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Mateřská škola Oudoleň. 

Základní škola Oudoleň. 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

− Usnesení jsou průběžně plněna. 

− Zastupitelstvo  schvaluje  výpůjčku  části  pozemku 
p. č. st. 132 a p. č. 42/3 jako zahradu pro mateřskou 
školu, dále schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací 
listině ZŠ a MŠ Oudoleň a Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o výpůjčce mezi Obcí Oudoleň a ZŠ a MŠ Oudoleň. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostmi o prodej 
zasíťovaných    parcel   na  pozemcích   p. č. 336/5 
a p. č. 343/5   v   k. ú.   Oudoleň   (záměr    prodeje 
č. 1/2018). Zastupitelstvo schvaluje prodej zasíťo-
vané  stavební   parcely  č. 1 o výměře 1 004,70 m2 
a č. 3  o  výměře 1 296,75 m2 za  cenu  250 Kč/m2. 
S kupujícími bude sepsána Smlouva budoucí kupní. 
V případě splnění podmínek ve smlouvě bude 
kupujícímu   vrácena   část  kupní  ceny   ve   výši 
100 Kč/m2. 

− Zastupitelstvo schvaluje požádat Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, o bezúplatný 
převod pozemků, které se nachází pod místní 
komunikací, tj. pozemku p. č. 38/7 a části pozemku 
p. č. 38/5 a dále o úplatný převod zbývající části 
pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Oudoleň do vlastnictví 
obce Oudoleň. Zastupitelstvo schvaluje uhradit 
geometrické oddělení pozemku p. č. 38/5.  

− Zastupitelstvo schvaluje poskytnout v rámci Pravidel 
Obce Oudoleň pro poskytování příspěvku pro 
výstavbu rodinného domu v kategorii 1 - Demolice 
neobydleného rodinného domu s následnou výstav-
bou nového rodinného domu příspěvek ve výši 
150 000 Kč na demolici a následnou výstavbu domu 
čp. 82 v Oudoleni.  

− Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vzájemné 
spolupráci a schvaluje zařazení drobné sakrální 
stavby (železného křížku na kamenném základě) na 
pozemku p. č. 415 v k. ú. Oudoleň jako kulturní 
památku do majetku obce.   

− Zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy 
vodovodu Oudoleň. V rámci tohoto plánu bude z roz-
počtu obce vyčleněna částka ve výši 230 tis. Kč 
ročně na obnovu vodovodu.  

− Zastupitelstvo   schvaluje    na    základě     zákona 
č.  159/2006 Sb. o střetu  zájmů  uzavření   dohody 
o provedení práce - zápis do kroniky za rok 2017.  
Dále zastupitelstvo projednalo digitalizaci kronik.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opat- 

řením č. 4/2018. Na základě tohoto opatření bude 
rozpočet obce na straně příjmů navýšen o 18 296 Kč 
(např. příjem vratky poplatku za odběr podzemní 
vody ve výši 16 196 Kč) a na straně výdajů o částku 
140 812 Kč (např. nákup  židlí  do kulturního domu 
za 113 083 Kč, příspěvek na stavební úpravy kulturní 
památky čp. 20 ve výši 26 050 Kč - poskytnutí 
příspěvku bylo podmínkou dotace od Kraje Vysočina 
pro majitele čp. 20).  

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

 Era  608 313,18 
 ČSOB a. s.                           3 769 732,38 
 Česká spořitelna a. s.  167 476,41 
 Česká národní banka  298 274,40 
 Celkem                           4 843 796,37 Kč. 
 Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 

prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
4 750 968,37 Kč. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno s dalšími informace-
mi k připravované výzvě Místní akční skupiny 
Havlíčkův kraj, o. p. s., na podporu oblasti Doprava. 
V rámci této výzvy by chtěla obec vybudovat 
chybějící chodník mezi čp. 94 a čp. 149. Zastu-
pitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy 
č. 4 MAS Havlíčkův kraj – IROP – Zlepšení infra-
struktury a bezpečnosti udržitelných forem dopravy 
a dále  schvaluje  spolufinancování ve výši 5 % 
nákladů.  

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
schválený Závěrečný účet Svazku obcí Plynofikace 
obcí Borovsko za rok 2017. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
schválený Závěrečný účet Svazku obecních lesů 
Přibyslav za rok 2017. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poloze 
nových parcel. Bylo projednáno osobně. 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
žádost o zachování současného charakteru požární 
nádrže (koupaliště). 

− Různé – Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí: 

− termíny příštích zasedání zastupitelstva obce. 

− soutěž Vesnice roku 2018 

− žádost o územní řízení o umístění stavby 
„Komunikace Oudoleň" 

− informace k volbám do zastupitelstva obce. 

 

 

OUDOLEŇSKÁ POUŤ  

     V sobotu 9. června se naši občané sešli před 
kulturním domem, aby společně oslavili tradiční oudo-
leňskou pouť. Na počest slavnostního zahájení se 
konala mše svatá, kterou celebroval páter Daniel Kolář, 
při její příležitosti posvětil oudoleňským hasičům nové 
hasičské auto a požehnal výjezdní jednotce. Po skon-
čení mše předal starosta obce Ivo Béna klíče od nového 
hasičského vozu veliteli výjezdní jednotky panu Radku 
Antlovi. Zástupci hasičů informovali občany o novém 
vozidle a pozvali zájemce na jeho prohlídku. Pan farář 
ve svém kázání zmínil, že hasiči a obec vždycky  patřili  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 6. 2018 
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k  sobě, proto  si  přejeme, aby tomu bylo i nadále, aby 
hasiči byli obci nápomocni, aby měli co nejméně 
výjezdů a pokud vyjedou, tak  aby se vždy a v pořádku 
všichni vraceli domů.  
      Pouťové odpoledne dále pokračovalo bohatým 
programem: nejdříve k poslechu i tanci zahrála dechová 
kapela Vysočanka z Brtnice, poté se představily děti 
z tanečního kroužku pod vedením paní Radky Večeřové 
a zatancovaly 4 skladby (Poupata, Hvězda, Holky z naší 
školky a Sofia). Následovalo nádherné vystoupení týmu 
Sluníčka z BM Fitness Havlíčkův Brod, ve kterém se 
nám představila Nelinka Slámová. Poděkování patří 
jejím rodičům za ochotu při zajištění vystoupení. O pár 
minut později jsme se rozloučili s pěti předškoláky, kteří 
od září nastoupí do první třídy. Po předvedené  písničce 
jim pan starosta předal vzpomínkové tričko se jménem, 
od paní učitelek obdržely pohádkovou knížku pro vzpo-
mínku na mateřskou školu. Adamovi, Jendovi, Sáře, 
Emičce a Emmičce přejeme hodně úspěchů, samé 
jedničky a spoustu nových zážitků v základní škole. 
Po malé přestávce se představily děti v krásných 
modrobílých krojích z hudebně - pohybového kroužku 
lidových tradic, které pod vedením Mgr. Marty Půžové 
předvedly pásmo Když jsem husy pásala. 
     V podvečerních hodinách se konala certifikace 
školní přírodní zahrady, na této slavnostní příležitosti 
zazpívali žáci základní školy nádhernou kramářskou 
píseň a poté provedli návštěvníky zahradou včetně 
komentovaných stanovišť. Program pouťového odpo-
ledne byl zakončen večerní zábavou s hudební skupi-
nou Kocábka beat, která příznivcům hrála až do 
pozdních večerních hodin. 
     Poděkování patří Vám všem, kteří jste se podíleli 
na přípravě a průběhu pouťového setkání, velké 
poděkování patří paní Janě Stránské za přípravu 
občerstvení a nápojů, dále děkujeme Pepovi 
Stehnovi a Honzíkovi Zvolánkovi za přípravu a pro-
dej občerstvení.                                    Blanka Zvolánková 
____________________________________________ 
 

