavým organizátorům i maminkám. Podrobné výsledky a mnoho fotografií z turnaje naleznete na webových 
stránkách ŠK Jiskra Havlíčkův Brod.                 Za ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod Václav Paulík (http://sachy-hb.cz) 

 
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ZLATÝ LIST 
V sobotu 29. 4. jsme se zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list. Ta každoročně probíhá v Sobíňově. Pátek se 
sněhovou nadílkou byl spíše zimní než jarní, ale v sobotu se počasí umoudřilo, a tak nic nebránilo tomu, aby děti 
plnily úkoly na stanovištích v přírodě. Soutěžící měli zajištěné občerstvení – zákusky, perníčky a další dobroty, 
nechyběly ani bramborové placky pečené venku na otevřeném ohni. Kdo byl hotov, mohl si zkusit svou obratnost 
na malé lanové dráze. A jaké byly výsledky? V kategorii mladších žáků soutěžila tentokrát jen čtyři družstva – 
mladší ročníky gymnázia a děti ze základních škol do 6. ročníku. Naši UNICORNI ve složení Tomáš Benc, Jan 
Kubát, Matyáš Sláma, Josef Stehno, Lucie Strašilová, Jan Zvolánek  nám udělali radost -  obsadili první 
místo a postupují do krajského kola, které se koná ve dnech 11. – 12. 5. 2017.                                    Učitelky ZŠ 
 V sobotu 29. 4. jsme se zúčastnili s Jendou, Matyášem, Honzou, Pepou a Luckou 45. ročníku soutěže Zlatý list 

v Sobíňově. Bylo 10 stanovišť. Na prvním stanovišti jsme poznávali živočichy, ptali se nás např.: Kolik nohou 
mají pavoukovci? (Mají 8 nohou.) Na druhém stanovišti byla znovu poznávačka – ptáci, otázky, např.: Druhy 
peří? (Letky a prašné.) Co je spárkatá a pernatá zvěř? Třetí stanoviště - obojživelníci, čtvrté – kameny, páté – 
botanika, šesté – CHKO, sedmé – mapa, osmé – stromy, deváté – jaké značky mají výrobky (např. Klasa, Fair-
Trade. Jmenovali jsme se UNICORNI a byli jsme první! Tomáš B., 5. r. 

 

První zleva vítězka Alžběta Zvolánková 

Stříbrný Matyáš Sláma 

http://www.sachy-hb.cz/
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JARNÍ KOLO HRY PLAMEN 
Přišla tolik očekávaná sobota 22. dubna a my, mladí hasiči, jsme vyrazili na jarní kolo hry Plamen do Kohoutova. 
Jeli  jsme  naší „Kačenkou“. Celou soutěží se nesl duch nejistoty v podobě počasí. Bylo nevyzpytatelné celý týden 
a bohužel i celou soutěžní sobotu.  
Po prezenci a zahájení začala štafetová část. Současně se běžely štafety 4 x 60 m a štafeta požárních dvojic. 
Mladší začínali na požárních dvojicích a starší na 4 x 60 m. Za Oudoleň jsme měli v obou kategoriích jeden pokus. 
V rámci chladného a deštivého počasí dopadly tyto disciplíny pro Oudoleň tak, že umístění bylo od 5. místa níže. 
Proto proběhlo hlasování dětí, jestli chtějí nastoupit na požární útok. Nebyli jsme jediní, protože většina sborů kvůli 
zimě útok neběžela a měla neplatný pokus. My jsme to také tak odhlasovali. 
Soutěž pro nás dopadla takto: mladší družstvo – 5. místo, starší družstvo – 7. místo.  
ALE shodli jsme se na tom, že náhradou nám bude soutěž opět v Kohoutově, kterou pořádá místní sbor 
dobrovolných hasičů. Bude pouze v požárním útoku na dva pokusy. Byli jsme pozváni a rádi bychom se 
zúčastnili. Chtěli bychom si útok zasoutěžit v lepším počasí. Soutěž bude v neděli 14. května od 8.30 hodin. 
Přijeďte se podívat a podpořit nás.                                                                                                                    Evka 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH HASIČŮ 

Okrsková soutěž dospělých hasičů se bude konat v sobotu 27. 5. 2017 v Havlíčkově Borové.  
 

