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Obec Oudoleň Vás srdečně zve na 
 
 
 
 

v sobotu 9. 6. 2018 
 

Program: 
 

13:00 - Mše svatá před kulturním domem + svěcení nového  

     hasičského vozidla 

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. 
 

 
 

 
  
                         ČERVEN 2018  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Oudoleňské listy 

Okrsková soutěž v Kojetíně. Foto: Zdena Musilová 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 17. 5. 2018 

P O Z V Á N K A  
 

 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 19.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení  
3. Stavební parcely 
4. Bezúplatný převod pozemku 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

− Usnesení č. 3/4/2018: Zastupitelstvo bere na 
vědomí rozpracovaný projekt pro stavební 
ohlášení a územní souhlas od firmy TRIGNIS 
spol. s r. o.  

− Ostatní usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo  projednalo  žádost Základní školy 
a Mateřské školy Oudoleň o výpůjčku části 
pozemků p. č. st. 132 a p. č. 42/3 jako zahradu 
pro mateřskou školu. Do příštího zasedání 
zástupci školy vytýčí požadovanou část pozemků 
k výpůjčce. 

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zemědělském 
pachtu s Lesním družstvem obcí se sídlem v Při-
byslavi a Dodatek č. 1 ke smlouvě pachtovní - 
Dohoda o výši pachtovného.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
průřez kanalizace od stavebních parcel a za-
mítavé  stanovisko  majitelů  pozemku  p. č. 22/1 
a p. č. 21 v k. ú. Oudoleň k prodeji části pozemků 
na vedení kanalizace obci. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem 
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavební 
parcely  nad  koupalištěm.  Dále bylo seznámeno 
s návrhem Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi 
obcí a společností Havlíčkova Borová zemědělská 
a. s., týkající se úhrady přípojek ke stavebním 
parcelám společnosti Havlíčkova Borová země-
dělská a. s., nad koupalištěm. Zastupitelstvo 
schvaluje prodej  zasíťovaných parcel za cenu 
250 Kč/m2, vč. DPH. Po   zkolaudování   stavby 
do 3 let bude stavebníkovi vráceno 100 Kč/m2.  

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Pravidla pro 
poskytování příspěvku pro výstavbu rodinného 
domu. Pravidla byla sestavena z důvodu řešení 
nedostatku stavebních parcel a podpory výstavby 
nových rodinných domů. V rámci těchto pravidel 
obec poskytne:  

− příspěvek ve výši 150 000 Kč na demolici 
rodinného domu s následnou výstavbou 
nového rodinného domu  

− příspěvek ve výši 100 000 Kč na výstavbu 
nového rodinného domu na vlastním 
pozemku.  

− Zastupitelstvo schvaluje požádat o obnovu druhu 
pozemku  na  ostatní  plocha, místní komunikace 
u těchto  pozemků v k. ú. Oudoleň: p. č. 601/19, 
p.  č. 635/6,  p. č. 635/4,  p. č. 601/18,  p. č. 717, 
p. č. 363/16, p. č. 708.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci, týkající se 
úpravy   křížku  a   ošetření  tří  lip  na  pozemku 
p. č. 415 v k. ú. Oudoleň a umožnění vstupu 
veřejnosti na tento pozemek. 

− Zastupitelstvo neschvaluje dlouhodobý pronájem  
části  obecního  pozemku p. č.  648/45 v k. ú. 
Oudoleň o výměře asi 30 m2 z důvodu chovu 
slepic. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
ohlášení vrtných prací v rámci projektu Posílení 
vodárenské soustavy. Vrtné práce budou 
provedeny na pozemku p. č. 177/7 v k. ú. Slavětín 
u Oudoleně.  

− Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce 
Oudoleň za rok 2017, bez výhrad. Zastupitelstvo 
schvaluje účetní závěrku za rok 2017.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 3/2018. Na základě tohoto 
opatření bude rozpočet obce na straně příjmů na-
výšen  o  47 772 Kč (prodej  dřeva za  43 280 Kč) 
a na straně výdajů o částku 10 693 Kč (např. 
příspěvek na šachové turnaje, na hru Plamen - 
celkem 10 521 Kč).  

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era  638 396,69 
 ČSOB a. s.                           3 415 564,02 
 Česká spořitelna a. s.  171 221,02 
 Česká národní banka  298 286,00 
 Celkem                           4 523 467,73 Kč. 
 Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 

prostředky na účtech obce bez peněžních záruk 
činí 4 430 639,73 Kč. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědo-
mí další informace k připravované výzvě Místní 
akční skupiny Havlíčkův kraj, o. p. s. na podporu 
oblasti Doprava.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kon-
troly Hasičského záchranného sboru Kraje Vyso-
čina, územní odbor Havlíčkův Brod, v kulturním 
domě, týkající se dodržování povinností stanove-
ných předpisy o požární ochraně. Zastupitelstvo 
dále projednalo   zbytečnost   ohlašoven   požárů 
v   obci.   Zastupitelstvo  ruší  ohlašovny   požárů 
v obci. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje 
Knihovní řád Obecní knihovny Oudoleň. Knihovní 
řád byl aktualizován dle pravidel GDPR. 

− Zastupitelstvo  souhlasí  se  zemními    pracemi 
na obecním pozemku p. č . 648/92 v k. ú. 
Oudoleň – příjezdová cesta k domu čp. 88 
(strhnutí drnu a zavezení drtí). 

− Zastupitelstvo neschvaluje prodej obecního 
pozemku p. č. 38/6 v k. ú. Oudoleň. 

− Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení 3 ks 
smrků  na  pozemku  p.  č. 683/28 a 1 ks smrku 
na pozemku p. č. 136/2 v k. ú. Oudoleň z důvodu, 
že hrozí pád na el. vedení, domy čp. 78, 69 a 65, 
a ohrožují také občany na místní komunikaci. 
Zastupitelstvo doporučuje pokácení.  

− Různé - Zastupitelstvo projednalo: 

− pouťové sobotní odpoledne 

− prezentaci obce při soutěži Vesnice roku. 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
 

POZVÁNKA NA POUŤOVÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE 

Obec Oudoleň Vás srdečně zve v sobotu 9. června 2018 na Pouťové sobotní odpoledne.  
Program bude zahájen ve 13.00 hodin mší svatou před kulturním domem. Mši bude celebrovat páter Daniel 
Kolář. Mše bude spojená se slavnostním svěcením nového hasičského vozidla.  
Ve 14.00 hodin bude program pokračovat koncertem dechové hudby VYSOČANKA z Brtnice.  
V 16.00 hodin  vystoupí Taneční kroužek aerobiku pod vedením paní Radky Večeřové. 
V 16.30 hodin přítomné čeká vystoupení BM Fitness Havlíčkův Brod SLUNÍČKA. Tým aerobiku, jehož členkou 
je Nelinka Slámová, získal v 2. a 3. výkonnostní třídě v republikových soutěžích 9 zlatých a 2 stříbrné medaile.  
V 17.00 hodin se předškoláci rozloučí s mateřskou školou. Dále bude následovat v 17.30 hodin vystoupení 
Hudebně - pohybového kroužku lidových tradic při ZŠ a MŠ Oudoleň pod vedením Mgr. Marty Půžové 
s programem Když jsem husy pásala. 
Od 18.00 hodin proběhne na zahradě Základní školy a Mateřské školy Oudoleň slavnostní certifikace školní 
zahrady s programem. Slavnostní certifikaci provede paní Iveta Machátová z Chaloupek, o. p. s. Starší školáci 
zazpívají vlastní kramářskou píseň o Kájovi z Oudoleně, kterému se nechtělo pracovat na zahradě.  
Taneční zábavou od 19.00 hodin bude provázet skupina KOCÁBKA BEAT.  
Po celé odpoledne jsou pro Vás připraveny pouťové atrakce. Na návštěvníky také čeká bohaté občerstvení.  
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS! 
V případě nepřízně počasí bude program probíhat v kulturním domě. 
 

DÍKY TŘÍDĚNÍ ODPADŮ TAKÉ  NAŠE  OBEC  PŘISPĚLA  KE  ZLEPŠENÍ  

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SNÍŽENÍ „UHLÍKOVÉ STOPY“  
     V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových 
kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM 
uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 
více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování 
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.  
     Obec Oudoleň dosáhla úspory 926 266 MJ energie a přispěla ke snížení emisí o 45,356 tun CO2 ekvivalentu. 
     Děkujeme Vám za dlouholetou spolupráci. TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL.  
                                                                 Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM, a. s. 
 

MĚSTO CHOTĚBOŘ VYDALO PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

     V rámci komunitního plánování sociálních služeb vydalo město Chotěboř publikaci Přehled 
poskytovatelů sociálních služeb a veřejných služeb souvisejících. Autorkami publikace jsou 
členky týmu pověřeného komunitním plánováním sociálních služeb, jmenovitě Jaroslava 
Doležálková, Hana Šeclová a Ing. Bc. Ivana Mrtková.  
     V publikaci je prezentováno téměř osmdesát organizací z Chotěbořska, Havlíčkobrodska i šir-
šího regionu, které  poskytují  občanům sociální služby nebo veřejné služby související. U každé 
z organizací naleznete základní, především kontaktní údaje, doplněné posláním organizace a její 
charakteristikou. V rámci jednotlivých organizací jsou pak podrobně  popisovány jednotlivé jí poskytované sociální 
služby či veřejné služby související. U každé služby naleznete kromě kontaktních údajů, poslání a charakteristiky 
služby také informace o cílové skupině, kapacitě služby, provozní době, bezbariérovosti služby, úhradě či 
bezplatnosti služby a podmínkách poskytnutí či neposkytnutí služby. (S.P., Chotěbořské Echo)  
     Tuto publikaci si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě nebo v prodejně COOP.  
 

PRVNÍ MÍSTO V TANEČNÍ SOUTĚŽI VE VOJNOVĚ MĚSTCI  
     V letošním školním roce probíhal v kulturním domě taneční kroužek pod vedením paní Radky Večeřové 
z Krucemburku a přihlášené děti pravidelně každý čtvrtek s chutí trénovaly choreografie na spoustu různých 
rytmických písniček. Vyvrcholením jejich činnosti byla 
Taneční akademie, která se konala v neděli 22. dub-
na v sokolovně ve Vojnově Městci. Děti všem přítom-
ným rodičům, prarodičům a známým předvedly, co se 
za pár měsíců naučily. Druhou velkou událostí byla 
nepostupová taneční soutěž, která proběhla na stej-
ném místě 14. května za účasti více než 400 dětí 
z různých základních, ale i mateřských škol. Do poroty 
usedli zástupci škol a hodnotili výkony dětí  v  kate-
goriích minižáci,  mladší  žáci, starší   žáci a nejstarší 
žáci. Náš zelenočervený jedenáctičlenný tým tancoval 
na písničku POUPATA a zaslouženě  obsadil krásné 
1. místo. Děti se snažily, tancovaly v rytmu, moc jim to 
slušelo a s vítězným pohárem a diplomem se hrdě 
vracely domů. Závěr tanečního kroužku si děti užily 
první červnový víkend na tanečním soustředění v Zásece u Radostína nad Oslavou. Poděkování patří paní Radce 
Večeřové za přípravu a rodičům za podporu!!!!                                                                               Blanka Zvolánková 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA   