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018  
     Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se naše obec 
v letošním roce zúčastní soutěže Vesnice roku. 
K podání přihlášky na Ministerstvo pro místní rozvoj 
bylo nutné vypracovat charakteristiku obce (koncepční 
dokumenty, společenský život, aktivity občanů, 
podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, 
občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií,  
péče  o  veřejná  prostranství,  přírodní  prvky a zeleň 
v  obci, péče  o  krajinu,  připravované  záměry a infor-
mační  technologie  obce), přehled  získaných  dotací 
za poslední roky, rozpočet  a  rozpočtový  výhled obce 
a samozřejmě fotografickou dokumentaci o dění v obci. 
Po úspěšném vstupu do soutěže jsme byli informováni 
o termínu návštěvy krajské hodnotící komise, který byl 
stanoven na pondělí 11. června. Na pomoc při přípravě 
prezentace jsme si pozvali zástupce všech našich 
spolků, paní ředitelku a paní učitelky ze základní a ma-
teřské školy, další  obyvatele, kteří se aktivně zapojují 
do dění v obci a společně jsme vymysleli program 
dvouhodinové návštěvy. Dále jsme uspořádali brigádu 
na mytí oken v kulturním domě a na úpravu prostranství 
kolem školy a kulturního domu.  
     Nadešlo očekávané pondělí, kdy se sešlo celé 
zastupitelstvo a  v  dopoledních  hodinách   provázelo 
10 členů hodnotící komise naší obcí. Komisařům jsme 
se  snažili  ukázat  naši  obec  tak, jak běžně funguje. 

Po úvodním uvítání jsme komisi pozvali do zasedací 
místnosti obecního úřadu, seznámili její členy s naší 
obcí  krátkou  prezentací  a  ukázkou  kronik, fotografií 
a fotoknih. Naše cesta pokračovala do základní školy, 
kde byla předvedena ukázka šachového kroužku. 
V mateřské škole děti z hudebně-pohybového kroužku 
lidových tradic ukázaly svá vystoupení. Na školní 
zahradě se konala výuka a prohlídka certifikované 
školní zahrady. Na programu prohlídky byli dále 
Včelaříci, mlýn, kaplička, dravci, pošta, hasiči, místní 
hospůdka s lahodnými osvěžujícími nápoji, cvičení jógy, 
knihovna a na sále byly na panelech připraveny budoucí 
záměry obce. Po poledni jsme se s hodnotící komisí 
rozloučili.  
     Při  vyhlášení  výsledků   jsme   získali   diplom 
za rozvíjení lidových tradic, na další ocenění jsme 
nedosáhli, ale přesvědčili jsme se, že jsou mezi 
námi občané, kteří s přípravou a průběhem soutěže 
pomáhali a ostudu jsme si určitě neudělali. 
Děkujeme!!!                                         Blanka Zvolánková 

Fejeton – Příroda nám to jednou spočítá 
     Letošní netradiční pouťové vyvrcholení se konalo 
na zahradě při ZŠ a MŠ. 0 zahájení programu se 
postarali mladší školáci - tambuříci - jejich rytmické 
vybubnování okamžitě vyvolalo ztišení a pozornost 
velkého počtu přítomných. Pro následující kramářs-
kou píseň na Ježkovu známou melodii O Golemovi 
připravila velmi vtipný text paní učitelka Polívková. 
S nadsázkou a s imaginárním flašinetovým doprovo-
dem zazpívalo s chutí všech 13 dětí starších ročníků 
poučný příběh o pohádkovém prozření líného Káji, 
který si začal vážit práce. Pak následovalo vyvrcho-
lení - slavnostní udělení certifikátu pro Přírodní 
školní zahradu v Oudoleni, který předala paní Iveta 
Machátová z o. p. s. Chaloupky. Výsledek budování 
přírodní zahrady ovšem stojí za podrobnou prohlíd-
ku. Práce na ní započaly již v roce 2010, čili u někte-
rých žáčků "jejich cesta byla i cílem", dokončení se 
dočkali až žáci současní. Přírodní zahrada obsahuje 
záhonky květinové i bylinkové. Část lučního zatrav-
nění se neseká, aby se hmyz a broučci měli kde 
schovat, ostatně jim jsou určeny dřevěné hmyzí hotely 
- "broučkárny". Nechybí ani přírodní vodní jezírko, 
vše označeno a místo popisek zkrášleno keramickými 
obrázkovými doplňky, výrobky dětí ze školy. 
Záhonky ohraničují dřevěné kulány a kamínky. 
Žádný anglicky střižený trávník, záhony podle 
pravítka, kovové nebo plastové ozdoby! Je tu vidět 
hodně nadšení, mnoho hodin práce a hlavně skvělé 
vedení paní ředitelky, mravenčí práce učitelského 
sboru a pomoc rodičů žáků. Jsem přesvědčena, že 
výchova dětí k lásce k přírodě a práce pro její 
zvelebování není marná, vnímavým dušičkám svou 
přízeň bohatě vrátí.  
      GRATULUJEME !                                                    HJ 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ SE BLÍŽÍ      

     Volby do zastupitelstev obcí 
se budou konat ve dnech 5. - 6. 
října 2018. 
     Zastupitelstvo obce Oudoleň 

stanovilo, že pro volební období 2018 - 2022 bude 
voleno celkem 9 členů zastupitelstva. 
     Kandidátní listiny se podávají nejpozději 31. 7. 2018 
do 16.00 hodin na Městský úřad Chotěboř.  
     Potřebný počet podpisů na peticích pro obec 
Oudoleň pro nezávislé kandidáty činí 19 podpisů a pro 
sdružení nezávislých kandidátů 26 podpisů.  
     Další informace, včetně vzorů kandidátních listin, 
najdete na webových stránkách Města Chotě-
boř: https://www.chotebor.cz/volby-do-nbsp-
zastupitelstev-obci/d-15902 nebo na webových strán-
kách Kraje Vysočina: https://www.kr-vysocina.cz/volby-
do-zastupitelstev-obci-2018/ds-303982/p1=94804. 

