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Obec Oudoleň Vás srdečně zve na 

 
 
 

pátek 7. 6. 2019 
 

17.00 - Mše svatá spojená s vysvěcením Hraběnčina křížku. Mši bude celebrovat páter Daniel Kolář.  

 Průvod půjde v 16.30 hodin od kapličky a bude doprovázen zpěvem. Pro starší spoluobčany je za-

jištěn odvoz od kapličky ke křížku a zpět.   

18.30 – Vystoupení kroužku lidových tradic KANAFÁSEK před kulturním domem s programem ŘEMESLNÍCI. 

19.00 - Prezentace projektu „Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek“ v zasedací místnosti obce.  

19.30 – Taneční zábava před kulturním domem – hudba: Jarda Bílek a spol.  
 

sobota 8. 6. 2019 
14.00 - 15.00 Koncert dechové hudby SKLENAŘINKA před kulturním domem. 

15.00 - 15.15 Vystoupení tanečního kroužku aerobiku pod vedením paní Radky Večeřové. 

15.15 – 16.00 Koncert dechové hudby SKLENAŘINKA před kulturním domem.  

16.00 - 16.15 Vystoupení BM Fitness Havlíčkův Brod – SLUNÍČKA. Tým aerobiku, jehož 

členkou je Nelinka Slámová.   

16.15 – 17.00 Koncert dechové hudby SKLENAŘINKA před kulturním domem. 

 

Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. 

V případě nepřízně počasí budou všechny akce v kulturním domě. 

 
 

 
 
 

 
  
                         ČERVEN  2019  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   
 

       
 

    
 

 
                  

 
TJ Sokol Oudoleň všechny srdečně zve na 

 

SPORTOVNĚ ZÁBAVNÍ 

ODPOLEDNE 

s orientačním během 

jako hlavní disciplínou. 
 

Kdy? v sobotu 15. června od 13:30 hodin. 

Kde? U kulturního domu v Oudoleni. 
 

Těšit se můžete na spoustu zajímavých soutěží. 
Pro všechny bude samozřejmě připraveno i občerstvení. 

Nezapomeňte se vybavit dobrou náladou a určitě přijďte! 😊 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 

 
                                                

      
              

 

 

 

 

 
 
 

 

 

V měsíci květnu oslavil 

90. narozeniny 

pan Antonín Stránský. 

Do dalších let přejeme hodně zdraví a elánu. 
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- Usnesení jsou průběžně plněna.  
- Zastupitelstvo projednalo na místě samém spolu se 

zástupci sboru dobrovolných hasičů žádost sboru 
dobrovolných hasičů o přístavbu montované haly 
v dolní části obce pro uschování hasičského auta 
Tatry 805, kádě, překážek pro sport pro děti a dorost 
a žádost o oplocení části určené pro elektroodpad.   
Zastupitelstvo neschvaluje přístavbu montované 
haly v dolní části obce, bude řešeno náhradními pro-
story pro uschování hasičského auta nebo úpravou 
vjezdu do haly.  

- Zastupitelstvo bere na vědomí žádost sboru dobro-
volných hasičů o oplocení části určené pro elektro-
odpad u montované haly. Žádost bude řešena. 

- Zastupitelstvo projednalo na místě samém spolu se 
žadatelem žádost o souhlasné stanovisko se smě-
nou části obecního pozemku p. č. 683/18 za část ža-
datelových sousedních pozemků p. č. 432/4 a 432/5 
v k. ú. Oudoleň o stejné výměře. Hlavním důvodem 
této směny je dle žadatele možnost odklonu povr-
chových vod. Zastupitelstvo bere na vědomí, bude 
vyvěšen záměr směny.  

- Zastupitelstvo projednalo na  místě  samém žádost 
o obnovení části obecní cesty p. č. 601/18 v k. ú. Ou-
doleň, včetně vjezdu na silnici, z důvodu oplocení 
soukromých pozemků, po kterých cesta vedla, a tím 
pádem zamezení průchodu a průjezdu na komuni-
kaci Havlíčkova Borová – Slavětín. K této žádosti se 
připojili i další občané obce. Zastupitelstvo bere na 
vědomí, bude řešena výpověď obecních pozemků 
z nájemní smlouvy. 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o bez-
úplatném  převodu  vlastnického  práva  k  majetku 
č. 320/2019 mezi Obcí Oudoleň  a ČR – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, odlou-
čené pracoviště Havlíčkův Brod a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. Předmětem smlouvy je bez-
úplatný převod pozemku p. č. 38/7, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 40 m2 v k. ú. Oudoleň.    

- Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k majetku č. 321/2019 a 
zřízení věcného práva mezi Obcí Oudoleň a ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy. Předmětem 
smlouvy je bezúplatný převod pozemku p. č. 38/5, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 158 m2 
v k. ú. Oudoleň a zřízení věcného práva, spočívají-
cího v závazku obce nezcizit převáděný majetek a 
nezatížit ho zástavním právem po dobu 5 let.    

- Zastupitelstvo neschvaluje žádost Lesů ČR, s. p. 
Hradec Králové, o prodej části pozemků p. č. 728/1, 
648/103, 648/45, 648/56, 648/1, 795 a 125/1 v k. ú. 
Oudoleň, na kterých se nachází stavby úpravy koryta 
vodního toku. Jedná se o pozemky, na kterých se 
nachází osm kamenných stupňů s přilehlou kamen-
nou dlažbou (splavy).  

- Zastupitelstvo projednalo a schvaluje s platností od 
15. 5. 2019 Směrnici k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu.  

- Zastupitelstvo schvaluje objednat zpracování zadá-
vací dokumentace a organizaci veřejné zakázky pro  
 

 
projekt Veřejné osvětlení Oudoleň Centru společ-
ných služeb Svazku obcí Podoubraví, Chotěboř. 

- Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z pro-
gramu Obnova venkova Vysočiny 2019 na opravu 
mostků.  

- Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 3/2019, tímto opatřením byl rozpočet 
na straně příjmů navýšen o částku 29 000 Kč (dotace 
na zajištění voleb do Evropského parlamentu) a na 
straně výdajů o 22 153,50 Kč (nejvyšší výdaj ve výši 
14 196 Kč činí servisní práce na obecním traktoru).  

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Era      726 251,53 
ČSOB, a. s.                            3 722 028,86 
Česká spořitelna, a. s.     84 996,98 
Česká národní banka   663 876,63 
Celkem                           5 197 154 Kč. 
Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
5 131 491 Kč. 

- Zastupitelstvo projednalo organizaci poutě. 
- Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

- s Dodatkem č. 2 ke smlouvě pachtovní mezi 
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a 
Lesním družstvem obcí – Dohoda o výši 
pachtovného. Bude zveřejněno na úřední desce.   

- s informacemi o stanovení výše vodného. 
- s výsledkem kontroly kompostárny. V rámci 

kontroly byl proveden odběr vzorku, který byl 
zaslán do Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského, Brno. Vzorek hnojiva 
odpovídá podmínkám registrace kompostárny.  

- s pozvánkou k účasti na závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby Oudoleň, p. Doležel, KNN. 