KVĚTEN V MŠ   

     Všechno kvete, slunce svítí, maminečka svátek má. Tak začíná jedna z písniček, které jsme si v květnu 
připravili pro naše maminky. U příležitosti Dne matek 
se nám konečně podařilo uskutečnit očekávané 
společné odpoledne s rodiči. Na oslavu svátku 
maminek jsme se tentokrát vydali do přírody, 
k chaloupce, kde děti na louce maminkách před-
vedly, co se pro ně naučily, popřály jim a poděkovaly 
za to, že se o ně starají, a předaly malý dáreček. 
Potom jsme všichni společně udělali na louce 
obrovský přátelský kruh a děti učily maminky i tatínky 
některé písničky s pohybem. Bylo to milé. 
     Vynaloženou energii jsme si doplnili špekáčky, 
které jsme si opekli na ohni. Moc děkujeme tatínkům, 
kteří  nám  vše  na  opékání  připravili.  A   děkujeme 
i všem rodičům, kteří si udělali čas a mohli jsme si 
tak společně příjemně užít odpoledne. Těšíme se na 
další akci, kterou nás možná překvapí naši tatínkové.  
     Další hezkou akcí byl celodenní výlet na záchran-
nou stanici a ekocentrum Pasíčka u Proseče, kam 
jsme vyrazili společně se školou. Strávili jsme čas v příjemném prostředí, v krásné přírodě, děti se dozvěděly 
spoustu nových zajímavých informací z přírody a viděly zvířátka, která běžně v lese neuvidí. Největší zážitek 
ovšem měly, když dostaly lopatky, košťátka a štětečky a s tímto nářadím měly najít kostru dinosaura. Zahrály si tak 
na velké archeology.  
     A čemu dalšímu jsme se ještě v květnu věnovali? Hodně jsme se soustředili na pojmy bezpečí a nebezpečí, ať 
v souvislosti s dopravou, přírodou, anebo domovem i cizími lidmi.  
     Poslední květnový týden se děti dozvídaly zajímavosti ze života indiánů.                                     Paní učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA          

ÚSPĚCH ŠKOLÁKŮ VE 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO 

     Vážení přátelé, za Společnost Jana Zrzavého děkuji Základní škole v Krucemburku za uspořádání výstavy 
obrázků, které okolní školy poslaly do výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého. V tomto školním roce je to už 
13. ročník a zúčastnily se jej děti ze základních škol v Krucemburku, Okrouhlici, Havlíčkově Borové, ve Vojnově 
Městci, Oudoleni a Sobíňově. Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo 16. února 2018 za účasti paní Jany 
Zabloudilové, která vyučuje na Základní umělecké škole ve Žďáru nad Sázavou a sama se zabývá výtvarnou 
tvorbou. Druhou odbornicí v hodnotící komisi byla paní Marta Rejšková ze Základní umělecké školy v Krucem-
burku, která zároveň zastupuje Společnost Jana Zrzavého Krucemburk. 
     Pro tento ročník soutěže bylo vybráno téma Veduta - pohled na město a Moje oblíbená hračka. Obrázky se 
dětem povedly, takže bylo z čeho vybírat. Třetí téma - Jeníkovy pohádky a z nich Poslední pohádka, oslovilo 
mladší i starší žáky. Je to dobře, neboť tím může nastat čas k přípravě dalšího vydání Jeníkových pohádek s pou-
žitím obrázků právě ze soutěže Po stopách Jana Zrzavého. 
     Poděkování patří vyučujícím výtvarné výchovy za to, že ve svém pracovním plánu dají prostor pro účast ve vý-
tvarné soutěži a že seznamují žáky s dílem Jana Zrzavého. 
     Doporučuji vám, abyste se vydali prohlédnout si vystavené  obrázky. Shledáte,  jak  jsou  děti  vnímavé,  citlivé 
a šikovné.                                                                 Za Společnost Jana Zrzavého Krucemburk  Miloslava Michalová                                               
 

Po stopách Jana Zrzavého – vyhodnocení 3. ročníku soutěže
Téma Veduta Pohled na město  
 Mladší žáci  
1. Tereza Holcmanová 4. tř. Havlíčkova Borová 
2. David Klimeš 4. tř. Havlíčkova Borová  
3. Eliška Tonarová 3. tř. Havlíčkova Borová 
 

Starší  žáci  
1. Zuzana Čermáková  9. tř. 
Krucemburk 
2. Veronika Marie Balková 8. tř. 
Krucemburk 
3. Benedikt Coufal 9. tř. Krucemburk 
 

Téma Moje oblíbená hračka 
Mladší žáci  
1. Kristýna Kubátová 1. tř. Oudoleň  
2. Iveta Dejmalová 4. tř. H. Borová 

3. Kristýna Kohoutová 4. tř. Krucemburk 
3. Věra Losenická 1. tř. Krucemburk 
 
Čestné uznání Jiří Slejška 2. tř. Oudoleň   
Čestné uznání 
Anna Bencová 
9. tř. 
Krucemburk 
Čestné uznání 
Adéla Procházková 9. tř. Krucemburk   
 
Téma Jeníkovy pohádky Poslední pohádka 
Mladší žáci  
1. Tereza Prášková 6. tř. Okrouhlice  
2. Kristýna Bláhová 6. tř. Okrouhlice  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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3. Stanislav Moravec 4. tř. 
Oudoleň  
3. Natálie Sabelová 3. tř. 
Vojnův Městec  
 

Starší žáci  
1. Pavlína Culková 7. tř. 
Krucemburk  

2. Michal Bořil 7. tř.  Krucemburk  
3. Nela Mrštíková 6. tř.  Krucemburk  
 

Cena laické poroty  
Jan Losenický 1. tř. Krucemburk (hračka)  
Andrea Culková 4. tř.  Sobíňov (hračka)  
Šimon Steklač 4. tř.  Havlíčkova Borová (vedut)  
David Klimeš 4. tř.  Havlíčkova Borová (hračka). 