 

ODBĚR NOVINEK Z WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE 
      Zájemci o odběr novinek se mohou přihlásit v pra-

vé dolní části webové stránky 

obce www.oudolen.cz.  
     Odběr novinek je možné také 
kdykoliv zrušit.  

 

STRÁNKY OBCE OUDOLEŇ NA FACEBOOKU 
     Od letošního roku mohou občané a příznivci naší 
obce získávat informace o dění 
v Oudoleni také na sociální síti 
facebook a to na adrese: 
https://www.facebook.com/Oudolen/.        
     Příspěvky a podněty pro oživení 
stránek i života obce jsou vítány.  
 

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS  
     Obec stále nabízí možnost zasílání zpráv 
z obce přímo na Váš mobil pomocí SMS. 
Stačí na obci nahlásit svoje telefonní číslo.  

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ – VÝPŮJČNÍ 

DOBA O PRÁZDNINÁCH A KNIŽNÍ NOVINKY 

      Obecní knihovna Oudoleň upozorňuje na omezenou 
výpůjční dobu o prázdninách. Otevřeno bude každou 
středu od 18:00 do 20:00 hodin. V sobotu bude 
knihovna zavřená.   
     Na  konci  června  byl  ještě  přivezen  nový soubor 
v počtu asi 200 knih z Výměnného fondu z Havlíčkova 
Brodu, takže i v červenci a srpnu bude z čeho vybírat. 
 
Výběr z novinek v kmenovém fondu knihovny: 
Petra Stehlíková  Naslouchač 
     Tato fantasy (sci-fi) četba pochá-
zející z pera české autorky nás zavádí 
do fantastického světa, ve kterém 
sledujeme osudy mladé Ilan, která má 
sice vzácný dar, ale zákony ji nutí 
skrývat, kým opravdu je a jakou mocí 
disponuje. Na straně jedné se před 
námi otevírá úchvatně super moderní 
svět, na straně druhé pak civilizace z temných dob 
středověku, kdy i vlastnění obyčejné svíčky byl 
neskutečný majetek. Kontrast těchto dvou civilizací je 
fascinující.  
     Autorka píše lehce, výpravně, díky tomu dějová linka 
neuvěřitelně rychle ubíhá, a to hladce, bez zbytečných 
oklik. 
 
Samuel Bjork  V lese visí anděl 
     Holger Munch miluje vážnou hudbu, 
matematické hádanky a pokuřování 
cigaret. Kromě toho je policejní detek-
tiv. Už se chystá do důchodu, v němž si 
tohle všechno užije, jenže Norskem 
právě otřásají podivné vraždy šesti-
letých holčiček, které někdo obléká do 
bílých šatiček a nechává v lese s cedulkou „Cestuju 
sama“ na krku. Munch se tak musí postavit do čela 
speciální jednotky a hlavně přesvědčit Miu Krügerovou, 
slavnou vyšetřovatelku, aby se vrátila do služby. Podaří 

se mu to? Dokáže Mia Měsíční paprsek, jak jí přezdívají 
norská média, vyřešit případ plný symbolů a slepých 
uliček? Vrah si s detektivy evidentně pohrává a celé 
Norsko se může jen strachovat, že se v lese objeví další 
malý anděl. 
 
Kelli Estes  Dívka, která psala na hedvábí 
     Zdánlivě bezvýznamné předměty 
ukrývají ta největší tajemství… Inara 
Ericsonová najde v domě své zemřelé 
tety neobyčejný kus hedvábí pokrytý 
velmi složitou výšivkou. Ve snaze 
rozluštit význam skrytého poselství 
kontaktuje profesora Daniela China. 
Společně pak rozkrývají příběh čínské 
dívky Mei Lien, která do výšivek vepsala svůj pohnutý 
příběh. Vyprávění o době, kdy Seattlem otřásaly vlny 
nenávisti vůči přistěhovalcům a kdy bylo nutné činit 
rozhodnutí, která už nešlo vzít zpět. Pátrání však odhalí 
mnohem víc. Inara a Daniel zjistí, že její rodina skrývá 
děsivé tajemství a že oba mají s čínskou dívkou 
společného mnohem víc, než by je kdy napadlo… 
 
Alena Mornštajnová  Hana 
     Třetí román úspěšné české autorky. 
Existuje-li něco, co prověřuje 
opravdovost lidského života, pak je to 
utrpení. A existuje-li něco, co život 
znehodnocuje, pak je to utrpení, které 
člověk působí jiným. Jenže co když je 
přesto nevinen? Co když je to všechno 
jen shoda okolností a člověk je pouze 
bezmocným  nástrojem  osudu? Je   zima   roku  1954 
a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece 
jezdit na ledových krách. Spadne do vody, čímž se její 
neposlušnost  prozradí, a  je  za to potrestána tím, že 
na rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda 
z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. 
Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k ne-
mluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou 

     HRABĚNČIN KŘÍŽEK  

   NA JITKOVSKÉM KOPCI  
 

     Obec   má    v   plánu   opravu  
Hraběnčina křížku na Jitkovském 
kopci za Kubátovi. Nemáte někdo 
jeho fotografii? Nebo si pamatuje-                     t 
te, jak  dříve vypadal? A  proč  se 
mu   říká    Hraběnčin?  Budeme   
vděčni za jakoukoliv informaci. 

 

https://www.chotebor.cz/volby-do-nbsp-zastupitelstev-obci/d-15902
https://www.chotebor.cz/volby-do-nbsp-zastupitelstev-obci/d-15902
https://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-2018/ds-303982/p1=94804
https://www.kr-vysocina.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-2018/ds-303982/p1=94804
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rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem jejího 
života jako ledová kra. Příběh, který vychází ze skuteč-
ných událostí, popisuje Alena Mornštajnová ve strhu-
jícím tempu a se smyslem pro dramatičnost, až má 
čtenář pocit, že sleduje napínavý film. Zůstává jen 
otázka, zda se kra osudu nakonec přece jen rozpustí… 
 

Patricia Harman  Porodní bábou proti své vůli 
     Becky Meyrsová, kdysi veselá a 
odhodlaná  zdravotní  sestra,  se vrací 
do Hope River. S sebou si přináší 
trauma z porodu, kterému neúspěšně 
asistovala, a jako pacienta si veze 
svého bývalého zaměstnavatele, dokto-
ra Bluma. Doktor je na tom ještě hůř než 
Becky; smrt na operačním sále a tragic-
ký skon jeho ženy v ten samý den z něho udělaly 
nemluvnou, neschopnou trosku. Becky se usídlí v bý-
valém domově své přítelkyně Patience, a přestože má 
z porodů panický strach, musí se v chudém kraji plném 
zoufalých žen a mužů postavit svým démonům čelem. 
 
