
1 
 

Obec Oudoleň Vás srdečně zve na 
 
 
 
 

v sobotu 9. 6. 2018 
 

Program: 
 

13:00 - Mše svatá před kulturním domem 

14.00 - Koncert dechové hudby VYSOČANKA z Brtnice 

16.00 - Vystoupení tanečního kroužku aerobiku  

16.30 - Vystoupení BM Fitness Havlíčkův Brod - SLUNÍČKA 

17.00 - Loučení předškoláků s mateřskou školou  

17.30 – Vystoupení Hudebně pohybového kroužku lidových 

   tradic při ZŠ a MŠ – Když jsem husy pásala 

18.00 - Slavnostní certifikace přírodní školní zahrady 

19.00 - Taneční zábava - hudba KOCÁBKA BEAT 
 

Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. 

 
 

 

 
  
                         KVĚTEN 2018  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Oudoleňské listy 

Oudoleňští mladí hasiči. 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 4. 2018 

P O Z V Á N K A  
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude 
konat ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení  
3. Záměr pachtu majetku obce č. 1/2018 
4. Zatrubnění příkopu u čp. 19 
5. Stavební parcely 
6. Žádost o dlouhodobý pronájem veřejného 

prostranství 
7. Ohlášení vrtných prací 
8. Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 
9. Rozpočtové opatření 3/2018 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 Usnesení jsou průběžně plněna.  

 Zastupitelstvo projednalo a schvaluje záměr 
směny pozemků č. 2/2018. Jedná se upravenou 
směnu pozemků č. 1/2018. Došlo ke změně čísla 
geometrického plánu, celková výměra zůstává 
stejná.  

 Zastupitelstvo projednalo předložený návrh nové  
Smlouvy o smlouvě budoucí směnné. Původní 
Smlouva byla uzavřena v roce 2013 z důvodu 
žádosti o dotaci na projekt řešení odklonu 
povrchových vod od čp. 28. Žadatel dotaci 
nezískal, původní projekt tedy nebude realizovat. 
Zastupitelstvo požaduje předložit nový projekt, 
který je v nové smlouvě uváděn, a provést opravu 
smlouvy - obsahem smlouvy bude směna 
pozemků stejného druhu - ostatní komunikace. 

 Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh 
projektové  dokumentace  od  firmy  TRIGNIS 
spol. s r. o., Brno, na řešení sociálních bytů v čp. 
120. Součástí cenové nabídky je stavební doku-
mentace, statické řešení, požárně bezpečností 
řešení, rozpočet a výkaz výměr, řešení vodovodu, 
kanalizace, vytápění, elektro silnoproud včetně 
přípojek a činí 235 tis. Kč bez DPH. Projektová 
dokumentace by měla být hrazena z dotace. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení a územní rozhodnutí.  

 Zastupitelstvo schvaluje uzavřít se společností 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Chrudim, 
odborný zástupce Ing. Martina Doležalová, 
smlouvu o dílo, týkající se zajišťování odborného 
dohledu a vedení veškeré agendy spojené 
s obecním vodovodem a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy.  

 Zastupitelstvo schvaluje provedení výměny zbý-
vajících vodoměrů v domácnostech v roce 2018 
firmou Jiří Slejška, Oudoleň 40. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s dotačním titulem 
Informační a komunikační technologie 2018. Obec 
podala žádost o dotaci z titulu Webové stránky na 
modernizaci webových stránek obce, týkající se 
hlediska technického, obsahového a vizuálního. 
Osloven byl Ing. Jiří Pavlíček, Ždírec n/D. Celkové 
náklady by činily 12 tis. Kč.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
připravovanou výzvu Místní akční skupiny 
Havlíčkův kraj, o. p. s. na podporu oblasti 
Doprava. V rámci této výzvy by obec požádala, 
pokud to bude možné, o dotaci na výstavbu 
chodníků v dolní části obce od čp. 94 k čp. 149.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s předpokládanou 
trasou kanalizace od stavebních parcel. Část 
trasy  vede   po   soukromém   pozemku  p. č. 21 
a p. č. 22/1 v k. ú. Oudoleň.   

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci v rámci 
Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 na 
opravu cest. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi 
z jednání na Městském úřadě v Chotěboři, týkající 
se obnovy obecních cest.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s ohlášením o pro-
vedení hydrogeologického průzkumného vrtu na 
pozemku p. č. st. 102 v k. ú. Oudoleň. 

 Zastupitelstvo stanovuje, že pro volební období 
2018 - 2022 bude do Zastupitelstva obce Oudoleň 
voleno celkem 9 členů zastupitelstva.  

 Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí slevy na po-
platku za vývoz popelnice u čp. 8.  

 Zastupitelstvo  schvaluje   žádost   o   připojení 
čp. 129 k obecnímu vodovodu. Obec hradí navrtá-
vací pás a vodoměr, veškeré ostatní náklady 
hradí žadatel. Vodoměr dodá firma Jiří Slejška. 

 Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ a MŠ 
Oudoleň o výpůjčku  části  pozemků  p. č. st. 132 
a p. č. 42/3 jako zahradu pro mateřskou školu. 
Žádost bude projednána na příštím zasedání na 
místě samém. Dále bylo zastupitelstvo seznáme-
no se stavebními úpravami v šatně MŠ.  

 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace SDH 
Oudoleň ve výši 4 000 Kč na nákup drobných cen 
pro soutěžící dětského obvodového kola hry 
Plamen dne 5. 5. 2018.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou 
změnou č. 2/2018. Na základě této změny bude 
rozpočet    obce    na    straně    příjmů   navýšen 
o 68 418 Kč (např. navýšení daně z příjmů práv-
nických osob o 44 290 Kč, příjmy za vstupenky na 
muzikál  ve  výši  15 000 Kč)  a  na straně výdajů 
o částku 165 266 Kč (např. úhrada daně z příjmů 
ve výši 44 290 Kč, vstupenek a dopravy na muzi-
kál ve výši 30 668 Kč,  nákup  požární stříkačky 
za 55 840 Kč a přileb pro JSDH za 21 248 Kč).  

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era  618 186,26 
 ČSOB a. s.                           3 337 353,26 
 Česká spořitelna a. s.  196 283,38 
 Česká národní banka  274 401,20 
 Celkem                           4 426 224,10 Kč. 
 Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 

prostředky na účtech obce bez peněžních záruk 
činí 4 333 396,10 Kč. 

 Různé - Zastupitelstvo projednalo: 

 vzdělávací projekt Kraje Vysočina Letní škola 
seniorů 

 výzvu Sdružení Krajina a GLS CZ, s. r. o. zaměře-
nou na výsadbu stromořadí ve volné krajině. 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 
 

 

 

 VÝMĚNA VODOMĚRŮ 
     Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v letošním roce bude provedena výměna zbývajících 
vodoměrů v domácnostech. Výměnu vodoměrů provede firma Jiří Slejška, Oudoleň 40, a to 
v těchto číslech popisných a evidenčních: 5, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 
44, 46, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 73, 75, 79, 82, 88, 92, 94, 96, 98, 101, 102, 
104, 105, 106, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 127, 131, 132, 137, 138, 140, 144, 145, 
146, 147, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 185, 187, 207, 210, 212, 218. 

     Výměna vodoměrů je povinná dle zákona a hradí ji obec. Prosíme občany o vstřícnou spolupráci s panem 
Slejškou.  
 

NECHAT VOLNĚ POBÍHAT PSA SE MŮŽE PRODRAŽIT 
     Stále častějším jevem v naší vesnici je problematika volně pobíhajících psů. Bohužel se jedná o stále častější 
jev. Proto si připomeneme základní pojmy a fakta, týkající se „pejskaření“.  
     Zákaz volného pobíhání psů nevyplývá přímo ze zákona, ale může jej stanovit obec svou vyhláškou. Naše obec 
ji má od roku 2010.  Porušení  obecně závazné vyhlášky je přestupkem proti pořádku v územní samosprávě 
a lze za ni uložit pokutu do 30 000 Kč. A pozor, porušením je už samotně pobíhání psa bez vodítka, nemusí se 
stát nic dalšího! 
      Útěk psa, ať už k němu dojde nedostatečným zajištěním, podhrabáním nebo třeba zvíře vypustí nezamčenou 
brankou třetí osoba, je přestupkem proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, který řeší obec s rozšířenou 
působností, tzn. Městský úřad Chotěboř. Pokuta za to, že psa dostatečně nezabezpečíte proti úniku, může 
činit až 50 000 Kč. V obou popsaných případech odpovídá majitel za psem způsobené škody.  
     Pokud se stane, že pes někoho napadne, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti a přestupcem je vlastník 
nebo držitel psa. Zase na vysvětlenou – venčí-li zvíře někdo jiný než majitel a pes někoho napadne, je odpovědný 
ten, kdo měl psa v té chvíli svěřeného. V přestupkovém řízení vás čeká pokuta 20 000 Kč. Čin může být ale 
ohodnocen jako trestný čin, kdy hrozí až 3 roky vězení. 
      Pokud pes zaviní dopravní nehodu a prokáže se příčinná souvislost mezi ní a psem, tak majitel zodpovídá za 
vzniklou škodu a musí počítat s tím, že po něm bude náhrada požadována. V případě napadení jiného psa musí 
majitel uhradit náklady na léčení a vzniklou škodu.  
     Dalším problémem jsou exkrementy. V tomto případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně 
znečištění veřejného prostranství, hrozí zde pokuta do výše 20 000 Kč. Veřejné prostranství jsou ulice, 
chodníky, náměstí, travnaté plochy atd. bez ohledu na to, komu patří, tj. i když jsou v soukromém vlastnictví, pokud 
jsou veřejně přístupné.  
     Pokutu až 10 000 Kč můžete dostat od mysliveckého sdružení, když váš pes, i kdyby byl na vodítku, vyplaší 
v lese zvěř. 
     Za psa, který volně pobíhá v honitbě (les, louka), můžete dostat pokutu až 30 000 Kč.  
 

