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Šachový oddíl zve všechny místní občany a rodáky na 

II. ročník šachového turnaje O pohár starostky 
 na Velký pátek 19. 4. 2019  v kulturním domě v Oudoleni. 

Pokud máte zájem změřit síly se soupeři nad 64 černobílými políčky,  
hlaste se prosím nejpozději do 10. dubna na milchvo@seznam.cz z důvodu zajištění šachového materiálu. 

Prezence od 8.00 do 8.30 hodin. Startovné dospělí 30 Kč, děti do 18 let 20 Kč.  
Ceny pro každého účastníka zajištěny. Těšíme se na Vaši účast.  

 

 
 

KDO MÁ V OUDOLENI DOMEK, 

     ZASADÍ SI STROMEK 

     Výsadba plánované aleje proběhne 
v sobotu 6. dubna 2019. Sraz je v 8.00 hodin u 
Chaloupky.  
     Alej vysadí obyvatelé a rodáci z těchto čísel 
popisných: 2, 4, 5, 9, 13, 22, 27, 40, 46, 55, 
68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 80, 81, 86, 87, 89, 
92, 93, 97, 100, 106, 107, 110, 113, 114, 118, 

124, 127, 133, 135, 136, 137, 144, 145, 148, 
152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 184, 187, 
e210, kteří projevili zájem a stromek si zamlu-
vili. 
     S sebou si vezměte potřebné nářadí (lopatu, 
rýč, palici - kladivo, konev, nůžky na stromky) 
a hlavně chuť do práce a dobrou náladu. Pomoci 
mohou přijít i ostatní občané obce. 
    Pro děti bude po sázení připravena naučná 
stezka a pro všechny občerstvení.  
     Na projekt obec získala dotaci z Kraje Vysočina 
z Fondu Vysočiny. Tento projekt byl vytvořen za 
finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO 
Cash & Carry. 

 
 

 

 

Taneční kurz. 

mailto:milchvo@seznam.cz
mailto:milchvo@seznam.cz
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- Usnesení jsou průběžně plněna.  
- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 

průběh jednání týkající se nových stavebních parcel. 
Bude zadáno vypracování projektu příjezdové 
komunikace a změna projektové dokumentace na 
stavební parcely. 

- Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu 
předložení projektové dokumentace stavby výrobní 
haly, včetně stavebního  povolení,  na  pozemcích  
p. č. 160/86 a p. č. 160/87 v k. ú. Oudoleň do 18. 3.  
2020 a stanovuje pokutu za částečné nesplnění 
podmínek smlouvy.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
žádost o zatrubnění příkopu v roce 2019 u čp. 19. 

- Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č.: 1040014911/ 
001/26 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene (souhlas s umístěním distribučního zaří-
zení) na pozemku p. č. 843/2 v k. ú. Veselíčko u Žďá-
ru nad Sázavou a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy.  

- Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti (souhlas se stavbou 
„Veřejné osvětlení Oudoleň, optická síť Oudoleň“) na 
pozemcích p. č. 726/1 a p. č. 729/1 v k. ú. Oudoleň 
mezi Krajem Vysočina a Obcí Oudoleň a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy.  

- Zastupitelstvo na zasedání dne 21. 6. 2018 schválilo 
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 v k. ú. Oudoleň do vlastnictví 
obce a dále o úplatný převod zbývající části 
pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Oudoleň do vlastnictví 
obce. Vzhledem k plánované výstavbě veřejného 
osvětlení zastupitelstvo odmítá hradit náklady, které 
by vznikly v souvislosti s geometrickým dělením 
pozemku a schvaluje požádat Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště 
Havlíčkův Brod, o bezúplatné nabytí celého 
pozemku p. č. 38/5 o výměře 158 m2 v k. ú. Oudoleň 
do vlastnictví obce Oudoleň.   

- Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí Roz-
počtové opatření č. 1/2019, tímto opatřením byl roz-
počet na straně příjmů navýšen o částku 48 576 Kč 
(příjem dotace na nové webové stránky obce a na 
nový vrt v Březině) a na straně výdajů o 630 Kč 
(poplatek Městu Chotěboř za služby v agendě 
evidence obyvatel).  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
informace Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 
o čerpání prostředků z Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost z projektu 
Šablony II. ve výši 891 668 Kč.  

- Zastupitelstvo schvaluje zrušit Diskusi na webových 
stránkách obce.  

- Zastupitelstvo schvaluje vodní dílo „Vsakování 
dešťových vod ze strouhy silnice III/3509 mezi obcí 
Oudoleň a st. silnicí I/34“.  

- Zastupitelstvo schvaluje poskytnout Svazu neslyší-
cích a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Jihlavský 
spolek neslyšících, p. s., Jihlava, finanční spon-
zorský dar ve výši 2 000 Kč.  

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Era      668 009,90 
ČSOB, a. s.                            3 568 309,31 
Česká spořitelna, a. s.   131 878,93 
Česká národní banka   594 898,23 
Celkem                           4 963 096,37 Kč. 
Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
4 897 433,37 Kč. 

- Zastupitelstvo projednalo organizaci akce „Kdo má 
v Oudoleni domek, zasadí si stromek“. Minulý týden 
proběhla schůzka se zástupci místních spolků 
ohledně zajištění občerstvení a programu pro děti.  

- Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno: 
- s projektem „Oudoleňský potok – Záplavová 

území“, který v roce 2017 zpracovalo Povodí Vl-
tavy.  

- s protokolem Ústředního kontrolního a zkušeb-
ního ústavu zemědělského, Brno, z kontroly kom-
postárny. Na místě nebylo zjištěno žádné poru-
šení kontrolních požadavků. Byl odebrán kon-
trolní vzorek, který bude odeslán na rozbor.  