 

ŠKOLNÍ VÝLET PASÍČKA A POBYT NA KRÁTKÉ 
     Školní výlet jsme si letos naplánovali už na začátek května. Společně - děti z mateřské školy a žáci ze základní 
školy jsme se v pondělí 7. 5. vydali autobusem do záchranné stanice pro zvířata do Pasíček u Proseče. Mladším 
žákům a dětem byl určen program Brána do pravěku, starší se vydali do Toulcových Maštalí na prohlídku 
pískovcových skal.  
      Do školy se vrátili jen mladší žáci společně s dětmi z mateřské školy. Starší školáci zůstali od pondělního 
odpoledne do čtvrtka na Krátké. A jaký měli program?  
Pondělí: vycházka na Drátenickou skálu, pozorování rostlin a živočichů. 
Úterý:  výprava  po  stopách  těžby  železné  rudy a pálení dřevěného uhlí (milíře) v okolí Kadova, sledování vod- 
 ních živočichů ve Fryšávce. 
Středa:  výlet do Poličky – návštěva  muzea,  rodné  světničky  Bohuslava  Martinů  ve věži, staré školní třídy, pro-  
 cházka  po  hradbách, program  Výlet  do  středověku  a  výstava  Fenomén  Merkur (s  krásnými  modely 
 ze stavebnice). 
Čtvrtek:  návštěva muzea ve Žďáře nad Sázavou – výstava Z říše hmyzu. 
     Vařili jsme si sami – nejen děvčata, ale  i  kluci  se osvědčili jako zdatní kuchaři (krájení cibulky, příprava těsta 
na bramborové placky, smažení placek, škrábání brambor, zadělání těsta a pečení koláčů – vše bylo na jedničku).  
Výlet se vydařil, a tak se těšíme na  další v příštím roce.                                                                            Učitelky ZŠ 
 
✓ Školní  výlet.  1. den  –  7. 5.  –  Pasíčka  –  Jeli  jsme do vesnice Bor u Skutče. Měli jsme program o pískov-

cových skalách (Toulcovy Maštale). Bylo tam 
dřív moře 200 m hluboké. Potom jsme viděli 
pulce. Pulci potřebují kaluže, až vyrostou, tak 
tam nakladou vajíčka. Viděli jsme mravkolva, ten 
si dělá důlky do ze-mě. Potom jsme jeli na 
Krátkou. Tam jsme se ubytovali, převlíkli jsme 
se a šli jsme na skálu Dráteník. Potom jsme  
přišli zpátky na Krátkou. A  večer  jsme  hráli  
hry a potom jsme šli spát. 2. den – 8. 5. – Kdo 
se bojí vodou jít - Ráno jsme se probudili v 6.20 
hodin a šli jsme si vyčistit  zuby  a  potom  jsme  
se šli převlíknout a uklidili jsme si pokoj. Šli jsme 
pěšky z Krátké do Kadova na řeku Fryšávku. 
Tam jsme lovili. Než jsme šli lovit, tak jsme hráli 
hru (soutěž). Ulovili jsme jepice, chrostíky. Měřili  
jsme  teplotu  vody  a  její průhlednost. Pak jsme 
šli lesní cestou zpátky na Krátkou a tam jsme 
měli gulášovou polévku a dopoledne jsme si vařili oběd. 3. den – 9. 5. – Polička – Vstali jsme v 5.00 hodin. Šli 
jsme na autobus. Jeli  jsme  do  Poličky. Tam  jsme šli do muzea. A v muzeu jsme viděli zbroj a šaty a mohli si 
je zkusit. Potom  jsme  šli  na  hradby,  na  věž  a  na výstavu Merkuru. A pak  na  oběd. Po  obědě do muzea 
na prohlídku staré třídy. Pak jsme si šli koupit zmrzlinu. Potom jsme šli na autobus. 4. den – 10. 5. – Návrat 
z Krátké – Vstali jsme v 6.00 hodin. A  sbalili  jsme si spacáky. A šli jsme na autobus. Potom  jsme šli do muzea. 
A  v muzeu  jsme  viděli  brouky. Byly tři místnosti. První místnost – brouci. Druhá místnost – brouci a vosí 
hnízdo. Třetí místnost – veliký mravenec. Nejjedovatější  brouk  Puchýřník  lékařský (zatím u nás není rozšířen 
:-)). Bylo to SUPER!!!:-) Hanička Z., 4. r.  
 

Další postřehy účastníků: 
✓ Pasíčka – Jeli jsme na záchrannou stanici Pasíčka, kde jsme se najedli. Pak jsme se přesunuli do Boru u Skut-

če. Šli jsme na pískovcové skály (Toulcovy Maštale). Viděli jsme několik vysokých pískovcových skal. Většinou 
jsme šli z kopce. Byly tam velké svahy a nad svahy byly vysoké skály. Došli jsme až do skalního městečka, kde 
jsme to prošli. Lezli jsme do skuliny. Lezli jsme taky do velkých kopců, na závěr jsme si dali sprint do kopce 
s panem průvodcem, doběhl jsem za ním. Na Krátké jsme šli  ke Drátenické  skále. Šli  jsme ke skalnímu oknu 
a do jeskyně. Chodili jsme podle čepiček a bludiček. Štěpa H., 4. r.  