     Jak tedy dál? Majitelé  čtyřnohých  miláčků  si  musí  plně  uvědomit  povinnosti  a  rizika  spojená s chovem psa 
a zajistit tak kvalitní a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele a psa samotného. 
 

     Pokud ne, nezbývá než tento přestupek písemně ohlásit na obecním úřadě s žádostí o zahájení 
přestupkového řízení. Tato žádost bude postoupena komisi k projednávání přestupků při Městském úřadě 
v Chotěboři. Dále bude s majitelem naloženo dle platných právních předpisů se všemi důsledky. 
 

BESEDA O ZELENÝCH POTRAVINÁCH 

     Po velikonočních svátcích se v úterý 3. dubna sešli 
příznivci  zelených  potravin, aby se dozvěděli zajímavé 
a potřebné  informace  o  tom, jak  se  žije  s ječmenem 
a chlorellou. Již podruhé jsme v zasedací místnosti 
obecního úřadu přivítali paní Zdenu Hyršovou, která za 
námi přijela v doprovodu své kamarádky paní Hany 
Tonarové. Smyslem velmi milého a přívětivého setkání 
byla vyprávění jejich příběhů o uzdravení se díky 
zeleným potravinám, dále o tom, proč ve svých rodinách 
zařadily ječmen a chlorellu do jídelníčku a jak zelené po-
traviny prospívají dětem. Závěrem shrnuly nejdůležitější 
účinky zelenáčů na lidský organismus, seznámily pří-
tomné se způsobem užívání a poté již nadešel prostor 
pro dotazy občanů.  
     Besedu jsme zakončili ochutnávkou zelených 
potravin a poděkováním paní Zdeně Hyršové a Haně 
Tonarové, které konstatovaly, že u nás v Oudoleni již mnoho občanů zelené potraviny užívá. Tak hodně štěstí a ať 
jste všichni zdraví!!                                                                                                                          Blanka Zvolánková 
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ČISTÁ VYSOČINA 2018 

     Druhý a třetí dubnový týden začal na 
Vysočině jubilejním 10. ročníkem tradič-
ního úklidu v okolí silnic pod názvem 
Čistá Vysočina. I občané naší obce patřili 
mezi téměř 22 tisíc dobrovolníků, kteří se 
letos k této akci přihlásili  a  pomohli  vy-
čistit přírodu. V  sobotu 7. dubna oudo-
lenští mladí hasiči uklízeli veřejná pro-
stranství obce a vyčistili cestu na oudo-
leňskou křižovatku, zastupitelé a další  
občané  si rozebrali  trasy na Slavětín, 
na státovku a podél státní silnice od 
„mrchoviště po slavětskou ruku“. 
V letošním roce jsme opět nacházeli 
především PET lahve, lahve od alkoholu, 
hliníkové plechovky, kelímky od kafe, 
papírové kapesníky, ale také části 
automobilů, léky, elektrospotřebiče a části nábytku, i když musíme konstatovat, že v letošním roce se situace 
zlepšila a nenašli jsme takové množství odpadků jako v minulých letech. Že bychom se už konečně poučili a zbavili 
se zlozvyku odhazování odpadků do přírody?  
     Kraj Vysočina má za sebou kampaň podporující „zdravé“ a odpovědné nakládání s odpady, každoročně 
podporuje obce v třídění odpadu a prostřednictvím grantových programů podporuje pořizování nových kontejnerů 
na separaci odpadu. To vše je však jen nástroj, pořádek v přírodě si musíme udržet vlastní sebekázní. 
     Poděkování patří Vám všem, kteří jste se zapojili a udělali tak naší přírodě radost!!!                Blanka Zvolánková 
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O BREJLATÝ PRINCEZNĚ 

     Ve středu 25. dubna v pod-
večer se sál kulturního domu 
zaplnil především dětmi, které 
se v doprovodu svých rodičů 
nebo babiček a dědečků přišly 
podívat na pohádku O brejlatý 
princezně. Přijeli ji k nám do 
Oudoleně zahrát žáci 8. roč-
níku Základní školy a Ma-
teřské školy v Havlíčkově 
Borové pod vedením paní 
ředitelky Mgr. Martiny Brych-
tové. Osmáci již od září pilně 
trénovali v rámci Čtenářského 
klubu, pečlivě se učili texty, 
trénovali scény, sháněli a za 
pomoci rodičů šili kostýmy. 
Výsledek jejich půlroční práce 
odměnili posluchači velkým potleskem. Pohádka se jim moc povedla. Všem mladým hercům jsme poděkovali a za 
odměnu získali upomínkové předměty a večeři.                                                                              Blanka Zvolánková 
 