Jojo Moyes  Krasojezdkyně 
     V zapadlém koutě Londýna učí 
bývalý špičkový drezúrní jezdec svou 
vnučku Sarah tak, jak to sám kdysi dělal 
v elitní jezdecké škole ve Francii. Když 
však do jejich života zasáhne 
katastrofa, čtrnáctileté Sarah nezbyde 

nic jiného, než aby se životem protloukala sama… 
 
Jussi Adler-Olsen  Selfies 
     Sedmý případ oddělení Q. Vedení 
kodaňské policie usoudilo, že počet 
objasněných případů oddělení Q je 
výrazně pod hranicí očekávání. Pro-
kázat opak dostává za úkol Rose, která 
se ale propadá do psychického pekla, 
jehož kořeny sahají hluboko do temné 
minulosti. Mezitím v kodaňském parku najdou 
zavražděnou starší paní, šílený řidič zahájí smrtící hon 
na mladou ženu a jinde se plánují další trestné činy: děje 
se to bez vzájemné souvislosti, nebo mají případy něco 
společného? 
 
Jeff Kinney  Deník  malého  poseroutky  -  výprava 
za teplem 
     Blíží se Vánoce a Heffleyovi se 
rozhodli, že před zimou a svátečním 
stresem utečou na tropický ostrov, 
trochu si odpočinout a přijít na jiné 
myšlenky. Jenže brzy zjistí, že to tu 
nebude zase takový ráj. Rodinnou 
pohodu vytrvale kazí spáleniny od 
slunce, žaludeční potíže a jedovatí 
pavouci. Podaří se dovolenou nějak zachránit? 
 
.... a mnoho dalších, přijďte si vypůjčit.   Olga Hussliková 
 

 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

ČERVEN V MŠ   

      Letošní Mezinárodní den dětí, jsme se rozhodli 
strávit jako indiáni. Plnili jsme různé úkoly a soutěže 
s indiánskou tematikou, např. nakreslit indiána, zazpí-
vat indiánské písně, najít ztracené pírko, hod na bizo-
na, indiánský běh atd. Za splněné úkoly si malí indiáni 
odnesli sladkou odměnu. 
      K příležitosti tohoto dne k nám přijelo loutkové 
divadlo pana Hrubce s pohádkou: Zvířátka a loupež-
níci, děti odcházely z divadla jako vždy velmi nadšené. 
      Na  dva  červnové  týdny k nám do MŠ docházela 
na souvislou pedagogickou praxi studentka Jana z VOŠ 
a SPgŠ v Litomyšli, děti se jí představily, něco o sobě 
prozradily, aby je paní učitelka lépe poznala a mohla si 
na vlastní kůži vyzkoušet různé činnosti v našem 
kolektivu. 
      Dne 9. 6. proběhlo slavnostní rozloučení 
s předškoláky, děti se na něj pečlivě připravovaly a sa-
my si vymyslely legrační pásmo – Opičí kapela, která 
nám na rozloučení pěkně zahrála. Loučení bylo jako 
každý rok plné milých emocí nejen pro předškoláky, ale 
také pro paní učitelky s vřelým poděkováním od před-
stavitelů obce. 
      Ke konci roku jsme se snažili trávit hodně času 
venku, jelikož bylo příznivé počasí. V lese jsme stavěli 
domečky, hráli si na zahradě a starali se o náš záhonek. 
Ale ani ve školce jsme nezaháleli a věnovali se 
poznávání České republiky – putovali jsme s praotcem 
Čechem na  horu  Říp,  tancovali  na  skladbu  Vltava 
od Bedřicha Smetany a kreslili státní vlajku a znak. 
      Ten dělá to a ten zas tohle byl název dalšího tématu, 
o kterém jsme si s dětmi povídali. Děti si ujasňovaly 
práci, kterou dělají jejich rodiče, a přemýšlely nad tím, 
čím by chtěly být, až budou velké. Dále jsme si hráli na 

listonoše, kominíky, kuchaře a cukráře a skrze panto-
mimu děti poznávaly další profese. U této hry si děti 
užily spoustu legrace. 
      Na závěr školního roku se děti zúčastnily hudebního 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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pořadu o Bohuslavu Martinů. Naučily se písničku o je-
ho životě a vyslechly si jeho nejznámější hudební 
skladby.   
      Poslední týden jsme absolvovali velmi milou 
návštěvu u paní Františky Stehnové z Oudoleně, která 
nám povyprávěla o době bez televize a o starých hrách 
a trávení času a provedla nás svým stavením. Děti se 
dozvěděly, co je vejminek, průjezd, co znamená, že 
jdeme  za  humna   atd. Návštěva se dětem tak líbila, že  
jsme se s paní Stehnovou domluvili, že ji budeme moci 
v příštím roce znovu navštívit s příslibem dalšího 
vyprávění. Alespoň touto formou ji mnohokrát 

děkujeme. 
       Teď už se s dětmi těšíme na prázdniny, všem 
rodičům i dětem přejeme, ať jsou plné sluníčka a nových 
zážitků a znovu se společně v září setkáme v mateřské 
škole.                                                     Paní učitelky MŠ 
 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
     Provoz Mateřské školy v Oudoleni je zajištěn ve 
dnech 2. - 4. 7. a 9. - 13. 7. 2018.  
     Ve dnech 16. 7. - 31. 8. 2018 bude mateřská škola 
uzavřena.                                             Paní učitelky MŠ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