✓ Výlet k řece Fryšávce – Po  obědě jsme vyrazili do Kadova pěšky. Bylo to z Krátké asi 2 km. Těžila se tam 
železná ruda a zpracovávalo železo. Také tam stavěli milíře a v nich vyráběli dřevěné uhlí. Potom jsme šli 
k řece Fryšávce. Testovali jsme průhlednost vody. Ušli jsme 8,5 km. Leoš Z., 4. r.  
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✓ Výlet do Poličky – Ráno jsme  vstávali v 5 hodin. Večer jsme si museli sbalit. A šli jsme na zastávku. Jeli jsme 
do Krásné a pak do Poličky. Když jsme přijeli, šli jsme do muzea. V první místnosti jsme viděli zbroj a šaty, to 
jsme si mohli vyzkoušet. Druhá místnost byla Merkur. Merkur byl vymyšlen 1920, nebyly šroubky ani matice, 
byly háčky. Tak jsme tam stavěli. Nasvačili jsme se a šli jsme na hradby, tam jsme si povídali, jak to bylo, když 
útočili. Pak jsme šli na kostelní věž, tam bylo 198 schodů. Viděli jsme, kde bydlel Bohuslav Martinů. To byla 
malá světnička. Odtud byl pěkný výhled. Šli jsme do re-
staurace, dala jsem si boloňské špagety a malou kofolu. 
Pak jsme šli znovu do muzea, do staré školy, kam chodil 
Bohuslav  Martinů.  Koupili  jsme  si  zmrzku.  A  jeli  jsme 
na Krátkou a tam jsme si opékali. A šli jsme spát.  
                                                                   Bětuška Z., 4. r. 

✓ Výlet do Žďáru nad Sázavou – Ráno jsme vstali a sbalili 
jsme se. Potom jsme jeli do Žďáru a tam šli do muzea. 
Byli tam živočichové (např. roháči, nosorožíci, motýli). 
Bylo to tam hezké. Měli tam velkého mravence. Paní 
průvodkyně nám říkala, z jakých částí se mravenec 
skládá. A pak nám dala vybrat zvířata, která budeme 
sledovat v mikroskopu. Vybrali jsme si sršeň, babočku 
paví oko a mouchu. Bylo to moc  hezké,  protože  jsme  
viděli ta zvířata strašně blízko. A potom jsme šli na 
zmrzlinu. Já jsme si dal dva kopečky. Jeden kopeček byl 
citrónový a druhý pistáciový. Ta zmrzlina byla moc dobrá. 
A potom jsme šli na autobus. Když jsme odjížděli ze Žďá-
ru, tak nám paní  učitelka  Sára  zamávala. A my jsme jeli 
domů. Byl to moc hezký výlet na Krátkou. Vojta Z., 4. r.  
 

DNY PREVENCE 
     V pondělí 14. května jsme se žáky 3. ročníku vyrazili do Přibyslavi, abychom se zúčastnili projektu Dny 
prevence. Cílem projektu je formou her a praktických nácviků ukázat dětem, jak se zachovat v různých situacích, 
které mohou v běžném životě nastat. Výukový program byl rozdělen na 4 stanoviště.  
     Na prvním stanovišti jsme si vyzkoušeli univerzálnost trojcípého šátku, resuscitaci, jak správně volat 
záchrannou službu, popovídali jsme si i o tom, kdo měl jaká zranění, zlomeniny, koho štípla vosa, kdo měl přisáté 
klíště... 
     Na druhém stanovišti jsme poznávali rostliny, rozdělovali je na jedovaté a léčivé. O léčivých bylinkách jsme se 
dozvěděli, při jakých onemocněních je můžeme použít.  
     Na třetím stanovišti jsme si zopakovali dopravní značky, semafory a vše, co s pravidly silničního provozu 
souvisí. 
     Čtvrté stanoviště bylo zaměřeno na lidské tělo. Tam jsme se dozvěděli zajímavé věci o kostře, vnitřních 
orgánech, svalech, kůži, o závislostech, popovídali jsme si i o zdravém způsobu stravování a zdravém životním 
stylu. 
     Po skončení programu  jsme  ještě  chvíli  zůstali na dopravním hřišti, kde jsme si vyzkoušeli různé herní prvky 
a po zmrzlinové zastávce jsme odjeli autobusem domů.                                                                             Učitelky ZŠ 
 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ  
     Ve čtvrtek 17. května jsme se čtyřmi čtvrťáky 
(Karolína Babáková, Alžběta Zvolánková, Vojtěch 
Zvolánek, Leoš Zvolánek) vyrazili na dopravní 
soutěž do Světlé nad Sázavou, která se konala na 
dopravním hřišti ZŠ Lánecká. 
     Soutěžící plnili úkoly v různých disciplínách. 
Jednalo se o test z pravidel provozu na pozemních 
komunikacích, který vyplňovali na počítači. Z těchto 
pravidel byli zkoušeni i prakticky - absolvovali jízdu 
na  dopravním  hřišti, při které měli navštívit v limitu 
5 minut různá stanoviště. Při jízdě na ně dohlíželi 
zaměstnanci Městské policie. 
     Dalším úkolem byla jízda zručnosti (slalom, 
branka, jízda v kruhu "káča", kolejnice, koridor, 
zastavení na metě...)  
     Soutěžící museli také prokázat znalosti a dovednosti při práci s mapou a při testu z poskytování první pomoci. 
     V naší I. kategorii soutěžilo celkem 8 týmů, my jsme skončili na 7. místě. Přesto děti nabraly zkušenosti, které 
se jim budou hodit.                                                                                                                                      Učitelky ZŠ 
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KRAJSKÉ KOLO PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE ZLATÝ LIST 
     Ve dnech 17. a 18. 5. probíhalo v rekreačním 
středisku Drak u Křižanova krajské kolo přírodovědné 
soutěže Zlatý list.  
      Naši školu reprezentovali Tomáš Hanzalík, Štěpán 
Holas, Hanička Zvolánková, Lucinka Strašilová a naši 
bývalí žáci Tomáš Benc a Matyáš Sláma. Čtyřkilometrová 
cesta od vlaku z Křižanova do místa konání bylo pro zdatné 
a otužilé – absolvovali  jsme  ji v pláštěnkách a holínkách 
za vytrvalého deště po polních a lesních cestách. 
     Počasí se neumoudřilo ani odpoledne při soutěži, takže 
stanoviště byla u areálu rekreačního střediska a z pláno-
vané exkurze do přírodní rezervace Šrbeň (mravenci) také 
sešlo. Večer nás čekala zajímavá přednáška o smírčích 
kamenech a křížích v obci Křižanov a okolí. 
     Druhý den byl slunečný, a tak družstvo, které právě neobhajovalo svou práci pro přírodu, se mohlo věnovat 
hrám na hřišti. V soutěži se nám tentokrát příliš nevedlo, skončili jsme až šestí, ale důležité je, že děti poznaly něco 
nového a získaly zkušenosti.                                                                                                           Dagmar Losenická 
 