BESEDA – NÁRODNÍ PARKY V USA 

     V sobotu 28. dubna se na obecním úřadě konala přednáška 
o národních parcích na západu USA. Již potřetí k nám zavítali 
Ivana Rosická a Tomáš Holub, kteří se do USA podívali na 
přelomu září a října roku 2013. Nejdříve posluchače, kteří 
zaplnili zasedací místnost téměř do posledního místečka, 
seznámili s technickými informacemi (letadlo, půjčení auta, 
atd.). Tomáš a Ivka nemají v oblibě zůstávat dlouho 
ve městech, cestují výhradně za přírodou, ale v San Franciscu 
se trochu pozdrželi. Poté už nám promítali nádherné fotky 
z navštívených národních parků (např. Yosemite, Arches, Zion, 
Grande Canyon), dále jsme zhlédli město, které je centrem 
hazardu, čili Las Vegas. Celé promítání bylo doplněno pěkným, 
zajímavým a humorným vyprávěním, takže dvě a půl hodiny 
všem posluchačům utekly a zpříjemnily sobotní večer. Pan 
starosta Ivce a Tomášovi poděkoval, předal  jim  malé dárečky 
a pozval je na další vyprávění ze svých cest.  Štěpán Zvolánek  
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU   
     V úterý 22. 5. 2018 od 15.55 do 16.15 hodin proběhne u montované haly v dolní části obce 
svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.  
     Mezi nebezpečný odpad patří: baterie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmašťovací 
přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, 
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, apod. Tento svoz není určen k 
odvozu 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 – odběr  tohoto  stavebního (ne komunálního) odpadu  musíte  řešit  samostatným  
odvozem po dohodě s firmou. 
 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

DUBEN V MŠ   

     V dubnu se konečně obje-
vilo krásné počasí, na které 
jsme všichni tolik čekali, a tak 
jsme při vycházkách mohli 
začít objevovat vše, co se po 
zimě změnilo. První dubnový 
týden jsme zahájili tématem: 
Voláme Tě, sluníčko. Děti se 
naučily báseň "Hřej sluníčko, 
hřej" a vyzkoušely si, jak se dá 
vytvořit velké slunce pomocí 
jejich těl. Nakonec si každý 
podle své fantazie sluníčko vy-
robil (někdo ho nakreslil a ně-
kdo složil z PET víček). Jaro 
bylo v plném proudu, nastal 
čas připravit také naši zahra-
du. Zahrada je plná stromů, 
keřů, rostlin a záhonků. O dva 
z nich se starají děti z mateřské školy, a tak nás čekala spousta práce. Nejdříve jsme je obložili kameny a pak 
vytvořili mřížku z vrbových větviček, aby bylo zřejmé, kam jakou rostlinu v budoucnu zasadíme. Ve třídě jsme si 
připravili semínka k naklíčení a děti nakreslily cedulky, které pak k rostlinám do záhonku přiřadí. O záhonky se 
můžeme  dobře  postarat také z důvodu, že nám na zahrádce přibyl domeček na nářadí (konvičky, lopaty, vozíčky 
a hrabičky) a na nové hračky, které děti dostaly. Ani letos jsme nezapomněli a rozhodli se, že neprobudíme jenom 
záhonek na  naší  zahradě, ale  celou přírodu – děti u lesa zatancovaly  naučené  tanečky, zazpívaly několik písní 
a hlavně použily zaříkadlo pro odemčení lesa/přírody. Poslední týden jsme věnovali oslavě k příležitosti Dne Země 
– s dětmi jsme posbírali odpadky kolem školky a oslavovali jsme starý strom, který je na naší zahradě. A i když 
jsme se téměř celý měsíc věnovali hlavně přírodě, nebylo to vůbec na škodu. Děti si uvědomily, jak je pro nás 
důležitá, a že kdybychom jí ubližovali, ubližovali bychom tak vlastně sami sobě.                              Paní učitelky MŠ 
   

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ  

     Chtěli bychom moc poděkovat paní Michalu Blažkovi za jeho ochotu a práci ve volném čase, ve kterém nám 
zhotovil domeček na všechny hračky a nářadí. DĚKUJEME!                                                             Paní učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA          

ZÁPIS 
     Zápis dětí do 1. třídy naší školy se tentokrát konal 20. dubna. 
K zápisu se dostavilo 5 předškoláků. Zapsáni byli všichni, takže  
prvního září mezi námi přivítáme nové prvňáčky, a to Emičku M., 
Sárinku D., Emmičku S., Jendu B. a Adámka B.              Učitelky ZŠ 

 

