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Vyznamenání členů Mysliveckého spolku Oudoleň 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 8. 6. 2017 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 Usnesení jsou průběžně plněna. 

 Zastupitelstvo projednalo a schvaluje prodej části 
pozemku p. č. 648/193 o výměře 6 m

2
 a části 

pozemku p. č. 648/45 o výměře 1 m
2
 v k. ú. 

Oudoleň za cenu 20 Kč/m
2
 z důvodu umístění 

oplocení a zlegalizování již stávajícího přístřešku. 
Kupující zajistí sepsání kupní smlouvy, návrhu na 
vklad a uhradí veškeré náklady spojené s ná-
kupem pozemků. 

 Zastupitelstvo projednalo a schvaluje prodej po-
zemku p. č. 683/7 o výměře 12 m

2
 v k. ú. Oudoleň 

za cenu 20 Kč/m
2
 z důvodu stavby oplocení a tím 

zabránění parkování cizích vozidel u vstupu k do-
mu č. p. 5. Kupující zajistí sepsání kupní smlouvy, 
návrhu na vklad a uhradí veškeré náklady spojené 
s nákupem pozemku. 

 Na základě Výzvy k předložení cenové nabídky 
na zakázku „Oudoleň – dopravní automobil“ byly 
na obec doručeny 3 nabídky od firem:  

 SAP spol. s r. o., Snět 24 

 LSM Česká republika s. r. o., Praha 10 

 GEORAP s. r. o., Praha 4. 
Zastupitelstvo otevřelo obálky s nabídkami, zkon-
trolovalo, zda nabídky odpovídají technickým pod-
mínkám, které byly přílohou výzvy, a zda obsahují 
veškeré náležitosti. 
Nabídky odpovídaly zadáním výzvy, žádná 
nabídka nebyla vyřazena. 
Nabídková cena zakázky (bez DPH): 

 SAP spol. s r. o.     897 800 Kč 

 LSM Česká republika s. r. o.       930 000 Kč 

 GEORAP s. r. o.   1 105 000 Kč 
Zastupitelstvo schvaluje zadat zakázku „Oudoleň 

– dopravní  automobil“  firmě  SAP  spol. s r. o., 
Snět 24, za cenu 897 800 Kč bez DPH. 

 Zastupitelstvo schvaluje darování pozemku p. č. 
776/48, ostatní plocha, silnice, o výměře 41 m

2
, 

pozemku   p.  č.  776/50,  ostatní   plocha,  silnice, 
o výměře 27 m

2
 a pozemku p. č. 776/53, ostatní 

plocha, silnice, o výměře 2 m
2
, v k. ú. Oudoleň do 

vlastnictví  Kraje  Vysočina. Na těchto pozemcích 
je umístěna stavba Most ev. č. 3508-2. (Most na 
silnici Jitkov - Havlíčkova Borová.) 

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z Kraje 
Vysočina na nákup drobné lesní techniky - 
motorové pily a křovinořezu.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

Era      536 184,54 
ČSOB a. s.  1 855 802,91 
Česká spořitelna a. s.    248 509,12 
Česká národní banka    256 926,99 
Celkem   2 897 423,56 

 Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk 
činí 2 711 767,56 Kč. 

 Různé - zastupitelstvo bere na vědomí: 

 obec  v  elektronické   dražbě  vydražila  dům 
č. p. 120 včetně přilehlých pozemků za cenu 
722 tis. Kč.  

 ministerstvo zemědělství posouvá termín pro 
vyhlášení výzvy o dotace na opravu koupaliště 
na srpen – září 2017.  

 zastupitelstvo projednalo organizaci setkání 
rodáků.  