- s plánem kontrol kontrolního a finančního výboru.  
- s termínem zasedání zastupitelstva. Příští 

zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 
26. 6. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  

- se žádostí o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. 
Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 3 000 Kč. 

P O Z V Á N K A  
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se 
bude konat ve středu 26. 6. 2019 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti. 
 

Program: 
1. Kontrola usnesení 
2. Záměr směny pozemků č. 1/2019 
3. Záměr  pronájmu  nebytových prostor           

č. 1/2019 
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zemědělském 

pachtu mezi podílnickými obcemi a Lesním 
družstvem obcí  

5. Zpráva kontrolního výboru 
6. Zpráva finančního výboru 
7. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Oudoleň o činnosti 

školy ve školním roce 2017/2018 
8. Rozpočtové opatření č. 4/2019 
9. Stav peněžních prostředků na účtech 
10. Vodné 

      
  

 
 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15. 5. 2019 
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ZMĚNA CENY VODNÉHO 

Milí spoluobčané, 
     je mou povinností seznámit Vás se změnami v ceně 
vodného. Všichni jistě víme  o  problémech se suchem 
a vysychajícími vodními zdroji. Tento problém se dotýká 
i naší obce. V loňských letních měsících už sotva stačil 
dodávat náš současný vrt vodu do obce. Abychom se 
nedostali do situace, kdy bude obec bez vody, nechali 
jsme v minulém roce vyvrtat nový vrt. Vrt je vydatný, ale 
voda není v požadované kvalitě, proto nás čeká v letoš-
ním roce vybudování úpravny vody.  Do budoucna plá-
nujeme i zvětšení rezervoáru v Olšinách. Další náklady 
obci vznikají při dopravě vody. Průběžně se vyměňují 
vodoměry, netěsnící domovní uzávěry, vadné potrubí.  
Tyto potřebné úpravy se projevily v nákladech na cenu 
vody. V současnosti vychází cena 1 m³ na 38 Kč. 

Současná cena vodného (17 Kč/m3) tedy neodpovídá 
skutečným nákladům. Proto je nutné cenu vody navýšit. 
Víme, že většina lidí se chová hospodárně a neplýtvá 
s vodou, proto budeme brát ohled i na tyto místní ob-
čany a zohledníme je v připravovaném návrhu, který bu-
deme projednávat na příštím zasedání Zastupitelstva 
obce Oudoleň.             Petr Zvolánek, místostarosta obce 

 

NEPOŘÁDEK KOLEM KONTEJNERŮ A POPELNIC 

     V poslední  době  nás  zaráží  hromadění  odpadků 
u kontejnerů a popelnic v naší obci. V horní části Oudo-
leně ležely pytle s peřinami, u kulturního domu se neu-
stále objevují pytle s různým odpadem, dokonce u pro-
dejny se v kontejneru na papír objevilo železo... Myslíte 
to opravdu vážně??? V dnešní době můžeme odpad tří-
dit do krásně barevných kontejnerů, které tvoří 3 hnízda 
po celé Oudoleni. Dvakrát do roka zajišťujeme kontejner 
na velkoobjemový odpad, hasiči sváží železo a nebez-
pečný odpad můžete také dvakrát do roka odevzdat. 
Kromě toho elektroodpad vybírají taktéž hasiči, menší 
kontejner na železo je u montované haly. Popelnice se 
vyvážejí občanům pravidelně, tak proč nám válející se 
odpadky všeho druhu i velikosti znečišťují prostředí naší 
obce? Všichni chceme mít zajisté obec čistou a cítit se 

dobře, 
spokojeně 
a 
zdravě…. 
Jak by se 
Vám, kteří 
jste tam 
odpadky 
pohodili, lí-
bilo mít je 
u Vás před 
domem 
nebo na zahradě??? 
     Apeluji proto na všechny občany, aby třídili od-
pad a neponechávali nic vedle kontejnerů. Děkuji. 
                        Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce

  

MNISLAV ZELENÝ ATAPANA: VESELÉ TROPY 

AMAZONIE 
      Velká obrazová publikace známého českého kultur-
ního antropologa vám přiblíží skrytý a tajemný život in-
diánů největšího pralesa na světě. Prostřednictvím au-
torova živého vyprávění zavítáte mezi amazonské 
kmeny Brazílie, Peru, Ekvádoru a Venezuely, kde Mni-
slav Zelený Atapana v průběhu uplynulých 45 let půso-
bil. Během dlouhodobých výzkumných pobytů nahlédl 
do soukromí a do intimních vztahů indiánských kmenů, 
poznal jejich radosti a štěstí, ale i jejich šamanské 
umění. Pochopil, jak žijí, proč jsou se svým životem 
v džungli spokojeni, proč chápou za své životní 

prostředí nejen okolní les, savany a 
řeky, ale celý kosmos nad sebou. 
Jejich životní hodnoty jsou velice od-
lišné od našich, víceméně materiál-
ních hodnot, a jejich cílem je žít v po-
hodě, klidu a harmonii s celým Uni-
verzem.  
      Mnislav Zelený Atapana (*1943) 
Vystudoval ekonomii na Vysoké 
škole zemědělské a později etnogra-
fii na UK. Postgraduálně pak studoval v Peru na univer-
zitě San Marcos a na Katolické univerzitě. Celý život pů-
sobí jako kulturní antropolog na volné noze a díky svým 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

      Upřímné poděkování členům zastupitelstva 

obce za schválení a finanční podporu dotačního 

programu při  náročné  obnově našeho stavení 

č. 20 Oudoleň. 

      Též dík za pochopení všech spoluobčanů.  

      Přeji všem do dalších dnů našeho společ-

ného života pohodu a pokoj a pevné zdraví.    

              

      Bůh vám žehnej.                                           

                                      F. Stehnová 

 

 
      

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 

Počet voličů: 295 

Počet voličů, kteří volili: 103, tj. 35 % 

Počet platných hlasů: 102 

 

Hlasy pro jednotlivé strany:  
 

KDÚ-ČSL   27 

ANO 2011   22 

Česká pirátská strana  19 

ODS  11 

ČSSD      6 

KSČM      4 

STAN s regionálními partnery a TOP 09      4 

Sdružení pro rep. – Rep. str. Českosl. M. Sládka      2 

Alternativa pro ČR 2017      1 

Soukromníci a NEZ s pod. ODA a prof. spol.       1 

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA     1  

SPD     1 

HLAS     1 

PRO Zdraví a Sport     1 

ANO, vytrollíme europarlament     1  
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pobytům mezi amazonskými indiány se stal nejen uzná-
vaným odborníkem na život a kulturu domorodých etnik 
Amazonie, ale především jejich přítelem. V roce 1989 
Mnislava Zeleného adoptoval kmen Yawalapitiů a jeho 
duchovní otec šaman Guňitze mu dal jméno Atapana, 
což znamená List zelené palmy. V letech 1996 až 2001 
působil jako velvyslanec ČR v Kolumbii a v Ekvádoru. 
Prostřednictvím své nadace Velká Amazonie se snaží 
zmírnit zkázu indiánské kultury.  