SOUTĚŽ ZLATÝ LIST 
     Stalo se již tradicí, že se naši žáci účastní přírodovědné soutěže 
Zlatý  list, kde  si  prověřují  znalosti  z  těchto okruhů: 1. Orientace 
v přírodě, mapy, 2. Ptáci a savci, 3. Mykologie, 4. Botanika, 5. Chrá-
něná  území,  6. Obojživelníci  a  plazi,  7. Geologie,  8. Myslivost, 
9. Bezobratlí, 10. Pobytová znamení.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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     Okrskové kolo Zlatého listu se konalo v sobotu 21. 4.  v Sobíňově.  Naše družstvo LIŠKY (složené ze dvou 
hlídek), soutěžilo v tomto složení: Kája Babáková, Tom Hanzalík, Štěpa Holas, Evička Rosická, Lucka 
Strašilová a Hanička Zvolánková. Bodové ohodnocení obou hlídek se sčítalo. Ze šesti družstev v kategorii 
mladších žáků byli naši třetí a postupují do krajského kola, které se bude konat 17. - 18. května v Kři-
žanově.  Krajská kola jsou doplněna přírodovědnými programy, tak se těšíme.                                        Učitelky ZŠ 
 

4. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE V OUDOLENI   
     V úterý 24. dubna se v místním kulturním domě  konal 
4. ročník  šachového  turnaje, který  je  určen   pro   žáky 
1. stupně z okresu Havlíčkův Brod. Letos se ho zúčastnil 
rekordní počet 52 hráčů (z toho 21 z naší školy a školky). 
Přijeli hráči z brodských základních škol, Lipnice, Lípy, 
Lučice, Přibyslavi, Okrouhlice. Hrálo se 7 kol, 2 x 15 minut 
na partii. 
     Před polednem už jsme znali výsledky: na 1. místě se  
umístil Tomáš   Koumar  (TJ  Jiskra  Havlíčkův  Brod), na 
2. příčce  skončil  Vítek  Fencl (TJ Jiskra Havlíčkův Brod). 
Z poháru, diplomu a krásného třetího místa se radoval 
Vojta Zvolánek (Oudoleň). Z dívek byla nejlepší Alžběta 
Zvolánková (Oudoleň), která jinak skončila na celkovém 
6. místě. Na krásném 5. místě skončil i stále se lepšící 
Štěpán Holas, který statečně bojoval o umístění na 
"bedně".  
     Statečně bojovaly i "holky z naší školky" - Emmička 
Stehnová, Sára Doleželová a Emička Marková, stejně 
tak se snažily i prvňačky Lenička Zvolánková, Ivanka Kozarová, Emička Holasová, Kristýnka Kubátová a Na-
tálka Záhumenská. Přesto, že tyto slečny hrají šachy teprve necelé 4 měsíce, tak jsou moc šikovné. Obzvláště se 
dařilo Leničce Zvolánkové, která v kategorii "dívky do 8 let" obsadila první příčku. 
     Děkujeme Zastupitelstvu obce Oudoleň za poskytnutí finančního daru, za který jsme mohli nakoupit ceny pro 
všechny hráče, děkujeme také TJ Sokol Oudoleň za finanční dar, za který jsme pořídili medaile, poháry a odměny, 
dále firmě COOP, Městysu Havlíčkova Borová, Veronice Janáčkové a firmě Elasta Vestil s. r. o., Krucemburk. 
     Velké  poděkování  patří  maminkám  a  babičkám,  které přichystaly pro děti a jejich doprovod vynikající sladké 
i slané pohoštění a všem, kteří se na této akci podíleli.                                                                                         KCH 
 

VÝLET KE KAŠPARÁKU 
     Poslední dubnový školní den jsme strávili mimo školní lavice. Podnikli jsme pěší výlet ke Kašparáku. Počasí 
nám přálo, jen vítr nás trochu zlobil. U rybníka jsme se rozdělili na dvě skupiny: lesníky a vodníky. Lesníci 
pozorovali a poznávali bezobratlé živočichy v lese, vodníci lovili a určovali živočichy ve vodě. Poté nás čekala 
přednáška pana Josefa Stehna o myslivosti. Nakonec jsme si opekli špekáčky a zahráli hry. Dopoledne uteklo jako 
voda. Jsme rádi, že se nám den v přírodě vydařil.                                                                             Učitelky ZŠ 
 
Postřehy dětí:  
 Šli jsme pěšky. Lovili jsme zvířátka. Opékali jsme buřty. Hráli jsme hru. Ta hra se jmenovala lesníci a ha-

strmani. Pak jsme měli přednášku o lesních zvířátkách. Přijel tam myslivec a říkal různé věci o lese a zví-
řatech. Líbilo se mi to. Lenka Z., 1. r.  

 Šli jsme pěšky. Lovili jsme zvířátka, Opékali jsme buřty. Líbilo se mi všechno. Lovili jsme pulce. Našli jsme 
mrtvého kapra. Jáchym D., 2. r.  
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Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Vás srdečně zve na další zajímavou přednášku: 
 

NEZVEME SI ZÁVISLOST ČI NEMOC DO RODINY VLASTNĚ SAMI? 
 