DVĚ „ZLATÉ“ A JEDNA „STŘÍBRNÁ“  

V SOUTĚŽI MÁME RÁDI PŘÍRODU 

      Ve středu 6. června jsme se s 8 žáky zúčastnili 
setkání s názvem Máme rádi přírodu, které se 
uskutečnilo v Horní Krupé. Celkem se tu sešlo 46 žáků 
z 8 škol. Dvojice dětí byly rozděleny do skupin podle tříd 
a tyto dvojice sbíraly body za různorodé úkoly. Mezi ně 
patřilo např. poznávání rostlin, poznávání věcí, které 
souvisí s  živočišnou říší. Nechyběla ani stezka 
s luštěním tajenky, lovení vodních živočichů v potoce aj. 
Každý si vyrobil škapulíř, opekl buřta a ochutnal 
limonády z domácích chaloupeckých bylinek.  
      Naše třeťáky reprezentovaly Evička s Míšou a této 
premiéry se zhostily výborně, protože obsadily 1. místo. 
Za  naše  čtvrťáky vyrazily dvojice Štěpán s Bětuškou 
a Vojta s Haničkou. Vedly si také skvěle, protože první 
jmenovaní obsadili první místo a druzí obsadili 
druhé místo. Pátý ročník reprezentovala Lucka 
s Kájou, které obsadily pěkné 6. místo. Dětem patří 
velká pochvala!                                      Kateřina Chvojková 

 

DNY V ZAHRADĚ – NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ 

Z HAVLÍČKOVY BOROVÉ 
      V úterý 19. června a ve čtvrtek 21. června se na naši 
školní přírodní zahradu přijeli podívat žáci z Havlíčkovy 
Borové. Oudoleňské děti jim povídaly o všech zákoutích 
zahrady, rostlinkách i živáčcích, kteří tu bydlí, zazpívaly 
píseň o Kájovi z Oudoleně a připravily několik stanovišť, 
kde se mohli hosté něco užitečného dovědět, poznat 
nebo vytvořit.  
     Po zahradě je doprovázela zahrádková víla, která 
ovšem bedlivě hlídala, aby se nikdo neulejval a jen se 
necpal sladkými plody jedlých keřů. 

     Borovské děti i jejich paní učitelky si odnesly spoustu 
zážitků, v zahradě se jim líbilo a jistě se zase někdy 
přijdou do oudoleňské zahrady podívat. A kdo ví? 
Možná  v  příštím   školním   roce  přivítáme   návštěvy 
i z dalších škol.                                           Pavla Polívková 
 

 

POBYT ZDARMA NA CHALOUPKÁCH SPOLU 

S VÍTĚZNOU ŠKOLOU Z RAKOUSKA - VÝHRA 

V SOUTĚŽI PĚSTUJ, ZKOUMEJ, VYPRÁVĚJ 
      Starší žáci ZŠ se v letošním roce zúčastnili soutěže, 
která proběhla v rámci EU projektu EDUGARD 
ATCZ65, který je podporován z česko-rakouského 

NÁVŠTĚVA OUDOLEŇSKÉ ŠKOLY 
 

      Ve  čtvrtek  21. června se žáci 2., 3. a 5. ročníku 
za krásného letního počasí vydali pešky na návštěvu 
oudoleňské školy. Naše  kroky  nejdříve  směřovaly 
do Peršíkova, kde jsme si v chládku trochu odpoči-
nuli, a dále jsme pokračovali přes louky do Oudo-
leně. Po vřelém přivítání nás paní ředitelka 
seznámila   s   projektem  „Životní  prostředí  2018“ 
a žáci 3. – 5. ročníku nás provázeli celým 
programem. Po úvodní poučné kramářské písni jsme 
viděli  spoustu   zajímavých   rostlin   (některé  jsme 
i ochutnali)  a   drobných   živočichů   žijících ve školní 
zahradě. Pěkným zpestřením byla také „zahradní 
víla“. Po splnění všech úkolů jsme naše poslední 
putování zakončili již tradičním nákupem zmrzlin.  
Domů nás, některé  už  značně  unavené a zmožené, 
dovezl  linkový  autobus.  Všem  se  nám  exkurze 
do „přírodní zahrady“ moc líbila. Děkujeme 
oudoleňským žákům za přínosné předprázdninové 
dopoledne.                                (https://www.zsborova.cz) 
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programu INTERREG V-A. Hlavním cílem projektu jsou 
nové vzdělávací nabídky v oboru zahradní pedagogika. 
Organizátorem soutěže bylo mimo jiné i ekocentrum 
Chaloupky, jehož programy oudoleňské děti pravidelně 
navštěvují. 
      Soutěž se jmenovala Pěstuj, zkoumej, vyprávěj a té-
mata soutěžních prací byla celkem tři. My jsme si vybrali 
to, které nám bylo nejbližší. Jeho název zněl: Zahrada 
vypráví. Ono vyprávění mohlo být formou povídky, 
filmu, hry, souboru fotografií nebo kramářské písně. 
      Kramářská píseň? To byla výzva! Naše zahrada je 
krásná,  malebná,  hnedle  pohádková,  mohla  by   být 
i kouzelná, mohla by tu žít i nějaká pohádková bytost, 
třeba víla, mohla by se o zahradu starat, nebo i třeba 
trestat líné žáky... 
      A tak vznikl příběh o líném Karlovi, jenž byl zle 
ztrestán zahrádkovou vílou a zmenšen do velikosti 
hmyzu, aby viděl, co všechno měl udělat a neudělal. 
Napasovat  příběh  na nějakou melodii už bylo snadné 
a žáci nacvičili, zazpívali i ilustrovali fotokoláží kramářs-
kou píseň k poučení i pobavení. 
      A předvedli se skvěle! Ani dětský sbor s vybranými 
hudebně orientovanými zpěváky mnohdy zdaleka 
nedosahuje úrovně, jakou ukázaly děti z oudoleňské 
třídy. Zpívaly s nadšením, s nasazením, nadto moc 
hezky a zřetelně. Zbývalo jen dílo natočit, poslat a čekat.    
      A  co  se  nestalo? Naše  oudoleňské  děti  zvítězily 
a vyhrály pobyt na Chaloupkách zdarma. 
      Námaha se zúročila, děti mají na co být hrdé a cenu 
si jistě velmi užijí.                                        Pavla Polívková 
 

 

TAK UŽ MÁME NA ZAHRADĚ JEŽKA   
      Pravda, zatím jen 
plaketu. Už máme 
certifikovanou přírodní 
zahradu. Co to zna-
mená?  Nepoužíváme 
chemické postřiky, 
umělá hnojiva a raše-
linu, tedy to, co ubližu-
je přírodě. V zahradě 
jsou prvky, které 
podporují biodiverzitu, neboli – snažíme se poskytnout 
příbytky a potravu co možná největšímu množství 
živáčků.  
      Chcete vidět, jak naše zahrada žije? Přijďte se 
podívat, když svítí slunce - na květech trvalek a letniček 
spatříte doslova hejna motýlů, nejen bělásky, ale i ba-
bočky, okáče, modrásky, dokonce i lišaje, kteří vypadají 
jako malí kolibříci, ale také včely a čmeláky, včelky 