SETKÁNÍ RODÁKŮ   

     Obec  Oudoleň  si  v  letošním  roce připomíná 620 let od první písemné zmínky 
a na zasedání zastupitelstva se již v minulém roce zrodil nápad oslavit toto historické 
výročí setkáním rodáků. Začaly velké přípravy spojené s vydáním nového kalendáře, 
kdy jsme žádali naše občany o dobové fotografie domů, v únoru letošního roku jsme 
požádali o dotaci z Kraje Vysočina, kterou jsme obdrželi, a rozhodli jsme zajistit nové propagační předměty. Navíc 
jsme sestavovali program oslav, posílali jsme nebo roznášeli pozvánky pro občany i rodáky, zajišťovali účinkující, 
občerstvení a mnoho dalšího. A poté už nadešel dlouho očekávaný druhý červnový víkend, kdy naše obec slaví 
pouť. V předvečer velkolepých oslav se v pátek 9. června konalo v kulturním domě divadelní představení, bylo 
nádherné až tropické letní počasí, sušilo se seno, a přesto přišlo shlédnout divadelní hru „Ani za milion“ přibližně 
120 diváků, tentokráte především naši občané nebo rodáci. Herci Ája Říčanová a Bohouš Lála z chotěbořského 
divadelního spolku SCHOD přijeli za námi s rafinovanou detektivní komedií, která boří zaběhnuté klišé o tom, že 
muž a žena spolu musejí hrát jen v love story. Ve dvouhodinové komedii z netradičního prostředí přímořského 
majáku na diváky čekala pořádná porce překvapení, humoru, brilantních dialogů a originální zápletky.  
     Po velké noční bouřce se počasí umoudřilo, nastala slavnostní sobota 10. června a obecní oslavy se přesunuly 
do finále, které mohlo proběhnout venku pod slunečnou oblohou. Slavnostní odpoledne zahájil pan farář mší 
svatou, kterou sloužil za občany a rodáky naší obce. Po jejím skončení přivítali představitelé obce všechny 
přítomné občany, rodáky a hosty. Za znění české hymny položili členové Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň 
věnce u pomníků padlých za 1. a 2. světové války. Celým odpolednem doprovázela dechová hudba 
Havlíčkobrodská 12 a přestávky hudebníků zaplnilo vystoupení dětí z Hudebně-pohybového kroužku lidových 
tradic při ZŠ a MŠ Oudoleň pod vedením Mgr. Marty Půžové  a  vystoupení  Tanečního  kroužku  aerobicu  při ZŠ 
a MŠ Oudoleň pod vedením paní Radky Večeřové z Krucemburku. Od 17.00 hodin mohli účastníci shlédnout 
vystoupení šermířské skupiny SARCINA, která měla po celé odpoledne připraveno za školou historické ležení 
s ukázkou zbraní. V podvečer se konalo tradiční rozloučení předškoláků s mateřskou školou. Emička, Lenička, 
Ivanka, Kristýnka, Natálka, Kubík a Fanda zatancovali na loupežnickou písničku a za odměnu byli panem starostou 
ošerpováni a pasováni na budoucí prvňáčky, od svých paních učitelek obdrželi pohádkovou knížku pro vzpomínku 
na mateřskou školu. Žáci pátého ročníku se také jako loupežníci rozloučili se základní školou, pan starosta je 
obdaroval vzpomínkovým  trikem a paní ředitelka je odměnila knížkou na památku. Danče, Honzovi F., Matyášovi, 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

OPRAVA POMNÍKU  

PANA VÁCLAVA ŽÁKA, ŘEDITELE ŠKOLY V OUDOLENI 
 

 

Na  základě podnětu oby- 

vatelky   Oudoleně   obec 

nechala  opravila  pomník  

pana  Václava Žáka, ředi- 

tele školy v Oudoleni, kte- 

rý se zranil při stavbě kul- 

turního domu a na násled- 

ky   zranění   30.  4.  1959 

ve věku 53 let zemřel. 

Také bychom chtěli  podě- 

kovat paní Františce Steh- 

nové,  která   se   nezištně 

stará  o osazení a  úpravu 

hrobu. 

             Ivo Béna, starosta 

  

Tomášovi, Honzovi Z. a  Samovi  děkujeme  za  reprezentaci  školy i obce a přejeme jim mnoho dalších úspěchů 
ve studiu. 
Po celé sváteční odpoledne probíhal i doprovodný program – výstava dobových fotografií a kronik v základní škole, 
výstava Rodná Vysočina na fotografiích Bohumila Vavrouška Slavětínského a Cesta do Slavětína v kresbách 
Adolfa Kašpara v zasedací místnosti obecního úřadu, kde mohli návštěvníci shlédnout kresby a fotografie staré 
oudoleňské školy. Zájemci si mohli též prohlédnout  otevřenou kapličku, školu, školní zahradu, hasičskou zbrojnici, 
hernu stolního tenisu, knihovnu, posilovnu a u školní zahrady na ně čekal pan Václav Augustin s ukázkami dravců. 
Před kulturním domem probíhal drobný prodej propagačních předmětů obce, keramiky, dřevěných výrobků, 
perníčků, napečených koláčků od našich seniorek, bylinkových polštářků a včelích výrobků v dobových stáncích, 
ve vestibulu kulturního domu si mohli všichni prohlédnout fotografie ze současného života a dění v Oudoleni, před 
prodejnou bylo po celé odpoledne připraveno výborné občerstvení a nápoje, v nově otevřené hospodě byla další 
možnost osvěžení se různými nápoji, třeba i míchanými. A pokud by to někomu ještě nestačilo, mohl zavítat na 
pouťové atrakce za kulturním domem anebo U váhy. 
Slavnostní večer oslav zahájila hudební skupina MudrBand, která všechny účastníky rozhýbala a vyzvala k tanci 
jak na dechovku, tak i na moderní písničky. Zakončení oslav měla na starosti šermířská skupina SARCINA, která 
připravila od 22.00 hodin nádhernou ohňovou show. Radostná nálada pokračovala až do ranních hodin, kdy se 
všichni spokojeně rozešli do svých domovů. 
     Poděkování patří Vám všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a vlastním průběhu 
oslav výročí obce. Bez Vás by se nám nepodařilo takové velkolepé setkání uspořádat a věříme, že naši 
občané a rodáci budou vzpomínat jen v dobrém… 
     Obec Oudoleň se dožila 620. výročí od první písemné zmínky a my jí chceme popřát do dalších let všechno 
nejlepší a pevnou budoucnost. Minulost je jistá, protože se na ní nedá nic změnit, ale na budoucnosti je 
nejkrásnější právě to, že si ji můžeme tvořit sami. Je však důležité ohlédnout se do minulosti, kterou můžeme 
zhodnotit  a  poučit  se  z  ní. 
A stejně tak je důležité dívat 
se dopředu a mít jasně vytý-
čené cíle, kterých chceme 
dosáhnout. Víme, že mnohé 
problémy v naší společnosti 
jsou vážnější než v generaci 
našich otců a že my se 
budeme muset s nimi vypo-
řádat. Ale pevně věříme, že 
naše obec Oudoleň se po-
staví k daným úkolům sta-
tečně.     Blanka Zvolánková 
 