Přednáška se koná v úterý 15. 5. 2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Přednášející: Mgr. Josef Soukal, vedoucí Adiktologické ambulance Kolping.  Téma: protidrogová prevence. 

           
 

                                    
 

                                      

 Šli    jsme   ke  Kašparáku 
v 7.35 hodin. Byli jsme 
rozděleni  do dvou skupin, 
v jedné byli vodníci a v dru-
hé  lesníci.  Já   jsem  byl 
ve vodnících, my vodníci 
jsme měli planktonky na 
chytání vodních živočichů. 
Pak jsme je měli nakreslit. 
Chytili  jsme několik pulců 
a jednu pijavici. Pak jsme 
se vyměnili. Takže jsme 
byli lesníci. Chytili jsme 
sekáče a jiné živočichy, 
které jsme měli ve zkumav-
kách. Mezitím, jak jsme se 
měnili, tam byl myslivec, 
který nám ukázal kůži lišky 
a jezevce. Po tom všem 
jsme si opekli buřty.  
                   Štěpán H., 4. r.  

 V pondělí  30. 4.  jsme šli 
ke Kašparáku. Rozdělili 
jsme se tam na vodníky a lesníky. Vodníci chytali ve vodě a chytli jsme i pulce, bruslařky, znakoplavky a pija-
vice a kvákaly tam žáby. Potom jsme se vyměnili.  A my, co jsme byli vodníci, tak jsme se stali lesníky. Jako 
lesníci jsme viděli pavouky, brouky, stínky, mušky a pak jsme to všechno zkoumali. Opékali jsme buřty. A ja-
ko lesníci jsme měli přednášku, byla tam kůže z lišky a kůže z tchoře a jezevce. Odpoledne jsme měli 
přírodovědný kroužek, šli jsme do potoka u Blažků. Ulovili jsme ryby a pijavice. Lovili jsme síťkami.  
                                                                                                                                                    Hanička Z., 4. r.  
 

TÉMĚŘ VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ O NEJVĚRNĚJŠÍ 

PORTRÉT BEDŘICHA SMETANY  
(článek napsaný v souladu s GDPR)   
     Žáci a žákyně 3., 4. a 5. ročníku ZŠ kreslili v hodině 
hudební výchovy portrét českého hudebního velikána 
Bedřicha Smetany. K dispozici měli fotografii promítnutou na 
plátno a svůj výtvarný talent.  
     Výsledek byl více než uspokojivý. Ze všech portrétů na 
nás shlížel skladatel jako živý. Abychom předešli zaujatosti 
vyučující osoby, inklinující spíše k impresionismu a surrea-
lismu, a spravedlivě rozhodli, která z podobizen je opravdu 
nejvěrnější, vyvěsili jsme portréty na nástěnku a označili 
čísly, aby veřejnost za nás toto složité rozhodování vyřešila. 
Svůj názor mohl hlasováním vyjádřit každý, kromě 
samotných autorů vystavených hodnotných děl. 
     Hlasů se sešlo opravdu mnoho, za což se sluší na tomto 
místě poděkovat všem hlasujícím. Děkujeme. 
     A nyní to, na co všichni netrpělivě čekají: Který Bedřich 
Smetana si byl nejvíce podobný? Na prvním místě se 
s dvaceti hlasy umístil portrét č. 7, jehož autorem(-kou) byl(-
a) žák(-yně) 4/6, na druhém místě podobizna č. 8 od 3/4 a na 
třetím dílo č. 1 od žáka(-yně) 3/5. Autor(-ka) vítězné podo-
bizny Bedřicha Smetany byl(-a) odměněn(-a) kelímkem 
dvanáctiprocentní smetany. Ostatní umělci(-kyně), tedy 4/1, 
4/2, 4/3, 4/4, 4/7, 4/8, 4/9, 3/4, 3/5, 3/6 a 5/2, získali alespoň 
smetanové bonbóny. 
     Můžeme tedy konstatovat, že se soutěž vydařila a už se 
těšíme na Antonína Dvořáka.                       Učitelka ZŠ/4/0,5 
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC - OHŇOSTROJ 
     Chceme touto cestou poděkovat sponzorům za úhradu ohňostroje na Pálení čarodějnic. DĚKUJEME. 
 

DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ V OUDOLENI 
     Soutěž máme úspěšně za sebou, tak mi dovolte malé ohlédnutí. V prvé řadě 
velké poděkování zaslouží paní Eva Rosická, která měla vše pevně v rukou. Její 
úsilí v práci s dětmi a pořádáním celé soutěže se setkalo s velkým obdivem a vy-
sokou spokojeností nejen soutěžících, ale i rozhodčích, kteří celou akci ohodnotili 
jako velmi zdařilou. 
     Naštěstí nám přálo nejen počasí, a tak vystoupení našich mladých hasičů, jak 
v disciplíně 4 x 60 m, útoku požárních dvojic, tak i v požárním útoku bylo 
korunováno pro starší 4. místem, což je bohužel místo nepostupové, a pro mladší 
skvělým 2. místem, které postupové je, a proto se můžeme těšit na jejich 
výkony 19. 5. 2018 v Chotěboři. Děti měly ohromnou radost nejen z poháru a me-
dailí, ale i z dárků, které dostaly od našich sponzorů, kterým touto cestou 
děkujeme. 
     Další poděkování patří též všem, kdo se podíleli na občerstvení, bylo vynikající a velmi pestré. Také děkuji všem 
pořadatelům z SDH Oudoleň, kteří pomáhali, kde bylo třeba, a zajišťovali technickou podporu. 
     Závěrem si Vás dovoluji pozvat na okresní kolo, které se bude konat 19. 5. na stadionu Města Chotěboř. 
Zahájení v 9.30 hodin.  
     Ještě jednou všem zúčastněným děkuji a všichni se budeme těšit na další úspěch našich mladých hasičů. 
                                                                                                                                Za SDH Oudoleň Hana Zelenková 

OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ 
     Okrsková hasičská soutěž dospělých hasičů se bude konat v sobotu 2. 6. v Kojetíně. Naši hasiči se nechtějí 
nechat zahanbit od mladých hasičů, a tak již pilně nacvičují. Také se proslýchá, že letos bude soutěžit i družstvo 
žen. Tak neváhejte a přijeďte naše hasiče do Kojetína podpořit. 
 

  

 

SOUTĚŽ "ZLATÁ VČELA"     
     Dne 5. května 2018 proběhla v Senožatech dlouho očekávaná soutěž „Zlatá včela“, oblastní kolo Kraje 
Vysočina, kterého se zúčastnil i náš včelařský kroužek.   
     Jelikož jsme se soutěže účastnili již podruhé, 
věděli jsme, do čeho jdeme. 
     Vše probíhalo v budově místní školy, kde byli 
soutěžící rozděleni na skupiny podle tříd ve ško-
le. Oproti  loňsku  postupují  do  celostátního kola 
i mladší děti (1. - 5. třída), a to tři nejlepší z každé 
oblasti. Ze starších (6. - 9. třída) postupují také tři 
žáci. 
1. - 5. třída: - písemný test (20 otázek) 

- botanika (20 rostlin) 
- anatomie (10 bodů) 
- praxe (20 bodů) 
- včelařské pomůcky (20 bodů). 

6. -  9. třída: - písemný test (30 otázek) 
- botanika (20 rostlin; rodové i druhové jméno) 
- anatomie včely (5 mikroskopických vzorků + otázky – 10 bodů celkem) 
- včelařské pomůcky (20 pomůcek + popis funkce) 
- praxe u demonstračních úlů (co je na plástu, části úlu, manipulace s rámky – 20 bodů). 

 

     Tyto třídy byly ještě rozděleny do skupin cca po 10-ti soutěžících, a ti obcházeli jednotlivá stanoviště, vše 
probíhalo v klidu, nikde se nečekalo. 
     Po obědě bylo vyhlášení výsledků a pak následovala exkurze do včelařského skanzenu v Humpolci. 
     Z našich se nejlépe umístil Jan Zvolánek na 2. místě a postupuje do celorepublikového kola konaného 
26. - 27. 5. v Nasavrkách. Jsme na Honzu pyšní a držíme mu palce. 
     I ostatní děti zdatně bojovaly a doufám, že získané poznatky zužitkují příští rok.           Za VKM David Bačkovský    
 

   
 

OKÉNKO MYSLIVCE 

     Zdravím přátele přírody a myslivosti. Ukončili jsme zimní období a tím i přikrmování zvěře v době strádání. 
Nastává období jarních senosečí, kde se budeme snažit zachránit co největší počet mláďat srnčí zvěře a drobné. 
K tomuto účelu jsme zakoupili pachové ohradníky, které budeme aplikovat po domluvě se zástupcem Havlíčkovy 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

VČELAŘÍCI 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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                          ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                            V měsíci květnu oslaví výročí narození: 
 

                                    Zdeněk Janáček, Oudoleň 113     

                                  BLAHOPŘEJEME! 
 
 
                                                                                    

            
 

            PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 
 

                 Plánované přerušení dodávky elektřiny v naší obci 
              bude ve středu 30. 5. 2018  

           v době od 7.30 do 18.00 hodin.  
 