samotářky a nad jezírkem vážky a šidélka. Keře a stro-
my poskytují úkryty pro drobné ptactvo – letos nám 
vyvedly mláďata dvoje sýkory koňadry v budkách, které 
jim vyrobili školáci. Úspěšně zahnízdili rehkové domácí.  
Od počátku června si pochutnáváme na jahodách, 
dozrály i třešně a keře muchovníky nás obdařily 
bohatou  úrodou – děti  jsou  od  nich někdy modré až 
za ušima.  
      Máme zahradu pro radost. A pro užitek. A jako 
přírodní učebnu.  A to díky pracovitým dětem, sou-
časným žákům, a díky  těm, kteří  už z naší školy vyšli 
a zahradu pomáhali budovat. Díky úsilí všech paní 
učitelek. Díky pochopení rodičů, kterým se občas 
potomci vrátí ze školy 
zablácení. A v ne-
poslední řadě díky 
naší obci, která nás 
v našem snažení 
podporuje. 
      A tak se s dětmi 
těšíme, že do naší 
zahrady najde cestu 
opravdový ježek. A 
my dospělí máme 
naději, že se snad 
podaří zastavit deva-
staci životního pros-
tředí, úbytek rostlin-
ných a živočišných 
druhů, když si vycho-
váme generaci mla-
dých lidí vnímavých 
k přírodě.                                                Dagmar Losenická 
 

SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU – DĚKUJEME! 
     Vážení spoluobčané, děkujeme  vám za starý papír 
a hliník, který přinášíte do školy. Za období říjen 2017 – 
březen  2018  jsme odevzdali 1,5 t papíru  za  2 100 Kč 
a za období září 2017 – duben 2018 jsme odevzdali 
95,5 kg hliníku a 115 kg kovu celkem za 2 002 Kč. 
Získané prostředky používáme na nákup výtvarných 
potřeb a sešitů a použili jsme je rovněž na úhradu cesty 
dětí z MŠ a žáků ZŠ na vzdělávací programy.  
     Chtěli bychom Vás poprosit o třídění odpadu a ode-
vzdávání pouze hliníku. V současné době musíme 
všechen hliník ještě přetřídit, protože ne všechno, co se 
zdá být hliník, hliníkem opravdu je.    Dagmar Losenická 
 

A jak ho poznáte? 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO VEŘEJNOST 

      Naše škola letos získala dotaci z programu Životní 
prostředí 2018 z Kraje Vysočina. Jednou z akcí, které 
z této dotace  připravujeme, je  i  beseda pro veřejnost 
o předcházení vzniku odpadů a prohlídka třídírny 
odpadů ve Žďáře nad Sázavou. Vše bude zdarma a pro-
běhne na podzim. O přesném datu vás budeme včas 
informovat.                                              Dagmar Losenická 



Oudoleňské listy 7-8/2018                                                                                                                                                                 8 
 

DALŠÍ ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI  
      Každoročně se účastníme výtvarné soutěže, která 
se koná v Havlíčkově Brodě při přehlídce divadelních 
představení Dospělí dětem, děti dospělým. Ilustrace 
k pohádkám byly k vidění v kulturním domě Ostrov. 
Z našich žáků byla oceněna práce Staníka Moravce - 
Princ Bajaja.                                          Dagmar Losenická 

ÚSPĚŠNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ V OKU 
      V červnu nás čekal ještě poslední „venkovní“ 
šachový turnaj. Zúčastnili se ho hráči šachových 
kroužků, které vede ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod. I my 
jsme  dostali  pozvánku.  Celkem se tu sešlo 47  hráčů 
z 8 škol. 
      Turnaj se odehrával v sálu Klubu OKO a byl 
rozdělen na 2 kategorie do 10 a do 14 let. Celkem se 
hrálo 7 partií a našim hráčům se velice dařilo. Bětuška 
Zvolánková (4. ročník) celý turnaj mladších žáků 
vyhrála a z rukou pana starosty Havlíčkova Brodu 
přebrala diplom a knížky. Druhou pozici obsadil 
Marek Doležel (2. třída) a třetí skončil Vojta Zvolánek 
(4. ročník). O přední příčky usiloval i Štěpa Holas, 
nakonec vybojoval krásné 6. místo. Neztratil se ani 
Matyáš Frühbauer, který se umístil na 8. příčce, 14. pak 
byla Hanka Zvolánková. Takže pro všechny skvělý 
výsledek. Nakonec jsme se osvěžili zmrzlinou a vyrazili 
s výbornou náladou domů.                Kateřina Chvojková 

✓ Líbilo se mi to, byl jsem celkově druhý. Hráli jsme 
šachy v Oku v Havlíčkově Brodě. Vyhrál jsem pohár, 
diplom a igráčka a ještě další věci.         Marek Doležel 

 
✓ Jeli jsme linkovým autobusem do Havlíčkova Brodu.  

Tam jsme šli do klubu Oko hrát šachy. Měl jsem 5,5 
bodu. Byl jsem 3. a vyhrál jsem pohár. Za cenu jsem 
si vybral  batoh  a  sladkosti. Dali  jsme  si zmrzlinu 
a někdo i pizzu.                                  Vojtěch Zvolánek 

✓ V Havlíčkově Brodě jsem vyhrála 1. místo v kategorii 
mladších. Měla jsem 5,5 bodu. Vyhrála jsem pohár, 
diplom, knížky, míček, sladkosti. Alžběta Zvolánková 

 
✓ Hrálo se 7 kol, jelo nás 6. Měla jsem 4 body ze 7. 

Skončila jsem 14. ze 30 hráčů. Vybrala jsem si 
cestovní šachy.                                    Hana Zvolánková 

 
✓ Uhrál  jsem  5  bodů.  Byl  jsem  6. Vyhrál jsem míč 

a sladkosti. Turnaj se mi moc líbil. A měl jsem 
zmrzlinu a pizzu.                                     Štěpán Holas 

 

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ ŠACHOVÉHO KROUŽKU 

     V letošním školním roce navštěvovalo šachový 
kroužek 18 žáků ze ZŠ a 3 holčičky z MŠ. O všech 
turnajích jsme vás průběžně informovali v Oudo-
leňských listech. O všech, kromě jednoho. Ten se totiž 
odehrával od září až do června ve škole, mladí šachisté 
hráli každý s každým a sbírali body za výhry a remízy.  
      Po dohrání poslední partie (a že jich bylo!) jsme 
mohli začít sčítat. O první místo byl velký boj, který 
nakonec vyhrál Vojta Zvolánek, získal 45 bodů. Na 
druhém místě skončila Bětuška Zvolánková, která 
měla pouze o půl bodu méně. Třetím nejlepším se 
stal Matyáš Frühbauer (42,5 bodů), za ním skončil 
Štěpa  Holas  (40 bodů),  Marek  Doležel  (38,5 bodů). 
A velkou pochvalu zaslouží i Lenička Zvolánková, která 
se umístila  na  6.  místě (a  to  je  teprve  prvňačka!). 
Do TOP 10 se ještě vešla Hanička Zvolánková, Kája 
Babáková, Tom Hanzalík a Leoš Zvolánek.  
      Děkujeme všem šachistům za pěknou reprezentaci 
školy i obce a o prázdninách si občas dejte partičku :-D  
                                              Kateřina a Milan Chvojkovi 