- s vyúčtováním dětského karnevalu. 
- s průběhem reklamace na kulturním domě. 
- s informací o projektu Sociální byty v obci Oudo-

leň. 
- s informacemi o nákupu sněhové frézy. 
- s informací o provozní době posilovny v době ko-

nání jógy. 
- s informacemi o obecním lese. 
- s informacemi ze semináře o vhodných řešeních 

kanalizace. 

P O Z V Á N K A  
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které 
se bude konat ve středu 17. 4. 2019 od 18.00 ho-
din v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Program zasedání: 

1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Stavební parcely 
4. Veřejné osvětlení 
5. Projekt Sociální bydlení v obci Oudoleň 
6. Návrh Závěrečného účtu za rok 2018, 

účetní závěrka za rok 2018 
7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Oudoleň 
8. Rozpočtové opatření č. 2/2019 
9. Stav peněžních prostředků na účtech 

      
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

               NABÍDKA 
    SAMOVÝROBY DŘEVA 

       

     Zájemci  o  samovýrobu dřeva 
v obecním  lese  se  mohou hlásit  
do 12. 4. 2019 na obecním úřadě 
nebo u pana Václava Augustina (č. tel: 
603 536 721), který provede vytýčení.   
     Cena: 50 Kč/m3.    
      

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. 3. 2019 
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WEBOVÉ STRÁNKY OBCE – DISKUSE 
Vážení spoluobčané, 
     zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání o zrušení Diskuse na we-
bových stránkách naší obce s účinností od 20. 3. 2019. Důvodem je předchá-
zení nevhodným příspěvkům. V případě elektronické komunikace s námi vy-
užívejte obecní e-mailové adresy: obec@oudolen.cz, starostka@oudolen.cz 
a místostarosta@oudolen.cz, popřípadě facebooku či dalších sítí. Budeme se 
snažit na Váš dotaz, podnět, pochvalu či připomínku reagovat co nejdříve. 
Dále rádi uvítáme Vaši návštěvu na obecním úřadě každý den v pracovní 
dobu, u starostky každé úterý od 17 do 19 hodin, u místostarosty každý čtvrtek 
od 17 do 18 hodin, popřípadě si s námi můžete domluvit schůzku.  
     Děkujeme za pochopení.                Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce

ZÁJEZD NA MUZIKÁL KVÍTEK MANDRAGORY 

      Po roce jsme opět za-
toužili po kultuře a v sobotu 
23. března do posledního 
místečka zaplněný autobus 
vyrazil z Oudoleně do Pra-
hy, která nás letos nepřiví-

tala ledovkou a sněhem, ale nádherným slunečným až 
letním počasím. Z Florence jsme se vydali uličkami na 
náměstí Republiky, prošli jsme kolem Prašné brány a 
Obecního domu do divadla Broadway, které 13. března 
uvedlo v premiéře nový muzikál s názvem Kvítek man-
dragory. Tříhodinová komedie s 26 písněmi Heleny 
Vondráčkové, s překvapivou detektivní zápletkou, při-
nesla spoustu humoru, dopadení šéfa podsvětí, 

obrovský balík peněz, vzácný diamantový šperk, ale 
také sílu přátelství. Muzikál láká diváky skvělým herec-
kým obsazením, my jsme měli štěstí na Sagvana Tofi, 
Bronislava Kotiše, Jaroslavu Obermaierovou, Jana Pře-
učila, Lindu Finkovou a další. Během vystoupení jsme 
se zasmáli a zazpívali si ty nejznámější hity jako Pátá, 
Červená řeka, Kam zmizel ten starý song, Malovaný 
džbánku, Sladké mámení nebo Lásko má, já stůňu. Ve-
černí Prahou jsme se vrátili zpět na Florenc, kam pro 
nás přijel pan řidič  Ivo  Koníček ze společnosti ZDAR, 
a. s. ze Žďáru nad Sázavou a klidně a bezpečně nás 
před půlnocí rozvezl do našich domovů. 
     Všem účastníkům zájezdu děkuji za účast a přízeň. 
Těším se na shledání při dalším muzikálu, který pro Vás 
nachystám.                                   Mgr. Blanka Zvolánková

VÝVOZ POPELNIC  POSILOVNA – JÓGA 
 

      Firma AVE CZ odpadové hospodářství, 
s. r. o., Žďár nad Sázavou, oznamuje, že od 
1. 4. 2019 přechází na vývoz popelnic 1x za 
14 dní, v pondělí v lichém týdnu.  
      Příští  vývoz  popelnic bude proveden v pondělí 
8. 4. 2019. 
      Místo Velikonočního pondělí 22. 4. 2019 bude vý-
voz popelnic proveden v sobotu 20. 4. 2019.  
      Doporučujeme občanům, aby popelnice připravo-
vali na vývoz raději už v neděli večer, protože již do-
šlo k několika případům, že vzhledem k časnému vyvá-
žení popelnic v pondělí ráno nebyly některým občanům 
popelnice vyvezeny. 
      Omlouváme se za chybné informace o vývozu 
popelnic v měsíci dubnu v minulých Oudoleňských 
listech.  
 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 
      Pravidelné očkování psů starších tří 
měsíců  proti vzteklině bude provedeno 
ve středu 3. 4. 2019 v době od 15. 30 do 16.30 hodin 
za kulturním domem. S sebou očkovací průkaz a popla-
tek 100 Kč za psa. 
 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
     Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň 
provede  v  pátek  5. 4. 2019  sběr železného šrotu. 
Železný šrot připravte k silnici nebo k místní komunikaci. 
      

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
      Ve dnech 5. – 7. 4. 2019 bude za kultur-
ním domem umístěn kontejner na velkoobje-
mový odpad. Kontejner je určen například na 
staré matrace, koberce apod.  

     Upozorňujeme uživatele posilovny, že 
v pondělí v době konání jógy, od 17.30 do 
19.00 hodin, je posilovna zavřená.  
 