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html 

 
 
                                                                                    

            
 

Borové zemědělské a. s. dva dny před senosečemi. Jsme rádi, že komunikace mezi 
družstvem a námi je na velmi dobré úrovni a myslíme si, že 70 % mláďat dokážeme 
zachránit. S tím nám pomáhají i naši psi, s kterými den před senosečemi procházíme 
dané lokality, dospělou zvěř vyháníme a mláďata vynášíme na bezpečné místo. 
     Dále bych chtěl připomenout možnost nákazy prasat africkým morem. Tato 
nákaza je stále aktuální, a proto bych chtěl občany, kteří by našli úhyn této zvěře, 
poprosit, aby neprodleně nahlásili tento úhyn mysliveckému spolku.      
     V kynologické činnosti probíhá výcvik mladých psů k daným zkouškám k lovecké 
upotřebitelnosti a konečnému uchovnění.  
      A na konec pozvánka: od 2. 6. do 6. 6. 2018 v době od 9.00 do 17.00 hodin bude probíhat v sále staré radnice 
v Havlíčkově Brodě chovatelská přehlídka trofejí. Lovu, lesu zdar!                      Za myslivecký spolek Oldřich Kubát  
                                                                                                                                                                               
 

 
       Druhou květnovou neděli si připomeneme Den matek. Je to svátek, který byl dlouho u nás opomíjený, tím více 
by měl mít v našem moderním kalendáři své místo. Třetí neděli v červnu zase slavíme Den otců, což už ví 
málokdo. Ovšem stát se otcem je, jak všichni víme, mnohem snadnější než stát se a být matkou. Abych nebyl 
podezírán z genderové nevyváženosti, musím uznat, že být dobrým otcem je rovněž nelehké. Leč přece jen v naší 
tradiční rodině je role matky jako základu rodiny významnější, jejich svátek vnímáme jako poctu mateřství. Naše 
maminky si to jistě zaslouží. Jejich obětavost a laskavost se i po letech projevuje v té lepší části našich osobností. 
      Den matek se slaví v různé dny na mnoha místech po celém světě, v Československu se začal slavit v roce 
1923 a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl vědomě postupně zatlačován do 
pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března). Jeho různé podoby (a na pracovištích často 
nucené a ne příliš důstojné) máme my starší v paměti.  
     Po roce 1989 se připomínání Dne matek obnovilo. V dnešní době se senioři, a to zvláště ženy, většinou dožívají 
vyššího věku, bývají bystré a plny psychických sil. Jako moje jednadevadesátiletá maminka. Na druhé straně 
nejednou mnohé matky v dnešním uspěchaném světě jen v samotě čekají, až si jejich děti a vnoučata na ně 
vzpomenou a projeví svou lásku a vděk. Třeba jen návštěvou a kytičkou. Velmi šťastné jsou rodiny, kde vzájemné 
dobré vztahy a porozumění prolínají všemi generacemi. Mnohdy si stěžujeme na povrchnost našich dětí a vůbec 
dnešních mladých lidí. Ale to se jen vrací, co jsme do nich vložili. V dobrém i v tom nepovedeném. 
     Někdy i dobří lidé zapomínají. Přimlouvám se proto za připomenutí svátku matek, nic maminky tolik nepotěší 
jako projevy lásky jejich potomků.                                                                    Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

 
15. 5.  

Přednáška Nezveme si závislost či 

nemoc do rodiny vlastně sami? 
ZŠ a MŠ Oudoleň 

17. 5.  Zasedání zastupitelstva obce Obec Oudoleň 

22. 5.  Nebezpečný odpad Obec Oudoleň 

9. 6.  Pouťové posezení 
Obec Oudoleň 

ZŠ a MŠ Oudoleň 

Pohostinství  
Kulturní dům Oudoleň Provozní doba - KVĚTEN 2018 

Pátek 11. 5.  18.00 - 22.00  

Sobota 12.5. 18.00 - 22.00 

Neděle 13. 5.  18.00 - 22.00 

Pondělí 14. 5.  zavřeno 

Úterý 15. 5.  18.0 - 22.00 

Středa 16. 5.  18.00 - 22.00 

Čtvrtek 17. 5.  18.00 - 22.00 

Pátek 18. 5.  18.00 - 22.00  

Sobota 19. 5.  18.00 - 22.00 

Neděle 20. 5.  18.00 - 22.00 

Pondělí 21. 5.  zavřeno 

Úterý 22. 5.  18.00 - 22.00 

Středa 23. 5.  18.00 - 22.00 

Čtvrtek 24. 5.  18.00 - 22.00  

Pátek 25. 5.  18.00 - 22.00  

Sobota 26. 5.  zavřeno 

Neděle 27. 5.  18.00 - 22.00 

Pondělí 28. 5.  zavřeno 

Úterý 29. 5. 18.00 - 22.00 

Středa 30. 5. 18.00 - 22.00 

Čtvrtek 31. 5. 18.00 - 22.00 

Pátek 1. 5. 18.00 - 22.00 

Sobota 2. 5.  18.00 - 22.00  

Odpovědná vedoucí:  

Jana Stránská,  tel. 777 02 59 50 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA - INZERCE 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._b%C5%99ezen
mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
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FOTOOKÉNKO 

 

Včelaříci na soutěži Zlatá včela.  

Zápis do 1. třídy. 

Zápis do 1. třídy. Zápis do 1. třídy. 

Zápis do 1. třídy. 

Zápis do 1. třídy. 

Nová šatna mateřské školy. 

Vítězové šachového turnaje. Vítězky šachového turnaje. 