 

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN BYL PLNÝ AKCÍ 
      Poslední školní týden nám počasí moc nepřálo, ale 
přesto jsme zvládli spoustu naplánovaných akcí. 
V pondělí jsme odevzdávali učebnice,  v úterý  si  žáci 
1. a 2. ročníku zahráli deskové hry, ve středu jsme 
podnikli pěší výlet do Peršíkova, ve čtvrtek jsme si 
zasoutěžili v kulturáku. Ze čtvrtka na pátek jsme 
přespali  ve  škole,  v pátek jsme si rozdali vysvědčení 
a hurá na prázdniny.                            Vladimíra Stehnová 
 
Výlet do Peršíkova: 
 
✓ Šli  jsme  Antlovým   žlabem,   cestou   jsme   viděli 

2 srnky. Líbilo se mi tam. Byli jsme v kravíně, byl tam 
„hovnošmejdil“ a byla tam uklízečka na seno a robot 
na dojení krav. A aby krávy u dojení vydržely, tak jim 
dávali granule. V novém kravíně byla i porodnice. 
Bylo tam 90 krav a ještě školka a jesle a v pondělí se 
narodila 2 malá telátka a kůň tam byl taky.  
                                                            Marek D., 2. r. 
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✓ Líbilo se mi to. Šli jsme Antlovým žlabem. Nejdřív 
jsme byli ve starém kravíně a pak jsme byli v novém 
kravíně, kde byla telata. Káje jedno tele olízalo ruku. 
A pak jsme šli do místnosti, kde se dojily krávy. A pak 
tam uklízel vymetač a „hovnošmejdil“. A pak jsme šli 
zpátky do školy.                                  Štěpán H., 4. r.  
 

✓ Šli jsme do Peršíkova. Tam nás pan Frűhbauer vodil 
po kravíně. Ukázal nám, že žluté náušnice mají 
samci a růžové mají samice. A ukázal nám v novém 
kravíně hodně krav. A jak je dojí. Kráva váží přibližně 
700 kg. Měli tam 82 krav. Jedna kráva nadojí až 30 l 
mléka. Měli tam také „hovnošmejda“, který uklízel 
hovna. A měli tam taky shrnovače, který kravám 
shrnoval obilí smíchané s kukuřicí. Byl tam jeden 
kůň. A měli tam jednodenní dvojčata. A měli tam také 
stroj, který poškrábal krávy. Matýk tam měl Elišku. 
Eliška byla samice od psa. Hladil jsem si jí. Bylo to 
moc hezké. A pak  jsme šli do školy. Stavili jsme se 

u Lucky, ukázala nám svoje zvířata. A pak jsme šli 
k Míše, ta nám taky ukázala zvířata. A pak jsme šli 
do školy. Celý výlet se mi moc líbil. Vojta Z., 4. r.

MLADÍ HASIČI - VÝLET S PŘEKVAPENÍM 
     V sobotu 16. 6. jsme si s mladými hasiči udělali výlet 
po  okolí   Oudoleně.  Začátek  byl  u  horní   zastávky 
ve 14:00 hodin a děti si tentokrát trasu zkusily určit podle 
buzoly. První nasměrování bylo kolem hřiště do 
Slavětína. Cestou plnily úkoly, které se setkaly s velkým 
úspěchem. Další směr byl udán po silnici směrem 
k hájku nad Peršíkovem, kde byl připraven všeobecný 
test, který všechny děti zvládly. Pak jsme se vydali 
Antlovým žlabem zpět do Oudoleně a i při zpáteční 
cestě byly dávány úkoly, které všechny pobavily. Na 
konci trasy čekalo na děti před kulturním domem 
překvapení v podobě poháru a malinovky. Návrat byl 
stanoven kolem 18:30 hodin. Tento čas jsme v pohodě 
stihli. Výlet byl super a doufáme, že si to brzy 
zopakujeme.                 Za SDH Oudoleň Hana Zelenková 

NOČNÍ SOUTĚŽ V POHLEDU 
     Naši mladí hasiči se dne 22. 6. vůbec poprvé 
zúčastnili  noční  soutěže  v  požární útoku. Družstvo, 
ve složení Martin Antl, Tomáš Bačkovský, Kuba 
Ondráček, Jaroslav Ondráček, Luboš Musil, Tomáš 
Paušíma a Roman Zelenka, mělo startovat na sedmém 
místě, ale tuto pozici galantně přenechali ženám z Jitko- 
va. Start byl určen na 22. hodinu. I když bylo chladněji, 
tak na odhodlání všech účastníků to nebylo znát. 
      Start našim vyšel dobře, ale malinká nehoda u cíle 
jim naděje zmařila, jelikož se pokus zapsal jako 
neplatný, a tak obsadili 21. příčku. 
      Naši mladí si to vyzkoušeli a již se poohlíželi po další 
soutěži, aby měli co nejvíce zkušeností. Je skvělé, že 
se nenechají odradit prvotním nezdarem. 
     Proto je pojďme podpořit na další soutěži, která se 
uskuteční 20. 7. 2018 od 21.00 hodin ve Studnici u let-
ního parketu. Všichni jste srdečně zváni.            
                                Za SDH Oudoleň Hana Zelenková     
 

CVIČENÍ S DĚTMI  
       V úterý 19. 6.  jsme úspěšně zakončili cvičení pro 
školní rok 2017 – 2018. Celý rok jsme pravidelně 
navštěvovali sál kulturního domu a zaměřovali se 
především na gymnastické a atletické prvky 
propojované zábavnými hrami. U všech se projevilo 
viditelné zlepšení  a  očividně  to  všechny  děti  bavilo. 
Na jaře jsme začali chodit cvičit na stadion, kde jsme si 
užili i poslední hodinu a půl a na konci se občerstvili 
sladkým melounem. 