IVAN FÍLA: MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ 
      Strhující román o muži, který se v srpnu 1968 pod 
hrozbou likvidace vzepřel okupantské moci a jako jediný 
nepodepsal potupný moskevský dokument. Autor Ivan 
Fíla rozehrává fascinující drama o hrdinství a zradě od-
halující detailní pohled do životů lékaře a politika 

Františka Kriegla a jeho protivníka, 
ďáblova advokáta Gustáva Husáka. 
Jsme svědky zákulisních intrik před-
cházejících osudné noci z 20. na 
21. srpna 1968, pozadí únosu šesti 
československých stranických a 
vládních představitelů do Moskvy a 
postupného lámání charakterů bě-
hem jednání v Kremlu. Ojedinělá 
kronika času a osudů o vězních, 
dogmatu a touhách českého a slo-
venského národa na cestě do pekla. Autor se opírá o 
nedocenitelné dokumenty z přísně střežených ruských 
archivů, které nebyly doposud publikovány. 
      Příběh zaujal filmové producenty doma i v zahraničí 
a plánuje se jeho zfilmování v mezinárodní koprodukci. 

 

 

KVĚTEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
       Nový měsíc jsme s dětmi započali 
tématem Oslava naší rodiny. Pečlivě 
jsme secvičovali, plánovali a vyráběli, 
až jsme byli připraveni na velikou 
oslavu. Také počasí se na nás usmálo 
a oslava se krásně vydařila. I když měly 
v kalendáři psaný svátek pouze ma-
minky, přidali se k nám i tatínci, a tak 
jsme oslavovali nejen rodinu, ale i při-
cházející jaro. Tatínci nám zajistili 
dřevo a bodáky na opékání, a tak jsme 
si mohli na závěr všichni společně po-
chutnat na opečených špekáčcích. 
        Tímto děkujeme rodičům za hoj-
nou účast a příjemně strávené odpo-
ledne. 
        Jelikož se teď snažíme dozvědět 
co nejvíce nových informací o Králov-
ství půdy, zabývali jsme se s dětmi 
otázkou: Kdo žije v půdě? Děti tuto 
otázku prozkoumávaly v koutcích. Vy-
ráběly si žížaly různým způsobem (omotávání bavlnkou, 
skládání z proužků papírů, prstová žížala). V MOZEČ-
KOVÉM KOUTKU děti vytvářely různé pracovní listy 
(geometrické tvary, labyrint, délka a měření). Ve ZKOU-
MACÍM KOUTKU hledaly lupou a prohlížely různé živo-
čichy a následně je zakreslovaly. V pozorování s lupami 
pokračovaly děti i na zahradě. STOLEČKOVÉ HRY ten-
tokrát napomohly dětem k rozvoji jemné motoriky, kres-
lily vodou, provlékaly provázkové žížaly hlínou a věno-
valy se spoustě dalších aktivit. A jak jinak nazvat další 
týden  než  Pojedeme  na  výlet,  když nás čekal výlet 
do ZOO v Jihlavě. Vybrali jsme si sice nejdeštivější den 
v týdnu, ale to nám rozhodně náladu nezkazilo, všechny 
děti byly natěšené a tak zvládly projít ZOO i v holínkách 
a pláštěnkách a to i s proskákanými kalužemi. Viděli 
jsme velikou část ZOO a ještě si stihli poslechnout pro-
gram Ptáci, který se dětem velmi líbil. A tak se projek-
tový den v ZOO vydařil a všichni na něj budeme rádi 
vzpomínat. O ZOO jsme si povídali celý týden, naučili 
jsme se zpívat spoustu nových písniček a také na ně 
tancovat. Samozřejmě nesmělo chybět závěrečné vy-
právění zážitků z výletu.  
       Květen jsme ve školce zakončili tématem Doprava, 
zejména bezpečností, kterou je nutno dodržovat, a to 

nejen ve školce, ale i mimo ni. Děti si také připomněly 
různé dopravní prostředky, kterými mohou cestovat, a 
to nejen na výlet.                                    Paní učitelky MŠ  

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

Obec Oudoleň a ZŠ a MŠ Oudoleň Vás srdečně zvou 
 

v úterý 25. června 2019 
do zasedací místnosti obecního úřadu na 

 

 

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 
                           v 16.00 hodin. 
 

LOUČENÍ SE ŽÁKY  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
                    

              v 17.00 hodin. 
 

 

Výlet do ZOO v Jihlavě, program ptáci. 
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AKCE V KVĚTNU A CO NÁS ČEKÁ DO KONCE 

ŠKOLNÍHO ROKU 

      V květnu a červnu podnikáme v rámci vyučo-

vání vycházky, výlety, projektové dny, návštěvy 

divadel a jiné akce.  

      Žáci prvního ročníku 21. května navštívili kni-

hovnu v Havlíčkově Brodě. Žáci druhého a třetího 

ročníku se v tento den zúčastnili přírodovědného 

programu ve Žďáře nad Sázavou pod vedením Ma-

rie Rajnoškové (Sáry) Louky nad Černými lesy.  

      Ve středu 22. 5. navštívily děti z mateřské 

školy a děti 1. – 2. ročníku základní školy zoolo-

gickou zahradu v Jihlavě.  

     Ve čtvrtek 23. 5. navštívili žáci 3. – 5. roč-

níku divadelní představení v Horáckém divadle 

v Jihlavě.      

      V pondělí 27. 5. všichni žáci základní školy 

navštívili hrad v Lipnici nad Sázavou.  

      Ke Dni dětí jsme k nám pozvali Honzu Hrubce 

se svým divadélkem, který si pro nás připravil po-

hádku O princi z knížky.  

      V měsíci červnu nás čeká společné fotogra-

fování, navštívíme hasiče, uskutečníme Dřevíčkovou 

dílnu, výchovný koncert, den v terénu, slavnostně 

se rozloučíme s páťáky, pojedeme do Horní Krupé 

a pak už jen  

VYSVĚDČENÍ  a HURÁ NA PRÁZDNINY! 

NÁVŠTĚVA KRAJSKÉ KNIHOVNY 
         V úterý 21. května se žáci 1. ročníku vydali do 
Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde ab-
solvovali besedu na téma Zvíře - přítel člověka. Na prv-
ňáčky čekalo povídání o zvířátkách domácích, lesních,  

 

vodních i těch chovaných v ZOO. Poté si vyrobili v tvůrčí 

dílně "placku" se svým jménem a prohlédli si knihovnu. 
Ještě jsme stihli koupit ve zverimexu něco dobrého pro 
naše morčátka a vyrazili jsme zpátky do Oudoleně. KCH

LOUKY U ČERNÉHO LESA 
✓ Jeli jsme autobusem, vystoupili jsme u zámku. Šli 

jsme do Černého lesa, viděli jsme mokřady. Došli 
jsme na Zelenou Horu. Lenka Z., 2. r.  

✓ Jeli jsme z nádraží do Žďáru nad Sázavou. Tam 
jsme vyzvedli paní učitelku Sáru a šli jsme krásnou 
alejí. Byly tam lípy, břízy a jeden dub. Potom jsme 
stavěli loďku ze dřeva, já jsme lámala klacky. Pak 
jsme dostali GPS navigaci a došli jsme až k Zelené 
Hoře. A předtím, to jsem neřekla, jsme šli v listna-
tém, jehličnatém a černém lese. Taky jsme viděli 
bobří okusy a srnku s malýma prťavýma srnčát-
kama. Alena P., 3. r.  