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

      Ve  středu  23. května  jsme  vyrazili s 12 dětmi na 
letní stadion do Chotěboře, kde se konaly lehko-
atletické závody. Celkem se tu  sešlo cca 175 dětí, které  
byly rozděleny do 10 skupin. Soutěžily v běhu, hodu 
kriketovým míčkem a skoku do dálky. Přestože jsme 
žádnou medaili nevybojovali, strávili jsme krásné 
slunečné sportovní dopoledne.                     Učitelky ZŠ 
 

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU… 

     I když se konec školního roku nezadržitelně blíží, ještě nám ve škole zbývá dokončit naplánované úkoly. Kromě 
klasického vyučování organizujeme různé další 
aktivity. S žáky prvního a druhého ročníku 
vyrábíme atlas rostlin a živočichů, v hodinách 
matematiky pracujeme s novými magnetickými 
tabulkami, které jsme si pro zábavnější učení 
nově pořídili. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci se 
připravují na přírodovědnou soutěž, která se 
bude konat v Horní Krupé. Starší děti  také   na-
cvičují   kramářskou   píseň o Kájovi z Oudoleně, 
se kterou se představí během pouťového prog-
ramu. Všechny školní děti se účastní školního 
atletického pětiboje. Šikovní  šachisté  pojedou  
na  šachový turnaj do Havlíčkova Brodu. Dále 
nás ve škole čeká  divadelní představení a vý-
chovný koncert. Naplánovaný  máme  pěší  výlet  
do  Peršíkova a sportovní den.  
     Stihneme to??? Určitě, vždyť zbývá ještě celý 
měsíc:):):).                                          Učitelky ZŠ 
 

   
  
 

MIRAKULUM 
     Do posledního místa obsazený autobus odjížděl v sobotu 12. 5. od Kulturního domu v Oudoleni. Byl plný 
nadšených dětí i rodičů. Někdo už tušil, co ho čeká, jiní si museli počkat. Cesta nám rychle utíkala, s krátkou 
přestávkou jsme byli v Milovicích za 2 hodiny. Právě se otevíraly brány do odpočinkového a zábavného parku 
s názvem MIRAKULUM. Společně jsme prošli dovnitř areálu, vyzvedli si mapy a děti červené pásky na ruce.  Na ty 
jim rodiče napsali telefonní číslo pro případ, že by se některé z dětí „zatoulalo“ nebo zůstalo „uvězněné“ v některém 
hradu či podzemí. Celý volnočasový areál totiž nabízí nepřeberné množství lanových aktivit, podzemních chodeb, 
prolézaček, tobogánů, houpaček, obřích trampolín, lesních hřišť, odpočinkových ploch, … 
      Kdo měl zájem, připlatil si a svezl se bojovým vozidlem pěchoty, ve zkratce BVP, nebo vláčkem po úzkokolejné 
železnici. Po příjezdu na nádraží Tankodrom bylo možné navštívit opravený podzemní úkryt sovětské armády, 
kopii americké základny z Vietnamu PleiMe, vietnamskou vesnici a samozřejmě nechyběla ani výstava vojenské 
techniky (tanky, BVP-1, MIG 21, vrtulník MI2 a mnoho dalšího).  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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      Po celý den svítilo krásně sluníčko, počasí nám skutečně přálo. Jen možná někdo litovat, že v květnu byl 
zavřený vodní svět, který se bude otevírat až 1. června.  Ale na druhou stranu zas bylo v parku méně návštěvníků, 
takže na prolézačky a ani na občerstvení se nestály fronty. Kdo bude mít zájem, jistě se sem v letním období vydá 
po své vlastní ose.                                                           Jana Kubátová 
 

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN V CHOTĚBOŘI 

     V sobotu 19. 5. se družstvo mladších hasičů zúčastnilo okresního 
kola  hry  Plamen v Chotěboři. Sešlo  se  zde  12  nejlepších  družstev 
z 5 oblastí Havlíčkobrodska, a tak nás může těšit, že jsme byli mezi 
nimi. Po slavnostním zahájení byla soutěž odstartována disciplínou 
štafeta 4 x 60 m, následovala štafeta požárních dvojic a požární útok. 
Technicky se nám všechny disciplíny povedly výborně, bohužel naše 
časy nestačily na ty nejlepší. Celkově po sečtení všech výsledků jsme 
sice obsadili 12. místo, ale soutěž jsme si užili a máme zase novou 
zkušenost. Děkujeme dospělým oudoleňským hasičům, kteří s námi 
jeli na soutěž, pomáhali nám a podporovali nás.             Vedoucí MH   
 