DRŮBEŽ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 
     Upozorňujeme občany, že se jako cho-
vatelé hospodářských zvířat (slepic, kačen, 
hus a jiné drůbeže) dopouštění přestupku, 
když nezabezpečí tyto zvířata proti úniku a 
tyto pobíhají po veřejném prostranství.  
     Žádáme občany obce, aby své hospodářské zví-
řectvo řádně zajišťovali proti pobíhání po veřejném 
prostranství. 
              

KOMINÍK 
     Stejně jako v minulých letech bude i letos 
do naší obce přizván kominík. Vyčištění ko-
mínů a předepsané revize provede ve dnech 
13. – 17. 5. 2019. Zájemci o tuto službu se mohou při-
hlásit do 26. 4. na obecním úřadě. 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
ÚPRAVA TERMÍNU ZAHÁJENÍ 

rekonstrukce vedení elektřiny, 

veřejného osvětlení a optické 

sítě v dolní části obce 
 

     Práce na rekonstrukci vedení 
elektřiny, veřejného osvětlení a op-
tické sítě v dolní části obce jsou po-
sunuty a budou začínat v měsíci 
červnu.  
 

 

       
 

Obec Oudoleň se již tradičně zapojuje 
do projektu Krajského úřadu Kraje Vysočina  

 

ČISTÁ VYSOČINA 
 

V sobotu 13. 4. 2019 provedou dobrovolníci úklid 
okolí silnice od křižovatky na Cibotín přes obec až 

po silnici č. I/34 (hlavní silnice) a podél hlavní silnice 
od hnojniště po křižovatku na Slavětín. 

ZAPOJTE SE I VY A PŘIJĎTE POMOCI UKLIDIT 
NAŠI OBEC A JEJÍ OKOLÍ. 

Sraz je v 9.00 hodin u kulturního domu. 
 

 
 

mailto:obec@oudolen.cz
mailto:obec@oudolen.cz
mailto:obec@oudolen.cz
mailto:starostka@oudolen.cz
mailto:starostka@oudolen.cz
mailto:starostka@oudolen.cz
mailto:starostka@oudolen.cz
mailto:místostarosta@oudolen.cz
mailto:místostarosta@oudolen.cz
mailto:místostarosta@oudolen.cz
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 TANEČNÍ KURZ – PODĚKOVÁNÍ 
     I letos proběhl taneční kurz pro dospělé. Celkem se přihlásilo 32 párů, 
a to nejen z Oudoleně, ale i např. ze Slavětína, Jitkova, Peršíkova, Havlíč-
kovy Borové, Ždírce nad Doubravou, Sobíňova, Krucemburku a Havlíč-
kova Brodu. Některé páry již patřily ke zkušeným tanečníkům, pro některé 
z nás to byla první zkušenost. Michell a její taneční partner Petr se nás 
během pěti lekcí snažili naučit nejen taneční kroky, ale i správné držení 
těla při tanci. 
       I když to byly pro mě první taneční v životě, tak jsem si to opravdu 
užila a díky Michell se toho hodně naučila. Ze všech tanců, co jsme se 
učili, se mi nejvíc líbil waltz, blues a cha cha. 
     Chtěla bych touto cestou poděkovat Vlaďce Stehnové a Pavlíně Blaž-
kové za zajištění této zdařilé akce. Poděkování patří také paní starostce 
Blance Zvolánkové a celému zastupitelstvu, které nám poskytlo zdarma 
zázemí v kulturním domě. 
     Na závěr mám jedno přání, a to aby i příští rok se taneční v Oudoleni 
uskutečnily. O taneční páry rozhodně nebude nouze.       Irena Milichovská

JOHN GREEN: JEDNA ŽELVA ZA DRUHOU 
      Šestnáctiletá Aza neměla vůbec 
v plánu pídit se po tajemstvích 
uprchlého miliardáře Rusella Picketta, 
ale v sázce je sto tisíc dolarů a její nej-
lepší a nejstatečnější kamarádka Daisy 
se nemůže dočkat, až se společně 
pustí do vyšetřování.  
     Aza se opravdu snaží. Snaží se být 
dobrou dcerou, skvělou kamarádkou, 
vzornou studentkou a taky schopnou vyšetřovatelkou. 
Zároveň však bojuje s nekončícím vírem svých vlast-
ních myšlenek, kterým není schopná poručit… 
     Dlouho očekávaný návrat úspěšného autora best-
sellerů Johna Greena, v němž se inspiroval svými vlast-
ními zkušenostmi s mentální poruchou. 

ZDENKA HAMEROVÁ: PŘÍLIŠ TENKEJ LED 

     Lucie se snaží vyrovnat se smrtí 
své milované sestry Dity, která za po-
divných okolností spáchala sebe-
vraždu – utopila se daleko od domova, 
ve městě, se kterým neměla nic spo-
lečného.  
      Lucie pochybuje, že se Dita zabila 
sama, ráda by dokázala, že se jednalo 
o nešťastnou náhodu. Když pak objeví 
sestřin deník a kdosi neznámý jí přinese sestřiny osobní 
věci, její nedůvěra získá téměř hmatatelný rozměr – Lu-
cie se na vlastní pěst pustí do pátrání.  
       S překvapením zjišťuje, že toho o sestřině minulosti 
věděla velmi málo. Také netuší,  že  i jí samotné půjde 
o život…

 

BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

     Měsíc březen jsme zahájili ve školce s menším po-
čtem dětí, některé si totiž užívaly doma jarních prázdnin 
s rodiči. Ostatní děti si užívaly volnější hraní ve školce. 
Společně jsme vylepšili Dramatický koutek, přidali do 
něj spoustu nových kostýmů a domluvili se, jak je bu-
deme uklízet. Děti tyto dny pracovaly v koutcích dle je-
jich přání a nápadů a trávily hodně času na zahradě. 
      Další týden jsme s dětmi mluvili o prvních jarních 
květinách. Děti pomocí lup zkoumaly květiny na zahradě 
a při vycházce měli předškoláci za úkol zaznamenávat, 
kolik sněženek a bledulek objeví. V tomto týdnu děti 
pracovaly v centrech aktivit. V Obrázkovém koutku hle-
daly květiny v knihách a přiřazovaly jim počáteční pís-
mena. V koutku Mozečkovém děti skládaly květinovou 
sudoku. Koutek Tvořící byl pro tento týden pro děti nej-
zajímavější a trávily v něm mnoho času, tvořily sně-
ženku skládáním z papíru, mačkáním krepového papíru 
nebo se jí snažily nakreslit jedním tahem. Poslední kou-
tek, který byl pro děti otevřen, byl koutek Stolečkových 
her, zde děti hrály květinové pexeso, některé se také vě-
novaly skládání sněženek z pruhů papíru do celého ob-
rázku. Jelikož už k nám chodí do školky i ty nejmenší, 
pomáhá nám nejnovější koutek – Koutek pro nejmenší, 
tady se učí, jak držet nůžky a pastelky, zkouší stavět ko-
mín a také pojmenovávat základní barvy a zvládat čin-
nosti určené pro rozvoj jemné motoriky. 

      Dne 21. března jsme už konečně s dětmi mohli při-
vítat jaro, a to nejen v kalendáři, ale i venku. Děti krásné 
počasí využily především na zahradě, učily se skákat 
panáka, házely si s míčem, kreslily křídami a hrály nové 
hry, nejraději na obranu hradu nebo na schovávanou.  
     V měsíci březnu děti společně s Agátou uzavřely krá-
lovství vody. Dozvěděly se o vodě spoustu věcí, které je 
zajímaly. Hledaly nejmenší množství vody, nabíraly ji pi-
petou, také pozorovaly vodu z potoka i ze studánky. Po-
slouchaly skladbu od Bedřicha Smetany Vltava, zahrály 
si na malé kapičky a pochopily, jak funguje koloběh 
vody. Království vody si pak děti společně vytvořily a 
Agáta je za to neopomenula pochválit. 
                                                  Paní učitelky MŠ 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OUDOLENI 
 

     Přihlášky pro zápis  dítěte  

do mateřské  školy si  mohou 

zákonní zástupci dětí vyzved- 

nout   v   mateřské   škole  do 

3. května 2019. 

     Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky 

předloží ředitelce školy do 14. května 2019.  

     Zákonní zástupci budou o přijetí dítěte infor-

mováni do 20. května 2019.  
     

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Lektorka Michelle s tanečním partnerem. 
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JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - DĚTSKÉ PRÁCE A HRÁTKY O PŮL STOLETÍ ZPÁTKY  

     Vyrobit máslo, sýr, plstěnou ozdobu, bylinkové mýdlo, dře-
věné autíčko, usmažit koblihu, vaječnou smaženku, uvařit 
bramborovou šišku nebo čočkovou polévku - to všechno si vy-
zkoušely  děti  v  průběhu jarního příměstského tábora, který 
ve škole pořádala o. p. s Chaloupky. Kromě těchto činností si 
děti také vyzkoušely staré hry a připravily tradiční masopustní 
masku laufra, ve které celý průvod navštívil paní učitelku 
Stehnovou. 
     Kromě malých vycházek po vsi a do okolí Oudoleně se tá-
borová společnost vydala také do hlineckého Betléma, kde si 
prohlédla tradiční masopustní masky a seznámila se s jejich 
posláním v průvodu. 
     Mimo  oudoleňských  dětí se do party na jeden den přidala 
i děvčata ze Žďírce nad Doubravou a kluci z Radostína. Po-
dobnou akci si mohou děti zopakovat v době letních prázdnin. 
V týdnu od 19. do 23. srpna 2019, tentokrát na téma Bez 
hmyzu to nejde.                               Zapsala Marie Rajnošková 
 

ŠACHY DO ŠKOL  
     Již několik  let  je  naše  škola  zapojena do projektu Šachy do škol, 
v jehož rámci mohou žáci využívat šachového programu na www.lear-
ningchess.net. Zde si zdokonalují své znalosti a řeší diagramy ve všech 
možných obtížnostech. 
     Letos se našim šachistům podařil "husarský kousek", protože se 
umístili jako 2. škola v republice po Českých Budějovicích. Nejvíce 
bodů získala Lenička Zvolánková (2. ročník), do 5. místa se ještě 
umístili Bětuška Zvolánková (5. ročník), Marek Doležel (3. ročník), 
Emička Marková (1. ročník) a Hanička Zvolánková (5. ročník). 
Všichni tito hráči obdrží od Šachového svazu ČR dárek. Nutno po-
dotknout, že si v tomto programu vedli dobře i Vojta Zvolánek (5. ročník), 
Lucka Strašilová (5. ročník), Emmička Stehnová (1. ročník) a Matyáš 
Frühbauer (4. ročník).  
      Poděkování patří i všem ostatním, kteří alespoň pár bodíky přispěli 
k tomuto výbornému výsledku a všem rodičům, kteří s nimi tyto dia-
gramy doma řešili.                                                          Kateřina Chvojková 

 