✓ Šli jsme podle GPS. Moc se mi to líbilo. Paní učitelka 
Sára nám vždy zadala úkol, řekla nám, kde se máme 
zastavit. Šli jsme alejí. MOKŘAD JE: DOMOV – mo-
hou tam bydlet, LEDNICE – je tam mokro, NÁDRŽ – 
zadržuje se tam voda, MÝDLO – čistí se tam voda, 
SPIŽÍRNA – mohou se tam najíst, HOUBA – zadr-
žuje vodu, POSTEL – mohou tam spát, LÉKÁRNA 
– rostou tam léčivé byliny, PORODNICE – rodí se 
tam. Nela S., 3. r.

HORÁCKÉ DIVADLO V JIHLAVĚ 
✓ Cesta byla dlouhá, ale byla zábavná. Divadlo bylo 

také zábavné. V představení hrál Kapitán Slánka, 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

 Mokřad o ploše pouhých 10 m²  

zadrží až 9 000 litrů vody.  

 

 

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň  

zve srdečně rodiče dětí i veřejnost 

na přednášku 
 

I naše děti potřebují hranice 

- má, či nemá smysl stanovovat hranice 
 

      Probrána bude otázka výchovných styků v rodi-

nách – vztah rodič x dítě. Dále se zaměříme na proble-

matiku tvoření hodnot a morální výchovy v rodině. 

Bude společně probrána problematika tvoření hranic 

a jejich dodržování dítětem (rodič stanovuje hranice 

bude v tu chvíli neoblíbený – jak s tímto fenomé-

nem pracovat). 

      Diskuze bude vedena na téma vymezování hranic 

chování dětí rodičem - udržení tenké linie mezi respek-

tem a egocentrismem. Na základě workshopu s rodiči 

probereme nejčastější dotazy i myšlenky rodičů, které 

nás často provázejí při výchově našich dětí: 
 

„Jenom abych nebyl jako mí rodiče.“ 

„Výchova k odpovědnosti,  

aneb pravidly proti sobectví.“ 

„Kdy mám ustoupit, překročit své hranice 

 – důsledky a pravidla.“ 

„Ach jo – být důsledný je namáhavé 

 – nejdříve to musíme vydržet.“ 

„Odvaha rodiči být nedokonalý.“ 
 

 

Přednáška se uskuteční  

ve středu 5. června 2019 od 15.30 hodin  

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Přednášející: Mgr. Lenka Bínová,  

speciální pedagog  

z Pedagogicko-psychologické  

poradny Brno.  
 

 

 

Abychom se s tou navigací neztratili. 
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Čajbaba, Pan Kukačka, Perníček, Fešák Myšák, 
Slečna Pepřenka. Nazpět jsme jeli vlakem.  
                                                         Jáchym D., 3. r.  

✓ Rodiče nás dopravili do 6.20, v 6.45 hodin nám jel 
autobus do Havl. Brodu. Z Brodu jsme jeli autobu-
sem do Jihlavy. V Jihlavě jsme šli na náměstí TGM. 
Tam jsme svačili a krmili holuby. Pak jsme šli do Ho-
ráckého divadla a tam si odložili oblečení, chvilku 
jsme čekali a pak jsme šli na vystoupení O Perníč-
kovi. Bylo tam šest postav: Perníček, Slánka, Pep-
řenka, Čajbaba, Fešák Myšák a Kukačka. Odehrá-
valo se to na kredenci. Bylo to o tom, že pana Ku-
kačku bolelo v krku a nemohl kukat. Lidé ho chtěli 
vyhodit a Pepřenka a Slánka mu chtěli pomoct a ne-
věděli jak. Pak za válečkem našli Perníčka, ten ne-
měl oči, pusu a nos a tak mu je Pepřenka a Slánka 
udělali. A protože Kukačka potřeboval med, který byl 
na horní polici, tak se tam Perníček snažil vylézt, ale 
nešlo mu to. Tak Slánka a Pepřenka udělali naviják. 
Ale pak potkali Čajbabu a ta se snažila být zlá a ne-
chtěla jim med dát, ale pak zalezla do své konvice a 
med si Perníček půjčil. A objevil se tam Fešák 
Myšák, který byl zlý a chtěl med pro sebe. A pak tam 
přišli lidi a nasypali na ten med jed a jak si Kukačka 
lízl, slízl i ten jed a lehl si. Perníček šel nahoru za 
Čajbabou, ta byla lékařka a léčila všechny nemoci, a 
poprosil ji, aby vyléčila Kukačku. Čajbaba vzala 

bylinky a udělala lektvar, který vyléčil Kukačku. Ještě 
předtím do konvice Čajbaby zavřeli Myšáka Fešáka 
a ten tam byl dokud na něj nenašli past. Pak ho za-
vřeli do té pasti.  
Pak jsme jeli vlakem do Brodu, tam jsme přesedli a 
jeli vlakem do Ždírce a pak autobusem do Slavětína 
a ze Slavětína pešky do Oudoleně. Moc se mně to 
líbilo. Eva R., 4. r. 

✓ U Dippu jsme měli být v 6.20. Potom nám přijel au-
tobus a tím jsme jeli do Havlíčkova Brodu, potom 
jsme jeli do Jihlavy. V Jihlavě jsme šli na Masary-
kovo náměstí a tam jsme si dali svačinu a nabídli 
jsme i holubům, kteří to s chutí přijali.  
V divadle jsme si odložili batohy a bundy, mikiny a 
všechno, co při představení není nutné. Představení 
se jmenovalo O Perníčkovi. Postavy se jmenovaly: 
Perníček – Richard Vokůrka, Pan Kukačka – Zdeněk 
Stejskal, Slečna Pepřenka – Světlana Hruškociová, 
Kapitán Slánka – Petr Soumar, Čajbaba - Lucie So-
botková, Fešák Myšák – Ondřej Šípek.  
Po představení jsme se šli obléknout a pak jsme šli 
na vlak. Vlakem jsme jeli do Havlíčkova Brodu, tam 
jsme přestoupili na vlak do Ždírce nad Doubravou. 
Potom jsme jeli autobusem do Slavětína a my šli 
domů a zbytek šel do Oudoleně a nebo jel dál do 
Peršíkova a Borové. Karolína B., 5. r.  

 

ZOO JIHLAVA  

✓ Měli jsme program ZOO v krabici. Viděli jsme žirafy, 
tygry, zebry, hrošíky, lamy, tuleně, poníky, surikaty, 
hady, opice, krokodýly, medvědy, ryby, tapíry, peli-
kány, kočky, emu, ovce, levharty, želvy, chame-
leóna, dravce, prasata, strašilku, sovy, hyeny, ibise, 
klokany, zlaté lvíčky, gibony černé, orly skalní a moř-
ské, kočku arabskou, pavouky,… Kristýnka K., 2. r.  