VÝPŮJČNÍ DOBA  

V OBECNÍ KNIHOVNĚ  

O PRÁZDNINÁCH 
O prázdninách je v obecní 
knihovně výpůjční doba pouze 
ve středu od 18.00 do 20.00 
hodin.  
    Knihovnice Olga Hussliková 
 

 
 

  MATEŘSKÁ ŠKOLA  

ČERVEN V MŠ   
Školní rok utekl jako voda a ve vzduchu 
jsou cítit prázdniny. A jelikož toto období 
působí nejen na dospělé, ale hlavně na 
děti, trávili jsme díky krásnému počasí 
měsíc červen hlavně venku. Chodili jsme 
na procházky s atlasy rostlin a prohlíželi 
si květiny, stavěli jsme lesní domečky a 
také navštívili spoustu akcí a exkurzí. 
Exkurze nás čekaly hned dvě, a to přímo 
v Oudoleni. Nejdříve u rodiny Krištofo-
vých, kde jsme společně s dětmi pozo-
rovali všechny byliny na zahradě a na-
konec si z nich uvařili léčivý „lektvar“. 
Druhá návštěva byla u rodiny Plíha-
lových, kteří nám ukázali své hospo-
dářství, ti největší odvážlivci si mohli 
pohladit dokonce i býka. Touto cestou oběma rodinám děkujeme za pěkně strávená dopoledne. 

Na návštěvě u Krištofových 
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První červnový den jsme oslavili sou-
těžemi na školní zahradě, jelikož tento 
den patří právě dětem.  
Za splněné soutěžní úkoly děti získaly 
dukáty, za ně si na konci dne nakoupily 
sladkou odměnu. Dne 10. 6. čekal na 
předškolní děti krásný ceremoniál. Před-
vedly   krátké   loupežnické   vystoupení 
a následně byly pasovány na řádné 
„školáky“.  
Dne 21. 6. proběhl ve škole hudebně – 
výchovný pořad s písničkami z večer-
níčků, který  sklidil nejen u dětí, ale také 
u paní učitelek velký úspěch.  
Poslední radostnou událostí, která děti 
před prázdninami čekala, byla návštěva pohádkové říše skřítka Fábuly v Kamenici nad Lipou. Děti procestovaly 
celou pohádkovou říši, překonaly různé překážky, navštívily královnu, princeznu, čarodějnici a čerta a na závěr se 
dostaly k vytouženému pokladu. Školním výletem se měsíc červen přiblížil ke konci a my touto cestou přejeme  
rodičům i dětem krásné letní prázdniny plné pohody, odpočinku a slunného počasí.              Učitelky mateřské školy 
 

PROVOZNÍ DOBA V MATEŘSKÉ ŠKOLE O PRÁZDNINÁCH 
Mateřská škola bude uzavřena v době od 17. července do 25. srpna 2017. Provoz bude zahájen 28. srpna 2017. 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
AKCE NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 

30. 5. - Společné fotografování (děti MŠ, ZŠ) 
  7. 6. - Malá přírodovědná soutěž „Máme rádi přírodu“ v Horní Krupé 
  8. 6. - Prevence dětských úrazů od Českého červeného kříže v Přibyslavi (3. ročník) 
10. 6. - Slavnostní loučení páťáků před kulturním domem 
12. 6. – 17. 6. - Národní kolo soutěže Zlatý list   
21. 6. - Písničky z večerníčků – hudební koncert (MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ) 
21. 6. – 22. 6. - Výlet  na Krátkou (3. – 5. ročník) 
23. 6. - Školní výlet (MŠ a 1., 2. r. ZŠ) – Rodinný zábavný park Fábula v Kamenici nad Lipou 
25. 6., 29. 6. - Divadelní představení Lotrando a Zubejda (hráli žáci 3. - 5. ročníku) 
28. 6. - Malý koncert (Bětuška Zvolánková – 3. r., Matýk Frühbauer – 2. r.) 
30. 6. - Vyhlášení školního šachového turnaje 
30. 6. - Slavnostní předávání vysvědčení                                                                                             Učitelky ZŠ 