KOZÍ FARMA A KOZÍ DIPLOMY 
      V pondělí 18. 3. vyhlásily paní učitelky základní 
školy kozí den. Aby to nebyl jen nějaký výlet na Příjemky 
a zase zpátky, pojali jsme to jako výzkumnou kozí ex-
pedici. Děti dostaly papírek se čtyřmi výzkumnými 
úkoly, které měly v průběhu návštěvy farmy splnit. 
Mohly buď pátrat na vlastní pěst, pozorně poslouchat 
výklad paní zootechničky, nebo se prostě zeptat. 
      Vyrazili jsme autobusem do Příjemek, odkud jsme 
se pěšky přemístili ke kozí farmě. Paní zootechnička už 
na nás čekala u stáda koz v chlévě. U dveří už stál uví-
tací výbor kůzlátek zvědavě vyhlížející, jaképak nové 
stádečko to přihnali. Když se natěšené žactvo nahrnulo 
nedočkavě dovnitř, kůzlátka raději ustoupila do bez-
pečné zóny na konci chléva a odtud nás pozorovala.  
      Paní zootechnička povyprávěla dětem mnoho zají-
mavého o farmě, o životě koz, jejich využití a o výrobě 
sýrů, která probíhá rovněž v areálu kozí farmy. Děti se 
podívaly na kotce s maminkami kozami a malými 
kůzlátky, na kotce s nepřehlédnutelnými a velmi aroma-
tickými kozly a na dojírnu. Viděli jsme také ruční dojení 
kozy a dokrmování neduživého kůzlátka z mističky. 
Když se kůzlátko nakrmilo, kolovalo z náruče do náruče 
a vychutnávalo si mazlení třetího stupně.  
      Nastal čas plnit badatelské úkoly. Děti se  rozptýlily 

po chlévě, téměř to vypadalo, že se oudoleňské stádo 
smíchalo s příjemským stádem. Naše stádo však vy-
tasilo tužky a papírky a ihned se proměnilo v tým vědců, 
jenž musel odpovědět na nelehké otázky svými smělými 
hypotézami. Jak dlouho je březí koza? Jak se pozná 
koza od kozla? Kolik kozlů na farmě vůbec je? A jakou 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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barvu náušnic mají malí kozlíci a jakou barvu kozičky? 
Nevíte? Zeptejte se našich dětí. Skoro všichni úspěšně 
vybádali správné odpovědi a za odměnu dostali kozí di-
plom. 
      Cesta do školy už unaveným vědcům uběhla rychle, 
dokonce ani nikdo v autobusu nepoznal po čichu, kde 
že jsme to byli, což bylo způsobeno zřejmě rýmou ostat-
ních cestujících, nebo možná také tím, že se badatelé 
zapomněli pomazlit také s některým zasloužilým 
kozlem. 
       Kozám zdar!                                        Pavla Polívková 

A postřeh jedné badatelky? 
 
✓ Byl tam jeden kozel, který neměl rohy. Celkem tam 

bylo 5 kozlů. Jeden byl sám, protože byl z nich nej-
mladší a ty starší ho trkali hlavou. Bylo krásný, že 
mě kůzlátka cumlala prsty, protože si myslela, že 
mám mléko. A nakonec jsme si mohli pochovat pr-
ťavé kůzlátko. A jedno kůzlátko mělo 3 nohy, chu-
dinka. Bylo tam 200 kůzlátek, 5 kozlů a 120 koz.  
                                                           Alena P., 3. r.  

BESEDA O VČELÁCH 
      Dne 22. 3. proběhla ve škole beseda s včelařem Davi-
dem Bačkovským, který si s sebou přinesl velmi poutavé 
názorné informační panely.  
 
✓ Na besedě byl pan David Bačkovský. Říkal nám o 

včelách. Bylo to s ním super. Moc hezky vyprávěl. 
Matka se může dožít až 7 let. Ale když je už moc 
stará, tak jí včely vymění. Nela Z., 4. r.  

✓ O včelách nám povídal pan David Bačkovský. Poví-
dal nám, že v úlu je jedna matička, asi 2 000 trubců a 
40 000 dělnic. Říkal nám, že bez včel bychom ne-
mohli žít. A ostatní živočichové a rostliny taky ne. 
Taky jsem se dozvěděl, že trubec nevoní. Takže 
trubci mohou létat i do jiného včelího úlu, protože ni-
kdo nepozná, jestli jsou cizí nebo ne. Víme, jaký je 
rozdíl mezi narozením matičky a dělnice. Matička se 
krmí hodně mateří kašičkou. Dělnice se krmí jenom chvíli mateří kašičkou a pak se nekrmí. A že si včely vybírají 
matičku. Protože když je matička stará, tak nevoní, a tak si vyberou novou. A že když včely opylují, tak celý den 
létají na jeden druh květu. Ale vosy to míchají. Vojta Z., 5. r.  

VYCHÁZKA NA BLEDULE 
      V pondělí po vyučování jsme podnikli s dobro-
volníky pravidelnou výpravu na bledule.  
 
✓ Šli jsme na bledule, došli jsme na zastávku a jeli 

autobusem na Nové Ransko a z Ranska jsme 
šli na bledule. Našli jsme strusky. Pršelo nám a 
chumelilo.  Viděla   jsem  lýkovec.  Přišli  jsme 
ve 14.30 hodin do Oudoleně. Moc se mi to líbilo. 
Šlo nás 23. Eva R., 4. r.  

✓ Šli jsme na bledule, tam nás odvezl autobus, na-
zpátek jsme šli pěšky, trochu jsme zmokli a 
hlavně chumelilo, to byly teda vločky, jako když 
padaj kočky. Bledulí tam bylo hodně, byly 
hezké. Škoda, že pršelo, jinak to bylo hezké. 
Užila jsem si to. Ušli jsme 10 km. Nohy mě ne-
bolely, ale byla zima jako v lednu. Šla s námi 
paní ředitelka a paní učitelka Stehnová. Šlo 
s námi hodně dětí, jako třeba Vojta, Bětka, 
Nelča, Péťa, Kája, Nelča, Lucka, Hanička, Evička a já. Bledulek tam bylo asi 2 milióny. Malí to ušly a ještě je to 
bavilo. Líbilo  se  jim, jak  sněžilo  a  padaly  kroupy. Šli  jsme přes Slavětín. Ve Slavětíně zůstali Kája, Adam, Ema, 
Marek a Sára. Přijela za námi naše babička, taky se jela podívat na bledule. Líbily se jí. My je máme na zahradě. 
Taky jich máme hodně. Pak jsme šli ze Slavětína do Oudoleně ke škole. Tam jsme si vzali tašky a šli jsme domů. A 
to je konec výpravy. Míša Z., 4. r.  