 

HRAD LIPNICE 
✓ Šli jsme do školy jen na tři hodiny. Pak pro nás přijel 

objednaný autobus. Tím jsme jeli na hrad Lipnice. 
Když jsme dojeli, tak jsme se nasvačili a šli jsme se 
kouknout dovnitř a taky jsme šli na vyhlídku. Pak nás 
čekalo představení o Karlu IV. Vyprávěli o tom, jak 
se za něj žilo. Pán si bral nějaké děti od nás i z dvou 
jiných škol. U nás byl Stáňa – Václav, Jenda Blažek 
jako rytíř a Hanička jako Alžběta. A pak nám ukázali, 
jak vypadal rytíř a měli tam koně. Když to skončilo, 
tak tam měli různá stanoviště. Mohli jsme si vyzkou-
šet helmy bojovníků, umlít mouku, udělat vlákno ze 
lnu. Také tam byly minikanóny a koule. Až jsme si 
vše zkusili, tak jsme šli zase zpátky na autobus a jeli 
jsme zpátky. Hrozně začalo pršet. Moc se mi to líbilo. 
Leoš Z., 5. r.  

✓ V pondělí 27. 5. 2019 jsme šli do školy na 3 hodiny. 
Přijel nám autobus, zájezdový autobus, a jeli jsme 
asi 40 minut. Když jsme tam přijeli, tak jsme šli na 
hrad, kde jsme se nasvačili. Když jsme se nasvačili,  
tak jsme se šli podívat do místností na hradě a pro-
hlíželi jsme si je. Míca s paní učitelkou Stehnovu se 
šli podívat nahoru. Bylo to tam vysoko. Viděli jsme 
kostel v Havlíčkově Borové. A pak jsme šli na před-
stavení, kde nám hráli o Karlu IV. Vybírali si děti na 
různé role. Z naší školy si vybrali 3 lidi, Haničku jako 
císařovnu  Alžbětu,  Jendu  B.  jako  rytíře a Staníka  
 

jako Václava IV. Bylo to moc hezké divadlo. Potom 
tam byla 4 stanoviště. Na 1. stanovišti na pán vyprá-
věl  o  obcích,  na  2.  stanovišti  jsme  se dívali,  jak  
 

Bojíte se hada? 

Lipnické hradní paní. 
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ze lnu dělají nitě, taky jsme si to zkusili. Na 3. stano-
višti  jsme  stříleli  z  vyrobeného  katapultu  na dře-
věnou  desku,  na  které  byl  nakreslený   hrad. Na 

4. stanovišti jsme dělali mouku. A potom jsme si 
mohli něco koupit. A jeli jsme autobusem do Oudo-
leně. Bylo to moc hezké a zajímavé. Bětka Z., 5. r.  

 

LOUTKOVÉ DIVADLO O PRINCI Z KNÍŽKY 
✓ Postavy: princ Karel, čaroděj Hebrás, princezna 

Jasmína, královna, král, rytíř Tluk a Kyj, bába su-
dička. Hrál: Honza Hrubec. Byla tam i školka. Míša 
vyzkoušela kouzelnou pěnu. Čaroděj se rozvazoval.  
Byla tam zelená knížka, měla pět stránek. Kristýnka 
K., 2. r.  

✓ V 8.45 jsme šli na úřad. Tam bylo divadlo. Bylo to o 
jednom princi, který se narodil. Ten princ se jmeno-
val Karel. Když mu bylo osmnáct let, tak se vydal do 
světa. Šel lesem a potkal vlka. Vlkovi dal buchty, co 
dostal od královny. A pak potkal medvěda. Tomu dal 
med, aby ho nesnědl. A pak potkal straku. Té dal pe-
níze, aby ho neotravovala. A pak uviděl hrad. Když 
k němu přišel, tak svolávali všechny statečné muže. 
Byli tři, Karel a dva rytíři. A Karel potkal svou sudičku, 
ale nepoznal ji. Sudička mu nabídla, že aby porazil 

čaroděje a zachránil princeznu, tak že se musí 
přiučit. A když se přiučil, tak šel zachránit princeznu. 
Ale než tam přišel, tak ti dva rytíři ji už také chtěli 
zachránit. Ale čaroděj je přepral. Pak si je zapřáhl a 
museli ho vozit. Ale Karel je zachránil. A šel k čaro-
dějovi a chtěl ho přelstít. Čaroděj už chtěl dát prin-
cezně lektvar, ale ona ho nechtěla. Tak přidal na lek-
tvar samolepku, že to je lektvar na sílu, ale byl to lek-
tvar na lásku. Ale Karel princeznu upozornil, takže 
ho princezna nevypila. Čaroděj přišel a měl čertí 
pěnu, kterou si vzal od čerta. A když tou pěnou něco 
potřel a zapálil, tak to ožilo a muselo ho to poslou-
chat. Ale Karel měl sirky od tatínka, sebral čarodějovi 
pěnu a zapálil hrad a ten ho poslech a čaroděje od-
hodil daleko, daleko. Karel princeznu vysvobodil, A 
byli spolu šťastní až do smrti. Moc se mi to líbilo. 
Vojta Z., 5. r.  

KROUŽEK STOLNÍHO TENISU 
       Že by měly děti z naší školy málo kroužků? To 
určitě ne. Ale jelikož máme v místním kulturním domě 
slušně vybavenou a nepříliš využívanou hernu, zalo-
žili jsme v únoru tohoto roku v rámci školní družiny 
kroužek stolního tenisu. Přihlásilo se celkem 12 dětí 
z prvního až pátého ročníku. „Pinkat“ jsme chodili 
vždy v pondělí od 12.30 do 14.30 hodin. Některé děti 
tato hra zaujala, jiné se chodily alespoň hýbat, ale ur-
čitě se mnohé z nich něco nového naučily a snad i 
pobavily. Sešli jsme se celkem 10 x. Nakonec si děti 
mezi sebou i poměřily své umění v malém turnaji, kde 
si zahrál každý z každým. Všechna utkání ve svůj pro-
spěch rozhodl páťák Štěpán H., druhé místo vybojo-
vala prvňačka Emma S., těsně třetí skončil opět pá-
ťák Leoš Z. Pokud bude zájem a čas rádi bychom 
příští rok pokračovali a dále se zlepšovali.  
                                             V. Stehnová, M. Chvojka   

TANEČNÍ SOUTĚŽ VE VOJNOVĚ MĚSTCI  
     V pondělí 20. května se sokolovna ve Vojnově 
Městci zaplnila 450 dětmi ze 33 základních a mateř-
ských škol, na kterých probíhá odpolední zájmová čin-
nost v tanečních kroužcích pod vedením paní Radky 
Večeřové z SPV Krucemburk. Při již 17. ročníku velké 
nepostupové taneční soutěže se děti představily se 
svým tanečním vystoupením v šesti různých věkových 
kategoriích – minižáčci, smíšená kategorie, mladší žáci 
1.- 3. třídy, mladší žáci 1.- 4. třídy, starší žáci a nejstarší 
žáci. Do poroty usedlo 28 porotců a podle slov mode-
rátorky soutěže, paní Dáši Kubíkové, nebylo vůbec jed-
noduché rozhodovat, neboť tanečníci se opravdu sna-
žili,  předvedli  velmi  pěkné  a působivé výkony. Děti 
ze základních a mateřských škol ze Strážku, Zvole, 
Ždírce nad Doubravou, Nové Vsi, Sobíňova, Vojnova 
Městce, Bohdalce, Jimramova, Nedvědic, České Bělé, 
Krucemburku, Velké Losenice, Křídel, Nížkova, Rade-
šínské Svratky, Řečice, Havlíčkovy Borové, Pohledce, 
Slavkovic, Oudoleně a Nedvědic ladily ve stejných 