ÚSPĚŠNÁ OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ V KOJETÍNĚ 

     V sobotu 2. 6. se naši mladší a starší dobrovolní hasiči spolu s družstvem starších žen zúčastnili okrskové 
soutěže, která se konala právě v Kojetíně. 
     Nejdříve byly na programu běhy mužů a žen na 100 m překážek. Skvělý výkon podal Tomáš Bačkovský, který 
skončil na krásném 3. místě a přivezl si pohár. 
     Pak přišly na řadu útoky mladších mužů, kde si naši mladí (Martin Antl, Jakub 
Bačkovský, Tomáš Bačkovský, Luboš Musil, Jaroslav Ondráček ml, Tomáš 
Paušíma, Roman Zelenka), nevedli špatně a skončili na 5. místě. Jejich zklamání 
bylo hmatatelné, ale to nic nemění na tom, že do boje umí dát srdce, a tak jejich 
výsledek není zklamáním, ale ponaučením, a nám nezbývá než jim držet palce, 
aby jejich příští závody dopadly umístěním na stupních vítězů. 
     Další útoky byly útoky žen. Ačkoliv naše družstvo starších žen soutěžilo 
pouze v 5 členkách (Katka Antlová, Ivana Bencová, Vlasta Bruknerová, Eva 
Rosická, Hanka Zelenková), tak se tento počet neukázal jako handicap, jelikož 
vybojovaly 3. místo, které bylo korunováno pohárem. 
     Nakonec startovala 2 družstva starších mužů. První družstvo (Radek Antl, Petr 
Musil, Petr Plíhal, Jaroslav Polívka, Pavel Rosický, Pavel Sláma, Stanislav 
Sláma) mělo  skvěle  rozběhnuto, ale  bohužel  jim  tentokrát  nepřála  technika  (praskla  hadice), tudíž jim patří 
10. místo, které si taktéž zaslouží obdiv. Druhé družstvo (Jaromír Antl, Josef Antl ml., Karel Kubát, Jaroslav 
Ondráček, Miloš Rosický, Radek Zdražil, Pavel Veselý) si vedlo také dobře a vybojovali si tak 5. místo. 
     Všem zúčastněným patří poděkování za to, jaké podali výkony a my se budeme těšit na další soutěž (třeba 
noční soutěž:-)), kde budou moci  zúročit  svoje  snažení. Také všem, kteří  nás  přišli  podpořit, patří  poděkování 
za skvělou atmosféru a fandění.                                                                              Za SDH Oudoleň Hana Zelenková 
 

  

 

SOUTĚŽ ZLATÁ VČELA 2018 – CELOSTÁTNÍ KOLO 

     Ve dnech 25. 5. - 27. 5. se konalo v Nasavrkách celostátní kolo soutěže Zlatá včela 2018. Soutěž probíhala 
v areálu nasavrckého učiliště. Byla rozdělená na kategorii mladších (1. stupeň základní školy, konala se ve dnech 
18. 5. – 20. 5. 2018) a kategorii starších (2. stupeň základní školy). Já jsem se soutěže účastnil v kategorii starších.  
     Vše začalo v pátek 25. 5. dopoledne, kdy jsme byli přivítáni a poté jsme zahájili první disciplínou - písemným 
testem. Odpoledne potom soutěž pokračovala obhajobou vlastní písemné samostatné práce, kterou každý 
účastník musel na libovolné včelařské téma týden dopředu do soutěže zaslat. Já jsem zvolil téma „Mé včelařské 
začátky“. Obhajoba spočívala v tom, že každý musel minimálně 3 minuty pohovořit o daném tématu, případně 
odpovědět na dotazy poroty. Obhajoby se protáhly až do podvečerních hodin, a tak jsme všichni byli dost znaveni 
nejen napětím, ale i úmorným vedrem, které po celý den panovalo. Večer jsme pak hráli různé seznamovací hry. 
     V sobotu 26. 5. pokračovala soutěž od rána dalšími disciplínami: botanika, anatomie včely, včelařské pomůcky 
a praxe. Po vyhodnocení odpoledne postupovalo prvních 6 nejlepších na včelnici, kde ještě dále soutěžili ve vče-
lařské praxi. My ostatní jsme hráli hry. Večer jsme si všichni popovídali o zážitcích a zazpívali si společně u tábo-
ráku. 
     V neděli 27. 5. se všichni po snídani vyfotografovali a poté přišlo samotné vyhlášení celkových výsledků. I když 
jsem se velmi snažil, skončil jsem na 34. místě z 36 soutěžících. I přes ne velký úspěch se mi ale celá soutěž 
velice líbila, poznal jsem nejen spoustu nových kamarádů, ale i nabyl další odborné vědomosti a dovednosti z této 
oblasti. 
     Závěrem  bych  rád  poděkoval  panu  Davidu  Bačkovskému  a panu Petru Ondráčkovi za pomoc při přípravě 
na soutěž i za vedení včelařského kroužku v Oudoleni.                                                                           Jan Zvolánek 
 

     Velká pochvala pro Honzíka, bojoval statečně, převážná část soutěžících byla z 9. tříd. David Bačkovský 

     Velké poděkování za reprezentaci obce. Ivo Béna, starosta 

VČELAŘÍCI 
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                          ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                            V měsíci červnu oslaví výročí narození: 
 

                                    Stanislav Holas, Oudoleň 70 
                                     Jaroslav Sláma, Oudoleň 22 

                                  Ludmila Ondráčková, Oudoleň 24     

                                  BLAHOPŘEJEME! 
 