 

BESEDA O SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMKŮ 
     Dne 26. 3. jsme do školy pozvali pana Jaromíra 
Petruželku, který nám vysvětlil, jak správně sázet a stří-
hat ovocné stromky, a dozvěděli jsme se spoustu infor-
mací o ovocných stromech pěstovaných u nás na Vyso-
čině.  

Co si děti zapamatovaly? 
✓ Na besedě jsem se dozvěděl např. že když nám krá-

líci okusují větvičky z koruny, tak se na ni musí dát 
plachta na záhony nebo, že když se pěstuje živý plot 
z thují, tak se z něj přenáší nemoci na hrušně.  
                                                             Jenda S., 3. r. 
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✓ Byl ve škole děda Káji a říkal nám o stromech. 
Když chceme zasadit strom, musíme vykopat 
díru, dáme tam strom, zalije se, dosype hlínou a 
nakonec nasypeme suchou hlínu navrch. Potom 
se musí strom stříhat. Nela S., 3. r.  

✓ Přednášku o stromech dělal pan Petruželka. 
Hlavní kořeny vodu neberou. Vodu berou jenom 
vedlejší kořeny. Kůl, který podpírá strom, se 
dává z jižní strany. U stromečků se stříhají 2 tře-
tiny, stříhají se u pupenu z venkovní strany. Bylo 
to zajímavé, poučné a hezké. Míša Z., 4. r.  

✓ Besedu přednášel můj nejhodnější děda. Moc 
mě to bavilo a zajímalo mě to. Od sebe by měly 
stromky  být  podle  koruny.  Stromky se stříhají 
2 třetiny od konečků. Karolína B., 5. r.  

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ 

SOUTĚŽE  
     Dne  12.  března  se  Marek Doležel 
(3. ročník) zúčastnil okresního kola reci-
tační  soutěže  v   Ledči   nad   Sázavou 
s básní Maralík od Járy Cimrmana.  
     Přestože se v těžké konkurenci neu-
místil na předních příčkách, recitaci si 
velmi užil a výkon se mu povedl. Děku-
jeme za hezkou reprezentaci školy.   
                                               Učitelky ZŠ                                                                                                            

      Za příčinou slavnosti stříbrné 
svatby Jejich Veličenstev císaře 
a krále Františka Josefa I. a císa-
řovny Alžběty podalo učitelstvo 
chotěbořského okresu blahopřej-
nou adresu:  
      Vaše císařská, královská Ve-
ličenstva 
      Nejmilostivější Císaři a Císa-
řovno! 
Dvacet pět roků tomu, co veškeré 
korunní země s jásotem slavily 
sňatek Vašich Veličenstev. 

Mnozí z nás, v nejhlubší pokoře podepsaných, byli jsme 
tehdáž svědky slavného přijetí Vašich Veličenstev v krá-
lovské slavnostně oděné Praze. Po celou tu dobu 
uchránil a zachoval Všemohoucí Bůh Vaše Veličenstva 
k radosti osvícené rodiny, k radosti věrných poddaných 
všech zemí. Bůh chraniž  a zachovej Vaše Veličenstva 
i dále ještě mnohá, přemnohá léta ve stálém zdraví a 
oblažující spokojeností.  
      Tj. nejvroucnější přání ke dni 24. dubna 1879 v nej-
hlubší pokoře a úctě podepsaného nejvěrnějšího učitel-
stva školního okresu chotěbořského.  
      V Chotěboři 15. dubna 1879. (Podpisy učitelstva 
okresu.) 
      Dne 24. dubna 1879 v celé říši rakousko-uherské 
oslavována stříbrná svatba Jejich Veličenstev císaře a 
císařovny. Též škola zdejší tento den oslavila. V před-
večer slavnosti osvětlil správce školy školní budovu, 
také některé budovy v obci osvětleny byly. Jelikož 
místní školní rada nic neučinila, zakoupil řídící učitel dva  
akáty, vykopal  jamky, slušně  místo ozdobil, a stromky 
i kůly říšskými znaky okrášlil. V slavnostní den 

shromáždily se dítky ve škole, odkudž v průvodu ode-
braly se do chrámu Páně v Borové. Po ukončených 
službách Božích vrátily se dítka do školy, kdež jim vý-
znam slavnosti objasněn a historicky vývoj panujícího 
domu se žáky probrán byl, při čemž ukázáno na 10. po-
dobných slavností. Potom odebraly se dítky ku strom-
kům v tělocvičně a zasadily je. Na to zapěli žáci rakous-
kou hymnu národní. Po provolání „Slávy“ nejmilostivěj-
ším manželům slavnost ukončena.  
      Dne 21. dubna 1880 okolo ½ 6 hod. odpoledne sra-
zily se dvě bouřky nad zdejší obcí. Přitom stále se 
blýskalo, déšť se jen lil a tolik krup napadlo, že celá 
země jimi pokryta byla. Na to pak přivalilo se od Slavě-
tína tolik vody, že  nejen všecko zpustošila, ale i hráze 
u mlýna na několika místech protrhla, mlýn pobořila, a 
tak zpustošila, že se může škoda učiněná na mlýně, za-
hradě a pile na 3 – 4 sta zl. počítati. Po celé pak vsi 
řečiště rozryla, stromy odnesla, a tak velkou škodu uči-
nila. 
      Dne 26. července 1880 uspořádána v místnostech 
obecné a měšťanské školy v Chotěboři okresní výstava 
prací žáků a žákyň všech škol okresu. K nařízení slavné 
c. k. okresní školní rady vystavila každá škola: 

1. sešity mluvnické - 10 úkolů 
2. sešity krasopisné - 10 cvičení 
3. sešity početní - 10 úkolů 
4. sešity z kreslení - 10 výkresů 
5. ruční práce dívek.  