TANEČNÍ KROUŽEK  
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barevných tričkách a černých kalhotách. Celé dopo-
ledne se neslo ve sportovním duchu, nikdo se nenudil, 
neboť děti znají všechny skladby, které při soutěži za-
zněly, a tak se tancovalo i na sále a na balkóně. Při vy-
hlášení výsledků byla oceněna snaha všech tanečníků 
krásným sportovním pohárem, diplomem, volnými vstu-
penkami do Šiklova Mlýna a sladkostí. 
     Naši obec reprezentovalo družstvo v kategorii mlad-
ších žáků. Ema, Sára, Lenka, Natálka, Petra, Míša, 
Alenka, Hanka, Bětka, Leoš, Štěpa a Vojta v zářivých 

azurových tričkách předvedli krásné rytmické vystou-
pení a domů si přivezli 3. místo!!!! Všem zúčastněným 
děkujeme za reprezentaci obce, a přestože se na taneč-
ním kroužku setkávají jen jednou týdně po dobu 45 mi-
nut, jejich výkony je třeba ocenit. Velké poděkování patří 
paní Radce Večeřové, která za dětmi pravidelně od října 
každý týden jezdila a naučila je spoustu tanečních se-
stav. Kromě toho uspořádala tradiční akademii pro ro-
diče a společné taneční soustředění.  
                                                        Blanka Zvolánková 

       Dne 24. července 1883 na-
stoupil nový c. k. okresní hejtman 
p. Jan Gemrich, rytíř z Neubergu 
místo v Chotěboři.  
      Dr. R. Stránský, inspektor 
okr. Chotěbořského v roce 1884 
vzdal se úřadu svého.  
      V měsíci září t. r. byl jmeno-
ván kaplanem v Borové p. Vác-
lav Pilnáček z Golč. Jeníkova.  
      Vysokým vynesením Jeho 
Excellence p. c. k. min. kultury a 
vyučování ze dne 30. října 1884 

č. 18700 jmenován byl pro nově ohraničený školní okres 
Chotěbořský c. k. okr. škol. inspektorem důstojný pan 
Josef Šimek, farář ve Žďáře na Moravě, který týž úřad 
v okresu Německo Brodském a Polenském zastával. 
     Dne 18. března 1885 navštívil poprvé zdejší školu 
nový c. k. okr. šk. insp. P. Jos. Šimek. Ihned při první 
inspekci shledal, že škola jest žactvem přeplněna, tudíž 
hned zasadil se o rozšíření dosavadní dvojtřídní školy 
na trojtřídní. Dne 14. června 1885 ráčila veleslavná c. k. 
zemská školní rada místo učitelské povoliti. Ač vzpou-
zela se tomu místní školní  rada  a  písemnou  žádost 
za prodloužení lhůty podala, bylo ji přece nařízeno, aby 
o náležitou místnost pro nově zřízenou třídu do konce 
měsíce října 1885 se postarala.  
     Při nastoupení ř. uč. p. Jos. Bažanta usnesla se 
obecní rada odejmouti škole pozemky, jichž předchůdce 
jeho bezplatně užíval. Na dotaz ve věci té odpověděla 
okr. šk. rada následovně.  

Místní školní radě v Oudoleni! 
      K Vašemu usnesení a podání ze dne 25. května 
1884 č. 7 oznamujeme, že po zákonu ze dne 19. 12. 
1875 patří vdově po říd. učiteli byt do 30. srpna 1884 a 
podobně požitky ze zahrady, luk a polí nebo náhrada za 
ně. Po té době připadnou pozemky ovšem obci, avšak 
nadějeme se, že je opět novému říd. uč. ku zlepšení 
jeho postavení ponecháte.  
       Avšak místní školní rada pozemků těch říd. učit. ne-
ponechala a tázala se, komu výtěžek patří. Na to dána 
jí následující odpověď.  
Místní školní radě v Oudoleni! 
       K dotazu ze dne 12. dubna 1885 v příčině po-
zemků, jichž požíval bývalý řídící učitel, oznamujeme po 
jednohlasném usnesení dne 6. t. m., že výnos jejich dle 
čl. 24 zák. ze dne 19. 12. 1875 přináleží k uhražení škol-
ních výloh obci školní uložených a proto, celý to příjem 
do rozpočtu školního vřazen býti má, aniž by obec Ou-
doleňská jakého práva měla na obci Slavětínské jakési 
náhrady požadovati.  
      V měsíci lednu 1885 jmenován byl Borovský kaplan 
P. V. Pilnáček administrátorem fary Bohuslavické u 
Opočna.  
     V noci ze dne 15. na 16. května 1885 napadlo ve 
zdejším okolí tolik sněhu, že na mnohých místech zá-
věje až dva metry vysoké týden ležeti zůstaly. U Strža-
nova zahynuli té noci dva lidé v závějích.  
 
        (V ukázce je zachována původní pravopisná 
úprava. Pokračování příště.) 

ŠACHOVÝ ODDÍL 

INFORMUJE… 

OHLÉDNUTÍ ZA NAŠÍ 

PRVNÍ SEZÓNOU 
     Náš Šachový oddíl TJ Sokol Ou-
doleň vstoupil po založení (20 členů) 
do regionální soutěže Vysočiny - Vý-
chod. Soutěž probíhala od října 2018 
do  března  2019.   Odehráli   jsme  
10 kol, postupně jsme se střetli s hrá-
či z Nového Veselí, Třebíče, Jam, 
Žďáru nad Sázavou a Bystřice nad 
Pernštejnem. U šachovnic se v na-
šem týmu vystřídalo celkem 10 hráčů 
(Tomáš Bačkovský, Tomáš Benc, 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 

 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

Ivana Bencová, Tomáš Blažek, Milan Chvojka st., 
Jan Kubát, Matyáš Sláma, Petr Zvolánek, Vojta Zvo-
lánek, Bětka Zvolánková). Přestože jsme měli předse-
vzetí skončit v půli tabulky, tak se nám to nepovedlo a 
obsadili jsme poslední 6. místo o bod za Žďárem. 
Nicméně je třeba podotknout, že jsme v této naší první 
sezóně nasbírali spoustu nových zkušeností, poznali 
další dobré šachisty, v každém zápase jsme na 

pětičlenné soupisce měli minimálně 2 hráče ze základní 
školy. Našimi soupeři byli vždy dospělí šachisté s letitou 
praxí, vyjma družstva Žďáru. I přesto jsme hráli vyrov-
nané zápasy, čtyřikrát jsme prohráli 3 : 2 a v předpo-
sledním zápase jsme dokonce porazili lídra skupiny 
z Bystřice, který tím pádem utrpěl jedinou prohru. Takže 
je na čem stavět a je na každém, jak bude na příští se-
zónu připraven.                                     Milan Chvojka st.