                                                            

            
 

                VÍTÁME  MIMINKO 
 

                         Vítáme mezi námi 

                           Emu Smejkalovou, která se narodila 19. 5. 2018 
                        a 

 

                   Anetu Janáčkovou která se narodila 22. 5. 2018. 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 

Tichou vzpomínku věnujeme panu Kamilu Janáčkovi, 
který zemřel 29. května 2018 ve věku 64 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

 
     Letos si připomínáme 100 let od vzniku samostatného československého státu. Naše generace se bezesporu 
nedočká za svého života významnějšího výročí. Dnes už příliš nevnímáme tu radost a hrdost, jakou vnímali v roce 
1918 naši předci z realizace odvěkého snu mnoha pokolení. Za těch následujících sto let jsme zažili nemálo chvil, 
na něž můžeme být pyšní. I těch opačných – méně veselých. Dvacet let tzv. „první republiky“ bylo obdobím 
formování nové společnosti, jejích orgánů a institucí. Patřili jsme v té době mezi nejúspěšnější státy nejen 
v Evropě. Po té přišla fašistická okupace a druhá světová válka. Jen co se naše země vzpamatovala z válečných 
útrap, přišla nová nadvláda – tentokrát vnitřní despotismus řízený z východní mocnosti. Dalších čtyřicet let bylo 
slovo svoboda jen proklamovaným heslem bez skutečného obsahu a bývalá úspěšná průmyslová země se 
propadla v žebříčku prosperity na spodní příčky. 
     Nicméně nyní žijeme v zemi, která má sice mnohé bolesti a nedostatky, ale přesto je prosperujícím svobodným 
demokratickým státem, jenž nezná nadvládu jiných ani vnitřní tyranii. Je to jen na nás a našich schopnostech. To je 
jistě důvodem k důstojným oslavám stoletého výročí naší samostatnosti. 
     Kromě mnoha akcí, jež připravují města, obce a nejrůznější společenské organizace, je náš Kraj Vysočina 
iniciátorem myšlenky propojení všech okresních měst do cyklu oslav „Proletí 100letí“, kdy oslavy v jednotlivých 
městech propojí pohyblivý divadelní objekt (stroj času) performera Vojty Štulce odkazující na osudové české téma 
osmiček. O jednotlivých částech tohoto projektu budete průběžně informováni. Krajské oslavy 100. výročí republiky 
se napojí na etablované místní akce. V Pelhřimově 8. června  to  bude  Festival  rekordů, ve  Žďáru nad Sázavou 
9. června Den Žďáru, v Třebíči 18. srpna Slavnosti tří kápí, v Havlíčkově Brodě bude oslava 7. září součástí 
celorepublikového zahájení Dnů evropského dědictví. Symbolem oslav bude „krajský strom“, který má znázornit 
sepjetí a spolupráci pěti okresů Kraje Vysočina. Vyvrcholení oslav na Vysočině je naplánováno na sobotu 16. září 
2018, kdy bude na jihlavském Masarykově náměstí pro veřejnost připravena odpolední a večerní veřejná produkce 
s originálním prvorepublikovým programem. 
     Doufám, že rok 2018 nás potěší důstojným průběhem oslav naší samostatnosti. Na Vysočině jsme připraveni 
k tomu přispět. Přeji Vám jeho příjemné prožití.                                               Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

 
9. 6.  Pouťové sobotní posezení 

Obec Oudoleň 

ZŠ a MŠ Oudoleň 

30. 6. Dětský cyklo-den TJ Sokol Oudoleň 

Pohostinství  
Kulturní dům Oudoleň Provozní doba - ČERVEN 2018 

Pondělí 4. 6. zavřeno 

Úterý 6. 6. 18.00 - 22.00 

Středa 6. 6. 18.00 - 22.00 

Čtvrtek 7. 6. 18.00 - 22.00 

Pátek 8. 6. 18.00 - 22.00  

Sobota 9. 6. 18.00 - 22.00 

Neděle 10. 6. 18.00 - 22.00 

Pondělí 11. 6.  zavřeno 

Úterý 12.6. 18.00 - 22.00 

Středa 13. 6.  18.00 - 22.00 

Čtvrtek 14. 6.  18.00 - 22.00 

Pátek 15. 6.  18.00 - 22.00 

Sobota 16. 6.  18.00 - 22.00 

Neděle 17. 6.  18.00 - 22.00 

Pondělí 18. 6.  zavřeno 

Úterý 19. 6.  18.00 - 22.00 

Středa 20. 6.  18.00 - 22.00 

Čtvrtek 21. 6.  18.00 - 22.00 

Pátek 22. 6.  18.00 - 22.00 

Sobota 23. 6.  18.00 - 22.00 

Neděle 24. 6.  18.00 - 22.00  

Pondělí 25. 6.  zavřeno 

Úterý 26. 6.  18.00 - 22.00 

Středa 27. 6.  18.00 - 22.00 

Čtvrtek 28. 6.  18.00 - 22.00 

Pátek 29. 6. 18.00 - 22.00 

Sobota 30. 6. 18.00 - 22.00 

Neděle 1. 7. 18.00 - 22.00 

Pondělí 2. 7.  zavřeno 

Odpovědná vedoucí:  

Jana Stránská,  tel. 777 02 59 50 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA - INZERCE 

 

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

 

Mirákulum. 

Dny prevence. Naši archeologové. 

Zlatá včela. 

V rámci projektu "Posílení vodárenské soustavy  

v obci Oudoleň" se v současné době provádí  

u rezervoáru v Březině průzkumný vrt. 