     Dne 13. listopadu 1880 odešel p. Vojtěch Kalivoda, 
c. k. okr. hejtman do Vysokého Mýta. Na jeho místo na-
stoupil p. Karel Rotký, ředitel c. k. okres. hejtmanství.  
 
  (V ukázce je zachována původní pravopisná úprava. 
Pokračování příště.)

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OUDOLEŇ      

    Zápis dětí do 1. třídy základní školy 
se bude konat v pátek  5. dubna 2019 
v   době   od   13.00   do   16.00  hodin 
v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň. 
 

     Do 1. třídy budou zapsány děti, které se narodily 
v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.   
     Zákonní zástupci si vezmou s sebou rodný list 
dítěte. 
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LIGA VYSOČINY  MLÁDEŽE 
       Od konce listopadu 2018 do konce května 2019 
probíhá celkem 10 šachových turnajů v různých měs-
tech kraje Vysočina pod názvem "Liga Vysočiny mlá-
deže". Mohou se jich zúčastnit hráči narození v roce 
2003 a mladší. Někteří hráči absolvovali již Mikulášský 
turnaj ve Žďáře nad Sázavou a Turnaj O pohár města 
ve Světlé nad Sázavou. 
      Dne 23. března se konal již 7. turnaj v pořadí opět 
ve Žďáře nad Sázavou. Náš oddíl reprezentovali Voj-
těch Zvolánek, Marek Doležel, Rostislav Němec, Lenka 
Zvolánková, Emma Stehnová a Ema Marková. Celkem 
se sešlo 105  hráčů, z toho 47 v mladší kategorii a 58 
ve starší kategorii. Hrálo se na 7 kol a naši hráči získali 
tyto body: Vojta 3,5 b., Marek 3,5 b., Rosťa a obě 
Emičky po 2 bodech, Lenička 4 b. Nakonec bylo vyhlá-
šení podle kategorií. Děvčata v kategorii dívky do 8 let 
obsadila stupně vítězů: 1. místo  Lenička, 2. místo 
Emmička, 3. místo Emička. Hoši měli větší konku-
renci, ale také se neztratili.  
       Poděkování patří rodičům (Zvolánkům, Stehnům, 
Zagórům, Frühbauerům), kteří zajistili dopravu tam a 

zpět, a také ostatním, kteří své děti v této královské hře 
podporují. 
      Ještě nás čekají 3 turnaje: v Náměšti nad Oslavou  
(6. 4.), v Havlíčkově  Brodě (27. 4.) a v Jihlavě (11. 5.).                                                  
                                                             Milan Chvojka st.

                                                             
     O tom, že si bez počítačů dnes 
už nedovedeme náš život vůbec 
představit, nemusím asi nikoho 
přesvědčovat. Téměř každý z nás 
je používá ve svém zaměstnání, 
mnozí pro zábavu nebo pro získá-

vání nových informací. 
     E-government – tak zní v celém světě používaný po-
jem pro využití různých nástrojů, metod a informačních 
a komunikačních technologií (ICT) s cílem zlepšit ve-
řejné služby pro podniky a občany. V našem státě 
máme přibližně sedm stovek různorodých elektronic-
kých služeb a aplikací e-governmentu. Z toho vyplývá, 
že prakticky všechny rezorty se elektronizaci věnují. 
Osobně mi chybí vzájemná provázanost systémů, která 
by pomohla zatraktivnit služby občanům ČR a umožnit 
jim rychlou a efektivní komunikaci s veřejnou správou. 
Spravedlivě ovšem musím ocenit snahu státu o stano-
vení vizí a priorit v e-governmentu i práci týmu vládního 
zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci. 
Stále se však nedaří realizaci plánů v oblasti IT včasně 
zapracovávat do legislativy státu.  
      V našem kraji úspěšně realizujeme projekt rozvoje 
elektronických služeb pro území Vysočiny financovaný 
mimo jiné z Integrovaného regionálního operačního 
programu v hodnotě více než 100 mil. Kč. Mezi již reali-
zované výstupy projektu patří nové páteřní optické linky 
krajské sítě ROWANet do Humpolce, Telče a Velké Bí-
teše. Aktuálně běží dodávka dalšího vybavení Techno-
logického centra kraje, což je hlavní serverová a hostin-
gová platforma, kterou využívá kraj pro své organizace, 
pro města i obce, ale také pro stát (provozujeme sys-
témy pro ministerstva vnitra a zdravotnictví). Hlavní ak-
tivitou projektu je pak realizace šesti nových sdílených 
služeb pro příspěvkové organizace kraje. 
        Dalším výrazným krajským „digitalizačním“ projek-
tem je vedení série tří mezinárodních projektů zaměře-
ných na elektronizaci zdravotnictví, kde náš kraj 