 
MALÁ PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ "MÁME 

RÁDI PŘÍRODU"  
Ve středu 7. června se 6 žáků naší školy 
zúčastnilo přírodovědné soutěže „Máme rádi 
přírodu“. V Chotěboři se sešlo 34 žáků z 5 škol. 
Poté jsme se přepravili do Horní Krupé, kde 
samotná soutěž probíhala. 
Za třetí třídu bojovala dvojice Hanička Zvo-
lánková a Vojtík Zvolánek, za páťáky Honza 
Frühbauer s Matýkem Slámou a Tomáš Benc 
s Honzou Zvolánkem. Každá dvojice sbírala 
body na různých stanovištích. A co měli 
soutěžící za úkol? Tak třeba poznat rostliny, 
určit, komu patří které peří, poznat lebku ze srn-
ce a krávy, identifikovat bobky zajíce, poznat 
hadí kůži, uhodnout, který „žrout“ ničí stromy, co 
je spojované s babím létem (pavučiny), jak 
určíme podle mraveniště světové strany, poznat 
roháče, chrostíka. Další disciplínou byla stezka 
v přírodě, kde doplňovali po cestě tajenku. 
Čekala je také „práce se dřevem“ – měli změřit průměr kmenu, spočítat letokruhy, odhadnout, který ze špalků je 
starší. Na dalším stanovišti pomocí dalekohledu četli čísla, poznávali zvířata. Také je čekalo lovení v potoce, kdy 
měli během 5 minut vylovit 5 různých vodních živočichů a podle klíče zkusit určit jejich jméno.  
Ve volném čase si měly děti možnost upéct bramborovou placku a vyrobit chrostíka. Před vyhlášením se všichni 
posilnili vlastnoručně namíchaným zeleninovým salátem a opečeným buřtem. 
A jak si vedli naši žáci? Všichni se svědomitě připravovali a snažili se, ale přesto přišlo pro některé zklamání. 
Honzík Frühbauer s Matýkem Slámou obsadili v kategorii 5. tříd to nejméně populární 4. místo, ačkoliv měli 

Předškoláci 
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stejný počet bodů jako soutěžící na 3. místě (tj. 212). Při stejném počtu bodů rozhodovala „poznávačka“ a v té 
trochu oproti soupeřovi ztratili. Přesto se rozhodně nemají za co stydět. Jen o dva bodíky více (tj. 214) nasbíral 
Honzík Zvolánek s Tomem a to jim vyneslo  stříbrné umístění (na tu nejvyšší příčku ztratili pouhých 25 bodíků).  
A konečně třeťáci Hanička a Vojtík obsadili s velkým náskokem zlaté první místo! 
Všem moc gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy i obce, je velmi příjemné slyšet od ostatních paní 
učitelek a organizátorů, jak jsou naši žáci šikovní :-D                                                                                           Katka 

 

PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ   
Ve čtvrtek 8. června se žáci 3. ročníku zúčastnili akce 
pořádané Českým červeným křížem v Přibyslavi. Postupně 
jsme obešli 5 stanovišť: na prvním si děti vyzkoušely 
nafukovací dlahy, na druhém se dozvěděly, k čemu slouží 
trojcípý šátek, na třetím si prakticky vyzkoušely resuscitaci 
dospělého, dítěte a miminka, na předposledním pak odpo-
vídaly  na  různé  otázky, které se týkaly běžných rizik v životě 
a na pátém si pak vyzkoušely chůzi se zvláštními brýlemi, 
které měly vyvolávat pocit vidění po použití návykových látek 
(alkoholu, drog) a také si zopakovaly dopravní značky. 
Nakonec každý obdržel brožurku o tom, jak poskytovat první 
pomoc.  
Když jsme si po akci dost užili všech herních prvků na hřišti, 
zašli jsme na zmrzlinu a pak jeli domů.  
Součástí tohoto projektu byla rovněž výtvarná soutěž, jíž se 
naši žáci také zúčastnili. Nejúspěšnější byl Tomáš Hanzalík - 
obsadil 11. místo z 262 soutěžících, a tak kromě drobného 
dárku, který obdržely všechny děti, získal i poukaz na nákup sportovního vybavení.                                          Katka 