 
 

 
V našem světě plném rozporů a špatných zpráv, které se na nás valí z internetu a z nejen bulvárních médií mě těší 
ty méně senzační a hlasité informace. Například o dobrých činech statečných lidí. Nebo o jejich běžné práci pro 
jiné. Letos bude Kraj Vysočina opět vyznamenávat záslužnými medailemi ty, kteří se podíleli dlouhodobě nebo 
konkrétními činy na bezpečí našich spoluobčanů. Jde nejen o policisty, záchranáře nebo profesionální hasiče, kteří 
vykonali něco více než své profesní povinnosti. Zvláště mě těší, že jsou mezi nimi i mladí lidé nebo dokonce děti 
dokazující svou odvahu a schopnost riskovat při pomoci jiným včetně záchrany jejich života.  
Zvláštní  kapitolou  jsou  v tomto  směru  dobrovolní  hasiči  –  na Vysočině jedni z nejpočetnějších a nej-
aktivnějších v zemi. Jsou vždy připraveni pomoci při požárech i při přírodních pohromách, jež provázejí mimořádné 
situace i běžný život. A že mnohdy jde i o to přežití, to si uvědomíme, až nás to najednou zaskočí. Ale 
nezapomínám, že současně jsou i životadárným momentem kulturního a společenského života zvláště v menších 
obcích. To je typické právě pro náš ze znatelné části venkovský region. V našem kraji v současnosti funguje 955 
hasičských sborů s více jak 44 tisíci dobrovolných hasičů. Jejich počet se dokonce zvyšuje. Proto Kraj Vysočina 
letos navýšil svou dotaci na jejich krajské sdružení na 1 850 000 korun, což je o 150 tisíc více než vloni.  
Kromě toho Kraj Vysočina přichází i s další pomocí – 69 obcí obdrží od kraje příspěvek na pořízení vozidla pro 
jejich dobrovolné hasiče v celkové výši 20,7 mil. korun. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v rámci Programu 
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 také dotace městům a obcím na konkrétních 10 projektů. Ty 
budou využity například na doplnění městských kamerových dohlížecích systémů nebo na výchovně preventivní 
akce. Jsou to ovšem jen příspěvky, záleží hlavně na aktivitě a práci v městech a obcích. Chci ovšem zdůraznit, že 
nám  i  v krajských  orgánech  jde o bezpečnost a spokojený klidný život našich občanů. A v rámci svých možností 
a kompetencí budeme i nadále podporovat vše, co k němu přispívá. 
Kraj Vysočina patří k nejbezpečnějším v České republice. To nás ovšem nesmí uspokojovat. Rád bych vyjádřil své 
poděkování a uznání těm, kteří se svými činy i každodenní poctivou prací na tom podílejí. 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 

 

 
STANISLAV MORAVEC - VÍTĚZ TRADIČNÍ KULIČKIÁDY 
O velikonočním pondělí odpoledne se v Havlíčkově Brodě na hřišti za bývalou „Rubešovkou“ konal už 27. ročník 
tradičního turnaje O putovního debila – kuličkiády, která je od roku 2010 zapsaná i v české knize rekordů a kuriozit. 
Letos soutěžícím počasí nepřálo, ale účastníci to nevzdali, i když se během cvrnkání museli zaštítit deštníkem 
nebo pláštěnkou.  
Soška Putovního debila je z moduritu asi 20 cm dlouhá. Připomíná pohádkovou postavičku Pinocchia, který 
s kuličkou v ruce sedí na bedně. Od roku 2012 má turnaj i svoji dětskou variantu Putovního debílka. Vítěz kategorie 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

 

KULTURA - INZERCE 

 

Družstvo starších na startu Družstvo mladších na startu 
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        ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci květnu oslaví výročí narození: 

        Václav Plíhal, Oudoleň 110 
     Hana Křesťanová, Oudoleň 128 

 
 

BLAHOPŘEJEME! 
                                                          

            

 

 

      VÍTÁME  MIMINKO 
 

             Vítáme mezi námi  

         Antonína Třešňáka, 
     který se narodil 25. 4. 2017. 