       Všem přejeme pohodové aktivní prázdniny a bu-
deme se těšit zase v září. Cvičitelům patří VELKÉ DÍKY.                                                                    
                                                           TJ Sokol Oudoleň 
 

ŠACHOVÝ ODDÍL NA HRADU LIPNICE  

      Od září se zájemci o královskou hru scházeli každý 
pátek v kulturním domě v klubovně Včelaříků. Chodily 
sem nejen děti z místní školky a základní školy, ale i její 
bývalí absolventi a i tatínkové. 
       V květnu jsme zaregistrovali náš oddíl u Šachového 
svazu ČR. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 
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       V sobotu  23. června  se  nás 13 zúčastnilo turnaje 
„O šachového krále hradu Lipnice“, kde jsme si v sále 
krásně zahráli. Výsledky je možno zjistit na webových 
stránkách TJ Jiskra Havlíčkův Brod.          Milan Chvojka 

✓ Dne 23. 6. 2018 se malá skupinka (13 členů) 
odvážných šachistů sešla před hasičárnou. Tam 
jsme se rozdělili do hasičského auta a osobního 
auta. Po naložení  členů  jsme  se  vydali  směrem 
do Lipnice nad Sázavou, kde se konal turnaj, který 
byl přímo na hradě. Konkurence byla veliká, jelikož 
se sešlo 95 hráčů. Hrálo se na 9 kol. Po dohrání 
posledního kola bylo vyhlášení, kde každý soutěžící 
dostal medaili a měl možnost si vybrat cenu. Já jsem 
se umístila na 48. místě.  Turnaj  se  mi  velice  líbil 
a jsem ráda, že jsem se na něj vydala.Ivana Bencová 

 

DĚTSKÉ CYKLO-ODPOLEDNE   
     Poslední červnovou sobotu se za kulturním domem 
odehrál dětský den, který se nesl v cyklistickém duchu. 
Program pro děti byl připraven na celé odpoledne. 
Všichni zúčastnění si kromě klasických závodů, při 
kterých byli závodníci rozděleni do různých kategorií 
podle věku, mohli vyzkoušet také jízdu zručnosti. Dále 
byla připravena  střelba ze vzduchovky, karaoke, brýle 
s možností nahlédnutí do virtuální reality a další 
soutěže. Všechny tyto aktivity se setkaly s obrovským 
úspěchem. V průběhu celého odpoledne se účastníci 
mohli občerstvit čerstvým melounem či si zakoupit 
některý z nápojů, párek v rohlíku nebo cigáro z udírny.       
     Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme.                                                                                                                                             

                         Tereza Ondráčková 
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              PROVOZNÍ DOBA O SVÁTCÍCH V COOP OUDOLEŇ 
 

Ve čtvrtek 5. 7. bude prodejna zavřená. 
V pátek 6. 7. bude otevřená v době od 7.00 do 12.00 hodin. 

 
                                                                                    

            
 

      Nevyrovnané počasí nám přináší mnohé starosti. 
Na jedné straně průtrže a lokální záplavy, jakých jsme 
byli svědky v Brtnici a Jestřebí, na druhé straně stálým 
dlouhodobým problémem je nedostatek vláhy. Teplejší 
zima, podprůměrné srážky, k nimž se přidaly velice 
teplé jarní měsíce – to jsou hlavní příčiny současných 
projevů sucha. Není to naše specifikum, ale jde o pro-
blém celostátní. Proto byla voda a hospodaření s ní 
jedním z hlavních témat jednání vlády při její květnové 
návštěvě našeho kraje. Vysočina zásobuje pitnou 
vodou hlavní centra země, to přináší i různá omezení 
s hospodařením v krajině, a proto očekáváme 
i výraznější pomoc od státu v tomto směru.  
       Trápí nás i nedostatek spodní vody, je nutno 
obnovovat  či  dělat  nové  studny a vrty, jsou nezbytné 
i změny v polním hospodaření jako je promyšlený výběr 
plodin. Dalším následkem sucha je pak nedostatek 
píce. Takže jsou potřebná i staronová opatření – 
zadržení vody v krajině. Stará bolest – s pompou a ve-
selou hudbou se rozoraly meze a teď v přírodě chybí 
právě ty meze, remízky, poldry. My se tomu věnujeme 
a musíme ještě více, protože i dříve na vodu bohatá 
Vysočina vysychá. 
       Možnosti kraje i krajského úřadu při řešení této 
situace jsou velmi omezené. Přesto jsem již v roce 2016  

inicioval zřízení pracovní skupiny jako svého poradního 
orgánu k řešení dopadů dlouhodobého sucha. 
Výstupem  činnosti  skupiny jsou Doporučení pro obce 
a obecní úřady Kraje Vysočina k možnému postupu 
v případě nedostatku vody a Návrh krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla 
napomoci snížení dopadů sucha a nedostatku vody na 
území kraje. Kraj Vysočina také v letošním roce 
uspořádal pro obce seminář, který se týkal návrhů 
možných opatření ke zlepšení zadržování vody v kra-
jině. Veškeré materiály k problematice sucha jsou 
zveřejněny na webových stránkách kraje v dokumen-
tech odboru životního prostředí a zemědělství. Kraj 
Vysočina zároveň na problematiku sucha zareagoval 
úpravou svých dotačních titulů v oblasti vodního 
hospodářství a navýšením alokace finančních prostřed-
ků, kdy nově spolufinancuje hydrogeologické průzkumy 
nebo průzkumné vrty. 
        Ke zlepšení situace v této oblasti můžeme svým 
malým dílem přispět my všichni. Stále jsme mnohde 
svědky plýtvání touto drahocennou životadárnou 
součástí naší přírody. Chtěl bych vás vyzvat k dlouho-
dobému systematickému šetření vodou. Děkuji za po-
chopení obecného zájmu. 
                           Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA - INZERCE 

 
               VÍTÁME  MIMINKO 

 

               Vítáme mezi námi 

                   Adama Plíhala, který se narodil 10. 6. 2018. 
 

 
 
 
 

 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

V měsíci červenci  
oslaví výročí narození: 

 

Marie Ondráčková, Oudoleň 69 
Karel Kremlík, Oudoleň 72 
Jiří Ondráček, Oudoleň 22 

 

V měsíci srpnu  
oslaví výročí narození: 

 

Jana Benáková, Oudoleň 135 
Karel Štefáček, Oudoleň 186 

Božena Halamová, Oudoleň 57 
 
 

BLAHOPŘEJEME! 
 
 
 
 

               Kulturní dům Oudoleň 

                Pohostinství – provozní doba 

                ČERVENEC – SRPEN 2018 
 

Pondělí          zavřeno 

Úterý – Neděle   18.00 – 22.00 hodin 
 

Odpovědná vedoucí: 

Jana Stránská, tel.: 777 02 59 50 

 
 
 
 

 

 

mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
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FOTOOKÉNKO – OHLÉDNUTÍ ZA SOBOTNÍM POUŤOVÝM ODPOLEDNEM 
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FOTOOKÉNKO – OHLÉDNUTÍ ZA SOUTĚŽÍ VESNICE ROKU 2018 
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