 

CVIČENÍ S DĚTMI 

         S týdenní pravidel-
ností se scházíme v sále 
kulturního domu, aby-
chom si užili radosti 
z pohybu – různorodé 
sportovní aktivity od 
gymnastických prvků, 
přes atletiku, pohybové 
a zábavné hry. A protože 
se nás schází vysoký 
počet v širokém věko-
vém rozmezí, plánujeme 
od září 2019 cvičení roz-
dělit podle věku na dvě 
samostatné hodiny po 
sobě jdoucí pro mladší a 
starší děti. Tím zefektiv-
níme cvičení a vyhovíme 
více všem dětem. Vše bude včas upřesněno.                                                           Za TJ Sokol Oudoleň Miroslav Janáček

V SOBÍŇOVĚ JSME ZA MLHAVÉHO 

ZIMNÍHO POČASÍ UZAVŘELI HRU 

PLAMEN  
       Soutěž je za námi. V neděli 12. 5. 

jsme v Sobíňově uzavřeli kolo hry Plamen 2018 - 2019 
oblastní soutěží. V požárním útoku, štafetě požárních 
dvojic a štafetě 4 x 60 m jsme se utkali s kolektivy 
z Havlíčkovy Borové, Dlouhé Vsi, Dobré, Krucemburku, 
Sobíňova, Ždírce nad Doubravou a Kohoutova. Starto-
valo 8 družstev mladších a 6 starších. Počasí sice ne-
bylo úplně jarní, ale mlha se zvedla, zima mírně opadla 
a nálada se také zlepšila. Každý, kdo v tomto počasí 
startoval, byl hrdina. Ale protože se hodnotí celé 

družstvo + výsledky 
z podzimního zá-
vodu a celoroční 
činnost (kronika), 
bylo umístění pro 
Oudoleň následu-
jící:  
MLADŠÍ - 5. místo, 
STARŠÍ - 4. místo. 
     Děkujeme 
všem, kteří nás při-
jeli podpořit a fandili 
nám.  
           Vedoucí MH 

 

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ 

V JITKOVĚ 
       V pátek 17. května jsme jeli do Jitkova na přátelské 
utkání v požárním útoku. Družstvo mladších a starších 
z Oudoleně poměřovalo síly proti mladším a starším 
hasičům z Jitkova. Na koupališti v Jitkově mělo každé 
družstvo dva pokusy, a jak my, tak jitkovští jsme měli 
velice vyrovnané časy. Starší pak vytvořili smíšené 

družstvo dětí z obou vesnic a zkoušeli útoky, dokud se 
neodjíždělo domů. Nutno říci, že jim to šlo. Počasí vyšlo 
pěkně, občerstvení bylo výborné, zázemí také a hlavně 
vládla přátelská atmosféra i přesto, že jsme soutěžili, 
kdo bude lepší. Nakonec v mladších vyhráli oudolenští 
a ve starších jitkovští. Všichni jsme si to užili a doufáme, 
že se zase někdy potkáme při podobné akci. 
                                                                    Vedoucí MH 

 

OČAROVANÁ SOUTĚŽ V KOHOUTOVĚ   
     Hned  v  neděli  19. května nás čekala další soutěž, 
a to požární útok v Kohoutově. Opět jelo družstvo mlad-
ších a starších. Byly připraveny dvě základny, každý ko-
lektiv měl dva pokusy. Starším z Oudoleně se povedl 
neobvyklý kousek, kdy v obou pokusech měli stejný čas,  
 

 
který stačil na 9. místo z 11 zúčastněných družstev. 
Časy byly rozdílné o vteřiny a desetiny. Mladší družstvo 
bojovalo nejstatečněji, jak to šlo, ale bohužel v prvním 
pokusu je zradila technika, při druhém byli lepší, ale ha-
dice si dělaly, co chtěly, a rozpojovaly se. Oba pokusy 
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byly ale platné a dokon-
čené. Nakonec skončili 
na nepopulárním posled-
ním 15. místě.  
      I přesto všichni obdr-
želi ceny, i ti poslední. 
Vše nám vynahradilo po-
časí, které bylo tak 
pěkné, že někteří, ač ne-
dobrovolně, skončili 
v kádi s vodou. I tuto sou-
těž jsme si užili a byla to 
pro nás další zkuše-
nost.              Vedoucí MH
                                       

ÚSPĚŠNÉ 3. MÍSTO 

V OKRSKOVÉ 

SOUTĚŽI V JITKOVĚ 
     Letošní okrskovou 
soutěž máme za sebou a 
tentokrát se vše odehrálo 
v sousední obci Jitkov. 
     Na tuto soutěž naše 
obec vyslala 3 družstva 
mužů a 1 družstvo žen. 
      Vše začalo slavnostním průvodem s kapelou, vždyť 
jitkovští hasiči slavili 120. let od založení sboru dobro-
volných hasičů. Po příchodu na koupaliště byla soutěž 
zahájena během na 100 m s překážkami. Tu zahájil náš 
Jakub Bačkovský, který skončil na 7. místě. Další náš 
člen, který startoval byl Tomáš Bačkovský, ten se umístil 
na  skvělém 4. místě a dále  Martin  Antl,  jemuž  patří 
8. místo. Počítaly se vždy 3 nejlepší časy z celého druž-
stva. A při celkovém počtu 28 startujících je úspěch, 
když 3 naši zástupci byli v nejlepší desítce.  Ale ani 
ostatní soutěžící z družstva mladších mužů se nedali 
zahanbit.  
       Naše mladší ženy si také nevedly vůbec špatně a 
byly velkou konkurencí pro ostatní startující. Anička 
Blažková si zajis-
tila 7. místo, Kat-
ka Antlová 13. 
místo a Katka Ku-
bátová 16. místo. 
Stejně jako u 
mladších mužů, 
tak i u mladších 
žen se počítaly 
pouze 3 nejlepší 
časy z družstva. 
      Poté jsme 
mohli shlédnout 
ukázku vyprošťo-
vání osoby z ha-
varovaného auta, 
kterou předvedli 
profesionální ha-
siči z Požární sta-
nice Chotěboř. 
      Dále následo-
valy požární úto- 

ky  neprve mladších mužů, poté mladších žen, starších 
žen a nakonec starších mužů. Mladší muži skončili po 
sečtení časů  běhu na 100 m s překážkami a útoku na 
5. místě. Mladší ženy se umístily na 4. místě. Starší 
muži měli dvě želízka v ohni, první družstvo skončilo na 
7. místě a druhé si přivezlo pohár za 3. místo. 
      Celá soutěž se nesla v přátelském duchu, přesto by-
la cítit nervozita, která naštěstí rychle opadala. Nyní se 
budeme připravovat na další soutěž, a to bude noční 
požární útok, který se koná 21. 6. v Pohledu. 
Doufejme, že se nám vše vydaří a naše družstva, která 
jsou tentokrát dvě, a to muži a poprvé i ženy si pohár 
přivezou. Budeme jim držet palce. Přijďte je podpořit, 
jste srdečně zváni.  
                                  Za SDH Oudoleň Hana Zelenková 