NÁRODNÍ KOLO - "ZLATÝ LIST"   
Národní kolo přírodovědné soutěže 
Zlatý  list  se  konalo  v  rekreačním 
středisku  u  Lubence  na  Rakovnicku 
ve dnech 12. - 17. 6. 
Naši školu reprezentovali Tomáš 
Benc, Jan Frühbauer, Matyáš Sláma, 
Lucie Strašilová, Jan Zvolánek a Jan 
Kubát. 
Od úterý do čtvrtka probíhaly půldenní 
přírodovědné exkurze s odborníky. Žáci 
si mohli vybrat podle svého zájmu, 
které se zúčastní. Nabídka byla lákavá, 
např. ornitologie, entomologie, houby, 
opylovači, ryby, plazi a obojživelníci, 
botanika, savci, léčivé a jedovaté 
rostliny, geologie. Zájemci se účastnili 
odchytu a kroužkování ptáků, večer 
pozorovali netopýry. 
V pátek se soutěžní skupiny vydaly na čtyřkilometrovou stezku, kde je čekala stanoviště s úkoly. Tentokrát se nám 
nedařilo tak jako v krajském kole, ale přesto jsme se vraceli spokojeni. 
Naši žáci získali mnoho nových  poznat-
ků a zkušeností, ty využijí v přírodopisu. 
A  co  je nejdůležitější? Že naši školáci, 
a to nejen ti, kteří reprezentovali naši 
školu, mají přírodu rádi.                            
                                   Dagmar Losenická 
 

RODINNÝ PARK FÁBULA   
 Jeli jsme do Kamenice nad Lipou. 

Program:   1.  Pohádka,   2.  Hřiště, 
3. Rozhýbání draka, 4. Pohádková 
říše, 5. Bludiště, 6. Hlavolamy, 7. Mini 
ZOO. 
Moc  se  mi  líbila  pohádková  cesta. 
A u královny se mi líbila koule. A byla 
tam moc krásná princezna Lucka. 
Taky se mi líbilo rozhýbání draka. 
Taky se mi líbili pávi.      Míša Z., 2. r.   
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO"  

Dalšími úspěšnými výtvarníky, tentokrát v soutěži Po stopách Jana Zrzavého – 
kategorie Jeníkovy pohádky, byli Bětuška Zvolánková  - 1. místo, Tomáš 
Benc – 2. místo, Hanička Zvolánková – 3. místo. Těšíme se, že některé 
z ilustrací našich dětí z tohoto i z minulých ročníků se objeví v novém vydání 
Jeníkových pohádek, které se připravuje k tisku.                    Dagmar Losenická 
 

VÝLET NA KRÁTKOU  
Se staršími žáky - 3., 4. a 5. ročníkem jsme 
se vydali 21. a  22. 6. na školní výlet na  
naši oblíbenou chalupu na Krátkou u Sněž-
ného. Cestu tam jsme si zpestřili již tradičně 
návštěvou Regionálního muzea ve Žďáře, 

kde v současné době probíhá zajímavá výstava Žďár městem. Na Krátké jsme 
měli dva programy - poznávání Žďárských vrchů – turistická trasa Fryšava – 
Medlov - Pasecká skála – Kadov – Krátká a druhý den vycházka  a  pozorování 
ptactva s ornitologem panem Čejkou. Zpáteční cesta, přestože bylo horko, byla 
pohodlná, protože nám do Oudoleně velká zavazadla odvezla paní Slámová. 
Tímto ještě jednou děkujeme.                                                 Dagmar Losenická 
 

 Přijeli jsme autobusem do Žďáru nad Sázavou. Tam jsme šli do muzea. 
Viděli jsme tam Františka kardinála z Ditrichštejna. On zvolil Žďár za město. 
A v 16. století ve Žďáře mučili čarodějnici. Ale ona se přiznala, a tak ji 
nejdřív zabili a pak ji upálili. Moc se mi to líbilo. 

 Pak jsme jeli na Krátkou. A  jak jsme přijeli, po obědě jsme šli 
na výlet a koupali jsme se. Jak jsme se vykoupali, tak jsme šli 
na skály. Přišli jsme v 18 hodin a šli jsme do pokoje vybalit si 
spacák a pak jsme opékali buřty. Já jsem si opekl jednoho 
buřta. Pak jsem šel do pokoje a měl jsem ještě hlad, tak jsem 
si dal rajskou. A pak nás paní učitelky zavolaly na loupání 
brambor, ale nikdo nechtěl, tak jsme museli jít já s Tomášem 
Hanzalíkem. A pak jsme šli spát.  

 Ráno jsme vstali a šli na snídani. Po snídani přijel ornitolog, 
jmenoval  se  pan Čejka,  nasnídal  se a  šli jsme na vycházku 
a pozorovali jsme ptáky. Měli jsme najít ťuhýka. Našli jsme: 
vránu obecnou, straku obecnou, kosa černého, ťuhýka, pěn-
kavu, káně lesní, poštolku obecnou. A ty další si už nepa-
matuju. Já jsem byl zapisovatel. Když jsme se vrátili, tak jsme 
šli na oběd. Pak jsme šli balit. Když jsme sbalili, tak jsme velké  
batohy dali do auta a paní Slámová nám je odvezla do školy. 
Pak jsme šli na autobus. Já se Stáňou jsme si dávali v autobusu hádanky. Když jsme přijeli do Ždírce, tak jsme 
si dali zmrzlinu. A já jsem Štěpovi koupil mentosky. Když jsme přijeli do Slavětína, tak tam byla babička a šli 
jsme do Oudoleně. Moc se mi to líbilo.                                                                                                Vojta Z., 3. r.  