zastupuje na evropském poli celou ČR. Jde o projekty 
vnitrostátní i mezinárodní výměny tzv. pacientského 
souhrnu (dat o pacientovi nutných pro urgentní péči), 
přeshraniční výměnu elektronického receptu a zapojení 
nově vznikajících systémů elektronické identity do zdra-
votnických systémů (např. náš elektronický občanský 
průkaz). 
       Naše zkušenosti i zkušenosti evropských partnerů 
ukazují, že pro elektronizaci veřejné správy má velký 
potenciál využití elektronické identity. Ta je v ČR dle 
mého názoru v podobě projektu NIA (národní identitní 
autority) a elektronického občanského průkazu dobře 
nastartována. Budeme se snažit na úrovni samosprávy 
podporovat další služby, které budou tyto nástroje vyu-
žívat a zpřístupňovat tak veřejnosti další online služby 
v bezpečném prostředí. Zároveň pracujeme v rámci 
Asociace krajů ČR na konceptu využití elektronické 
identity pro úředníky a další pracovníky veřejného sek-
toru. 
       Vnímáme, že k využití počítačů v perspektivním po-
hledu mají blízko zástupci mladé generace. I proto osm 
kluků z Vysočiny odletělo koncem loňského roku na 
Tchaj-wan. Autonomní vozidla, jedna platební karta na 
téměř všechno, technologie podporující přežití při mi-
mořádných událostech nebo maximální možná elektro-
nizace péče o pacienty ve veřejných nemocnicích. To 
jsou témata, která zanechala hlubokou stopu mezi zá-
žitky těchto osmi studentů a jednoho učitele ze čtyř kraj-
ských  středních  technických  škol, kteří měli možnost 
v prosinci 2018 absolvovat už třetí ročník znalostní 
cesty na Tchaj-wan. I tentokrát  jsme  vybrali  studenty 
s vynikajícími studijními výsledky a vážným zájmem 
o moderní technologie, dobrou angličtinou a chutí učit 
se nové věci. 
       Těší mě obecné uznání, že ve využívání výpočetní 
techniky patří náš kraj mezi ty v Česku nejprogresív-
nější, což je zároveň příslibem pro jeho celkový rozvoj. 
                           Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ, z. s., – ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE … 
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PLÁNOVANÉ AKCE 
 

3. 4.  Očkování psů proti vzteklině Obec Oudoleň 

5. – 7. 4. 
Kontejner na velkoobjemový  

odpad 
Obec Oudoleň 

5. 4. Sběr železného šrotu  SDH Oudoleň 

5. 4. 
Divadelní hra: Kurz efektivního 

rodičovství 
Obec Oudoleň 

6. 4. Výsadba aleje 
Obec Oudoleň + 

spolky  

13. 4. Čistá Vysočina Obec Oudoleň 

17. 4.  Zasedání zastupitelstva Obec Oudoleň 

19. 4.   Šachový turnaj Šachový oddíl 

20. 4. Taneční zábava - KYVADLO TJ Sokol Oudoleň 

KULTURA A INZERCE A FOTOOKÉNKO 

 

FOTOHÁDANKA 
Jak někteří z Vás správně uhádli,  
na fotografii v minulém čísle bylo  

zachyceno čp. 185 (Zajícovi). 
Víte, který dům je na další fotografii?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kdo ví, může napsat na náš e-mail 
nebo jen počkat na příští OL, kde si 

může zkontrolovat, zda věděl správně. 
A zapojit se může každý.  Máte zajíma-
vou fotografii z naší obce nebo jejího 

okolí? Zašlete nám ji na e-mail. 
 Děkujeme za zaslané fotografie. 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
V měsíci dubnu oslaví 

výročí narození: 
 

 Božena Tomková, Oudoleň 114 
 

BLAHOPŘEJEME! 
 
 
 
 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
 
 

Tichou vzpomínku věnujeme  
panu Ing. Pavlu Holasovi, 

který zemřel 11. března 2019 
ve věku nedožitých 37 let. 

 
 
                                                                                    

            
 

BAZÁREK 
 „RECYKLACE“ OBLEČENÍ  

Při nedávno proběhlém bazárku 
jsme prodali oblečení celkem 

za 8 000 Kč. 
 

DEJTE OBLEČENÍ  
DRUHOU ŠANCI 
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VÝZVA KE ZPRACOVÁNÍ 

KŮROVCOVÝCH STROMŮ 

A NAHODILÉ TĚŽBY 

 

Vážený vlastníku lesa, 

     v období od října 2018 až do března 2019 

došlo k několika větrným kalamitám, které 

způsobily škody v lesích celé České republiky. 

Jedná se o vývraty a zlomy. Tyto větrné kala-

mity zasáhly také oblast Havlíčkobrodska. Po-

škozené stromy je nutné zpracovat (vytěžit a 

odvézt z lesa) nejpozději do 31. 5. 2019, tak 

jak ukládá Lesní zákon. Tento termín je ne-

zbytně nutné dodržet, aby nedošlo k dalšímu 

rozmnožení lýkožroutů! 

      Dále upozorňujeme na nutnost zpraco-

vání kůrovcových stromů vzniklých v období 

8/2018 – 3/2019 v termínu do 31. 3. 2019. 

Kdo ještě tyto kůrovcové stromy doposud ne-

zpracoval, doporučuji jejich urychlené zpraco-

vání. V termínu od 15. 4. 2019 lze předpoklá-

dat již rojení lýkožroutů (v závislosti na po-

časí)! 

     V případě dotazů nebo určení kůrovco-

vých stromů kontaktujte odborného lesního 

hospodáře na tel. 724 524 248. 

 

OLH Lesy ČR, s. p.,  

revír Přibyslav 

Jan Půlpán, revírník 
 
 
 

 

Žáci 1. ročníku v rámci projektu Už jsem čtenář navštívili     

ve středu 27. 3. krajskou knihovnu s velmi zábavným 

vystoupením ilustrátora Adolfa Dudka. 

Od poloviny ledna do poloviny března  

probíhal každé páteční odpoledne  

dobrovolný kroužek keramiky s paní  

Lenkou Sedlákovou. Děti si vyrobily  

domeček (krmítko), hrníček, želvičku 

a talíř. Keramiku navštěvovali zájemci z řad předškoláků 

a školáků. Děti vyrábění s paní Sedlákovou moc bavilo a 

těšíme se, že ji ještě k nám do školy v rámci dílen pozveme. 

Království vody podle představ dětí. 

Masopustní laufři. 
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