 
 Hurá, máme pohár. 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

        Od poloviny měsíce května začíná odlov srnce 
obecného. Odlov trvá do konce září. Loví se průběrný 
srnec. Chovný, silný se nechává na pokrytí srn v době 
říje, pro další kvalitní chov.  
       Červen je měsíc myslivecké ochrany volně žijících 
a jejich rodících se mláďat. Zemědělci usedají do svých 
strojů a vyrážejí síct louky. Pro srnčata a drobnou zvěř 

ukrytou v travním porostu to ale často znamená zmrza-
čení či krutou smrt. Členové mysli-
veckého spolku se proto vypravují 
do terénu a snaží se zapachovávat 
louky a vynést srnčata na bezpečné 
místo.                                   
                                     MS Oudoleň

        
 
      Každý občan se může ocitnout v sociální nebo zdra-
votní nouzi, v situaci, kdy si neví rady. Důležité je, aby 
v tom případě věděl, kam se může obrátit, kdo mu může 
pomoci. Kraj pracuje na rozvíjení myšlenky vytvoření ja-
kési záchytné sítě – aby každý obyvatel našeho kraje, 
který se ocitne v tíživé životní situaci, měl možnost najít 
pomocnou ruku a řešení šité přímo na míru.  
     Rovněž Ministerstvo zdravotnictví společně s Minis-
terstvem práce a sociálních věcí se snaží hledat cesty 
řešení problematiky lidí pohybujících se na hranici soci-
álního a zdravotního systému už léta. Ale funkční řešení 
je stále v nedohlednu. Stejně jako v řadě jiných oblastí, 
kde stát úplně nefunguje, se vydáváme na Vysočině 
vlastní cestou. Inicioval jsem pracovní skupinu, v rámci 
níž se intenzivně snažíme najít v podmínkách Vysočiny 
co možná nejefektivnější východiska, která by všem po-
třebným zajistila kvalitní péči, od té zdravotní v akutní 
fázi, přes následnou rehabilitační, až po sociální. A to 
jak terénní v místě bydliště, tak i lůžkovou v zařízeních 
kraje, měst i neziskových organizacích.  
        Do celého systému bychom rádi zakomponovali i 
péči o duševně nemocné a stále intenzivněji  rozšiřova- 

 
 
nou péči paliativní. Náš ambiciózní plán spočívá ve spo-
jení sil všech poskytovatelů sociálních a zdravotních 
služeb i odborníků ze sociálních odborů městských 
úřadů. Svoji nezastupitelnou roli bude stejně jako dosud 
hrát i rodina, protože bez pomoci nejbližších se žádná 
péče neobejde. Musíme překonat resortismus, kdy 
každý řeší jen část problému. 
         Sice zatím nejsme ve fázi, kdy bych mohl říct ter-
mín spuštění komplexního systému péče, ale máme už 
jasnou představu a nyní se postupně setkáváme se 
všemi dotčenými, bez jejichž aktivního přístupu to ne-
půjde. Je to běh na dlouhou trať, ale věřím, že se nám 
podaří změnit jejich dosavadní zažité přístupy a vytvořit 
dostupnou strukturu zdravotně-sociální péče, ve které 
budou na prvním místě klienti – potřební lidé. 
       Když to shrnu – cílem je, aby se lidé v obtížné situ-
aci dozvěděli, na jakou konkrétní osobu se mohou ob-
rátit, aby je nasměrovala na řešení jejich problémů. Aby 
nezůstávali sami a bezradní. Bude to chvíli trvat a ne-
bude to zdaleka jednoduché, ale jsme odhodláni se 
touto cestou vydat.  
                MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 
 

5. 6.  
Přednáška I naše děti potřebují hranice – 

má, či nemá smysl stanovovat hranice 

ZŠ a MŠ  

Oudoleň 

7. 6.  

Mše svatá spojená s vysvěcením křížku, 

KANAFÁSEK, prezentace aleje, taneční 

zábava, hudba: Jarda Bílek a spol. 

Obec  

8. 6.  
Koncert dechové hudby SKLENAŘINKA, 

vystoupení tanečního kroužku a aerobiku 
Obec  

15. 6.  Sportovně zábavní odpoledne  TJ Sokol 

25. 6.  Loučení s předškoláky a páťáky ZŠ a MŠ, Obec 

26. 6.  Zasedání zastupitelstva obce Obec 

KULTURA A INZERCE 

 
 

VÍTÁME  MIMINKA 
 

Vítáme mezi námi 
Stelu Zagórovou, 

která se narodila  
25. 5. 2019 

a 

Annu Menglerovou, 
která se narodila  

29. 5. 2019. 
 
 
 
 

 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 

 

POHOSTINSTVÍ V KULTURNÍM DOMĚ - PROVOZNÍ DOBA O POUTI 

Pátek 7. 6. – od 16.00 do 24.00 hodin 

Sobota 8. 6. – od 13.00 do 22.00 hodin 

Neděle 9. 6. – od 13.00 do 22.00 hodin. 

 

 
 

 

 

mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
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         JUST a Nahrin 

      Představuji Vám (kdo nezná) produkty švýcarské kvality JUST a Nahrin, jejichž základem jsou kvalitní suroviny z ce-
lého světa – rostliny a výtažky z nich, éterické oleje, ovoce, zelenina, koření, vitamíny a minerály. Předností produktů 
jsou přírodní vůně a barviva. 
       Účinky produktů se opírají o dlouholeté zkušenosti společnosti JUST na poli využití rostlin v přírodním léčitelství a 
společnosti Nahrin v oblasti zdravé výživy. 

 
 
V sortimentu produktů JUST najdete např.: 
- éterické oleje 

- bylinné krémy a gely 

- produkty pro péči o oči, ústní hygienu a nohy 

- deodoranty a hydroterapie. 

 
Nahrin obsahuje produkty: 
- pro rovnováhu v těle a pohybový aparát 

- kuchyňskou řadu – bujony, koření, olej 

- nápoje (čaje, fit nápoje) a sirupy (multivitaminové, s bylinnými extrakty). 

 
      Pokud se chcete dozvědět více, nahlédněte na www.justnahrin.cz nebo přímo u mě do katalogu, o který mě můžete 
požádat. Produkty objednávám pravidelně, ráda je objednám i pro vás. 
 
Lenka Janáčková 
tel.: 777 745 636 
e-mail: lesla@centrum.cz 

 

FOTOHÁDANKA 
Jak někteří z Vás správně uhádli, na fotografii 

v minulém čísle byl zachycen dům čp. 54 (Štefáčkovi). 
Víte, u kterého domu se nachází:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 zajímavou 
fotografii z naší obce nebo jejího okolí? Zašlete nám ji 

 

 Děkujeme za zaslané fotografie. 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
V měsíci červnu oslaví 

výročí narození: 
 

Zdeňka Bencová, Oudoleň 22 
                                                                                                                                                                                 BLAHOPŘEJEME! 

 
 
 
 

http://www.justnahrin.cz/