 

MINIKONCERT 

Jsme  rády,  že  máme   mezi   dětmi 
i malé hudebníky. Školákům i škol-
káčkům tak poslední školní dny za-
hrála Bětka Zvolánková  na  klávesy 
a Matyáš Frühbauer na akordeon.                                                             
                                         Učitelky ZŠ 
 

ŠACHOVÝ KROUŽEK - 

VYHLÁŠENÍ ŠKOLNÍHO 

ŠACHOVÉHO TURNAJE 
Ve školním roce 2016 - 2017 chodilo 
do šachového kroužku 18 žáků. 
Začátečníci se naučili poznávat figurky, jejich pohyb po šachovnici, zvládli také 
základní zásady při zahájení a mat dámou, věží. Ostatní zkušenější šachisté se 
seznámili s méně obvyklými zahájeními, zdokonalovali se ve střední i koncové hře. 
Jako každý rok, tak i tentokrát jsme se zúčastnili okresního kola Přeboru škol v šachu 
v Havlíčkově Brodě, kde jsme v silné konkurenci skončili na krásném 3. místě. Velice 
rádi jsme přijali pozvání na turnaj od pana Ročka ze ZŠ Lipnice. Někteří naši hráči se přihlásili na jednu 
z největších šachových akcí na Vysočině – „Velká cena Havlíčkova Brodu mládeže v rapid šachu – Pribináček“, 
kde se sešlo přes 170 hráčů. Pár žáků navštívilo i mladé přibyslavské šachisty a zahráli si v jejich klubovně malý 
turnaj. 
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Koncem dubna jsme uspořádali 
3. ročník šachového turnaje žá-
ků I. stupně v místním kulturním 
domě. Pozvání  přijalo 46 žáků 
ze 7 obcí. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat Zastupitelstvu  
obce Oudoleň za finanční dar, 
který byl použit na nákup cen, 
poděkování patří také panu 
Doleželovi za ozvučení, paní 
Doleželové, Petruželkové a pa-
ní učitelce Polívkové za vzornou 
obsluhu všech zúčastněných, 
panu Pavlu Slámovi za limo-
nády pro všechny hráče a paní 
Tomkové za ušití pytlíčků na 
šachové figurky. Moc děkujeme!   
Od září do června jsme hráli 
celoroční školní šachový turnaj, 
ve kterém starší hráči odehráli 
62 partií a mladší 36 partií. Po sečtení bodů se absolutním vítězem stal Tomáš Benc, který uhrál 59,5 b. Stříbrnou 
pozici obsadil Matyáš Sláma se ziskem 52,5 b. Na stupně vítězů vystoupal ještě Honza Frühbauer (48,5 b.). 
Všem těmto páťákům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy i obce na všech šachových  
soutěžích! Ve školním turnaji si vedl výborně i Matyáš Frühbauer a Vojta Zvolánek. Nejlepší šachistkou – dívkou se 
stala Bětuška Zvolánková.                                                                                                Kateřina a Milan Chvojkovi 
 

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 

Na závěr školního roku jsme pro rodiče a pro veřejnost připravili divadelní představení Lotrando a Zubejda. Mladí  
herci, všichni žáci 3. až 5. ročníku, hráli rádi a s chutí, a tak věříme, že potěšili všechny, kdo se přišli  podívat. Tím 
se s naší školou rozloučili i naši šikovní, pracovití a spolehliví páťáci: Tomáš Benc, Jan Frühbauer, Matyáš Sláma,  
Samuel Sláma, Dana Zelenková a Jan Zvolánek. Osvědčili se jako herci, byli kamarádští a dobří ve škole, 
v soutěžích a velký kus práce udělali na naší školní zahradě. Tak ať se jim daří!  
 

Sběr papíru a hliníku pokračuje, odvoz proběhne v září, papír a hliník je možné nechávat u vstupu do školy. 
                          