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

Fejeton – Vděčnost včelímu společenství 
„Pokud by na zemi zmizely včely, zbývají lidem jen čtyři roky života“, řekl prý Albert Einstein. 
Je to tak. Pamatujete  si, jak  v  dětství  hučely  včely? Já,  ano. Vyrůstala jsem (trávila všechny prázdniny) 
u babičky, jejíž syn – můj strejda, podědil včely po svém otci. Pěstoval je na velikánské zahradě s ovocnými 
stromy, užitkovými keři i květenou. Stačilo si lehnout do trávy a už kolem hlavy poletovaly včelky. Vzduch 
voněl sluncem, létem. Chodily jsme bosy a občas nějakou potvůrku přišláply. Chvilku to bolelo docela dost, 
babička ránu potřela rozkrojenou cibulí nebo křenem a za chvíli jsme na to zapomněly. Pamatuju ale, že 
občas strejda „když se vrátil od včel“, dost opuchl a bolela ho hlava. Asi byl alergik, ale nikdo to tehdy 
neřešil. Včelařství se předávalo z generace na generaci a doma se nikdy neobjevila sklenice medu s nálepkou 
z obchodu. Včely, vosy, čmeláci, mouchy a motýli opylují 90 procent rostlin a stromů a na jejich práci závisí 
nejméně 1/3 celosvětové produkce potravin. Od 90. let minulého století podle statistiky včely hodně mizí, 
ale naše  spotřeba  potravin se zvýšila. Včely samotné  ohrožují  nemoci – hlavně kleštík včelí (tzv. varoáza) 
a mor včelího plodu. Včely med dokonale vyčistí, ale stále častěji se objevuje tzv. syndrom ztráty včelstev, 
kdy najednou zeje úl prázdnotou. Přesná příčina není známá, ale pravděpodobně jde o kombinaci více 
faktorů. Hnutí Greenpeace vidí za úbytkem včel používání insekticidů, které chemicky hubí škůdce na 
polích a v sadech, a herbicidů proti plevelům. Výrobci se brání, že všechny produkty jsou přísně testovány. 
Nikdo však nekontroluje, zda zemědělci přesně dodržují dávkování, lhůty postřiků a nepoužijí je v špatné 
kombinaci. Může tím prý vzniknout chemický kokteil, který včely hned nezabije, ale zmate to jejich 
orientační smysly, takže nedoletí zpět k úlu nebo se jim nepodaří rostliny opylovat. Naproti tomu důležitost 
včel si uvědomují včelí nadšenci, kteří chovají včely v Praze na střechách obchodních center, Jedličkova 
ústavu, v botanické zahradě v Troji. Opatřují je pod vedením zkušených odborníků Vyšehradští včelaříci. 
V Česku působí již 150 mládežnických skupin včelaříků, kde se můžou mladí o životě včely učit. Věřme, že 
včely, a potažmo ani lidé, nevyhynou.                                                                                                           HJ 

 

 

dospělých nejen celý rok doma sošku opečovává, ale má rovněž povinnost připravit příští rok hrací plochu pro 
soutěž.  
V dětské kategorii si vítězství vybojovala Kateřina Příbramská. V kategorii dospělých figurka nosatého panáčka 
tentokrát putovala do domácnosti Standy Moravce, který si tím v historii soutěže připsal už čtvrté vítězství.  
Gratulujeme!   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK XI. – VYDÁNO: 10. 5. 2017 – MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 5. - Uzávěrka příštího čísla 27. 5. 2017. 
Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123, IČO: 00267996. DIČ: CZ00267996. Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815. 

E-mail: obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 17544. Cena 2  Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.   

mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/