Všem Vám děkujeme za přízeň, kterou naší škole projevujete, přejeme Vám hezké léto, dětem dlouhé 
prázdniny a těšíme se zase v září do školy!                                                                                Dagmar Losenická 
 

 

NÁVŠTĚVA STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ VČELAŘSKÉHO - VČELAŘSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO 

CENTRA, O. P. S. V NASAVRKÁCH   
Dne 20. května 2017 se naši včelaříci 
vydali do SOUV-VVC, o. p. s. v Na-
savrkách. Po přivítání na půdě školy 
jsme  se   vydali   na   školní  včelnici  
v Libáni, kde na nás již čekal včelmistr 
pan Jozífek, který nám ukázal a vy-
světlil, co se vše dělá na školní 
včelnici. 
SOUV-VVC, o. p. s. Nasavrky je uzna-
ná šlechtitelská stanice včely medo-
nosné kraňské, pan včelmistr nám 
názorně  předvedl,  jak  chovají matky, 
a také jsme si sami jednotlivé fáze 
vyzkoušeli, prováděli jsme chov matek 
při matce. Děti si vyzkoušely přelarvo-
vání, mikroskopování, značení trubců 
a také uspaly včely a spící včely 
rozdělily do oplodňáčků, kam přidaly zralý matečník, a tak založily malé včelstvo pro odchov nové mladé matky. 
Z včelnice se nám moc nechtělo, ale čas vyhrazený pro nás vypršel, a tak jsme se vrátili zpět do školy, kde jsme si 
prohlédli všechny možné i nemožné včelařské potřeby, také zde byl vystaven medomed od pana Kohouta 
z přidružené výroby z Oudoleně. 
Dále na děti čekal takový vtipný testík a pak se šlo na oběd, po obědě jsme ještě navštívili místní včelařskou 
prodejnu a plni medových bonbonů a také dojmů jsme se vraceli k domovu. 
Chtěl bych poděkovat našemu sponzoru  www.vceliobchod.cz.                                          Za VKM David Bačkovský  
   

VČELAŘÍCI 

 

 

http://www.vceliobchod.cz/
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VYZNAMENÁNÍ ČLENŮ MYSLIVECKÉHO SPOLKU OUDOLEŇ 
Letošní výroční členská schůze Mysliveckého spolku Oudoleň byla velice slavnostní. Několik dlouholetých členů 
bylo vyznamenáno čestným uznáním a věrnostní medailí ČMMJ. 
Čestné uznání III. stupně za záslužnou a obětavou práci v mysliveckém spolku a za plnění úkolů v oblasti kulturní, 
organizační, zachovávání mysliveckých tradic a společenské a na úseku loveckého střelectví a kynologie převzal 
pan Jaroslav Bílek, pan Václav Halama st. a pan Jaroslav Nejedlý. Věrnostní medaile ČMMJ byla udělena za 
trvale prospěšnou a záslužnou práci pro myslivecký spolek, za obětavou činnost na úseku organizátorském, 
zachovávání  mysliveckých  tradic, ochrany zvěře a jejího životního prostředí, na úseku chovatelském a za zásluhy 
o rozvoj myslivosti panu Josefu Janáčkovi. 

GRATULACE K ŽIVOTNÍMU JUBILEU OD MYSLIVECKÉHO SPOLKU OUDOLEŇ 
V letošním roce se dožívá 80. let náš dlouholetý člen pan Josef Janáček. To už je jubileum, které je třeba řádně 
oslavit. 
Za prospěšnou činnost na úseku chovatelském, za zásluhy pro myslivost a zachování mysliveckých tradic, 
za záslužnou a obětavou práci v mysliveckém spolku přejeme panu Josefu Janáčkovi hodně zdraví, štěstí 
a ještě hodně dalších let.                                                                               Členové Mysliveckého spolku Oudoleň 
 
 

 

CYKLOODPOLEDNE 
První červencovou sobotu se 
za kulturním domem konalo 
cykloodpoledne u příležitosti 
dne dětí. Připraveny byly 
čtyři různé trasy pro jednot-
livé věkové kategorie, avšak 
našlo se i několik odvážlivců, 
kteří se rozhodli změřit síly 
se staršími závodníky. Po 
mnohdy velmi těsných bojích 
byla pro vítěze přichystaná 
malá sladká odměna. Zá-
roveň si všichni závodníci 
odnesli krásné památeční 
medaile. Na místě bylo přichystáno občerstvení jak pro závodníky, tak i pro jejich doprovod či fanoušky. Ačkoliv se 
to nejprve nezdálo, počasí nám nakonec přálo, a tak po samotných závodech došlo i na dětskou diskotéku, kde si 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

 

V měsíci červenci oslaví  

výročí narození: 

 

Hana Rázlová, Oudoleň 65 

Irena Milichovská, Oudoleň 22 

Václav Zdražil, Oudoleň 142 

Jan Benc, Oudoleň 22 

 
V měsíci srpnu oslaví 

výročí narození: 
 

Vlasta Zhřívalová, Oudoleň 53 
               

                                           
            

 

        ČAPKOVI I SVĚRÁKOVI BY SE TO URČITĚ LÍBILO! 
 

Bylo - nebylo. Geniální spisovatel Karel Čapek chtěl udělat dětem 
radost, a tak vdechl život pohádce, která dostala jméno Lotrando a Zu-
bejda.  Další  nadaný  multikouzelník  přes  mluvené  slovo,  spisovatel 
a scénárista Zdeněk Svěrák, uvedenou pohádku povýšil pro současnou 
generaci dětí téměř na muzikál! 
Šikovné kantorky Oudoleňské malotřídky dovedly uvedený námět 
pohádky k naprosté dokonalosti - se svými školáčky ve věku 9 - 12 let 
nastudovaly celou pohádku se zpěvy tak úžasně, že by se mohly 
ucházet  o  reprezentování  v  každé  konkurenci.  Děti  hrály  a zpívaly 
s chutí a nadšením, scénář byl vtipně proložen veršovanými reklamními 
slogany na téma místních podnikatelských aktivit: 

"Výtečná chuť masa - srdce nad ní jásá! 
Kýta, plecko, krkovice - co jiného přát si více? 

Ať jsi mamka, děda, taťka,  
nezapomeň navštívit OUDOLEŇSKÁ JATKA!" 

nebo něco "na spláchnutí": 
"Chceš loupežnickou sílu mít? 

Nauč se dobré pivo pít! 
Výbornou chuť a vitamíny - nemá lepší nikdo jiný! 

Kupujte pivo ze skladu SLÁMA OUDOLEŇ!" 
či rodinné stříbro se statečnou historií: 

"Buchty, vdolky, koláče, 
vše hned zmizí z pekáče - každé kuchařce neprodleně, 

když peče z mouky z Oudoleně. 
MLÝN KRYŠTOFEK, OUDOLEŇ." 

Chtěla  bych  velmi  poděkovat  za  mimořádně  kvalitně zvládnutý počin 
a za diváky ještě jednou velký potlesk a poděkování.    Hana Janáčková 

 
 

            
 

děti společně zatančily, zazpívaly a zadováděly. Celé odpoledne panovala dobrá nálada, a tak se dětské 
odpoledne protáhlo až do podvečerních hodin. Všem zúčastněným děkujeme!!                           Tereza Ondráčková 
 

 

 
 

 
 

Nedostatek zdatných pracovních sil zvláště v technických oborech je bolestí téměř všech činností v naší zemi. Kraj 
Vysočina se na podporu technického školství soustřeďuje už více než osm let postupným a intenzivním 
uplatňováním originálních projektů, maximálním využitím EU prostředků a především nasloucháním potřeb firem.  
Velkou rezervu v současném regionálním školství vidím v absenci dobře fungujícího kariérního a výchovného 
poradenství – zde si dovedu představit zásadnější podporu ze strany ministerstva školství. Pak se nebude tak 
často stávat, že děti se hlásí na obory, které po dostudování nemají chuť nebo možnost fakticky vykonávat. Už 
žáky základních škol je nutné směrovat k povoláním, která společnost potřebuje a ve kterých najdou absolventi 
uplatnění. Tady je důležitá potřeba spolupráce školy, rodičů i starostů obcí – každý z těchto článků má svůj 
význam. Dnes až 40 procent absolventů pracuje v jiném oboru, než v němž se vzdělávali. To je alarmující. 
Na roli vzdělávání v technických, odborných i zemědělských oborech byl zaměřen i letošní už třetí ročník 
Technického fóra Kraje Vysočina, který uspořádal v červnu Kraj Vysočina ve spolupráci s partnery, firmami a střed-
ními školami ve Valči u Třebíče. Tématy letošní konference byly dlouze diskutovaný nový kariérní řád a chybějící 
kvalifikovaní zaměstnanci nejen pro velké, ale i menší firmy. Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží udržet studenty na 
technických školách a popularizovat technické obory, z nichž vycházejí odborníci, po kterých pracovní trh stále 
intenzivně  volá.  Výsledky,  které  byly  na  konferenci  Technické  fórum  představeny,  deklarují částečný úspěch. 
Od školního roku 2008/2009 se daří v Kraji Vysočina držet zvyšující se zájem žáků o studium strojírenských oborů 
a oborů opravárenství zemědělských strojů. 
Jde opravdu o budoucnost naší země – jistě nechceme, aby naši lidé byli jen námezdními dělníky vykonávajícími 
mechanickou nekvalifikovanou práci. Naši potomci nebudou mít jakoukoliv práci, jaká by se jim líbila, ale jejich 
možnosti se budou odvíjet od nabídky firem a rozvíjejících se odvětví. Tradice českých zemí spočívá od časů 
Rakouska-Uherska v šikovnosti řemeslníků a důmyslu schopných dělníků ve stovkách továren v naší kotlině – 
nazývané tehdy “dílnou Evropy“. Dnes už slyšíme v lepším případě pouze o „montovně Evropy“. Musíme se tedy 
snažit všemi prostředky naši tradici kvalitní odborné práce obnovit a rozvíjet. 
                                                                                                              MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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