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− Usnesení jsou průběžně plněna.  

− Zastupitelstvo projednalo a schvaluje žádost o 
souhlasné stanovisko se směnou části obecního 
pozemku p. č. 683/18 za část žadatelových 
sousedních pozemků o stejné výměře p. č. 432/4 a 
432/5 v k. ú. Oudoleň. Zastupitelstvo ruší Smlouvu o 
budoucí směnné smlouvě ze dne 30. 9. 2014 a bude 
sepsána smlouva nová, ve které budou upřesněny 
podmínky směny (vynětí ze ZPF, zápis do k. ú., 
komunikace vhodná pro zemědělskou techniku, 
ošetření svodu povrchové vody, apod.).  

- Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových pro-
stor v I. patře kulturního domu (bývalé Junácké klu-
bovny) o výměře 28,3 m2 kapele „5 Promile“ místo 
stávajících nebytových prostor, pódia a šatny, v pří-
zemí kulturního domu. Změna bude upravena dodat-
kem Nájemní smlouvy, výše nájemného se nemění. 

- Zastupitelstvo projednalo úpravu montované haly. 
Bylo seznámeno se žádostí na vybudování zatep-
lené přístavby montované haly z důvodu garážování 
obecního traktoru. Zastupitelstvo v současné době 
neschvaluje žádost na vybudování zateplené pří-
stavby montované haly.  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou kalkulací 
na vybudování dvoukřídlých otevíravých vrat ve 
spodní části montované haly z důvodu uschování 
hasičského auta a překážek pro sport pro děti a do-
rost. Zastupitelstvo schvaluje vybudování nových 
dvoukřídlých vrat v dolní části montované haly dle 
návrhu hasičů. 

- Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke Kupní smlouvě 
uzavřené dne 17. 3. 2017 mezi Obcí Oudoleň a ku-
pujícími, týkající se prodloužení lhůty k předložení 
projektové dokumentace objektu určeného pro pod-
nikatelskou  činnost  na  pozemcích  p. č. 160/86 a 
p. č. 160/87 v k. ú. Oudoleň a úhrady smluvní pokuty 
za prodloužení termínu. Zastupitelstvo pověřuje sta-
rostku podpisem Dodatku ke kupní smlouvě.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
jednání ohledně obnovení části obecní cesty p. č. 
601/18 v k. ú. Oudoleň. 

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami na re-
konstrukci mostků v rámci dotačního programu Ob-
nova venkova Vysočiny. Nabídku podal:  

- Jan Matějka – autodoprava, Ždírec nad Doubra-
vou - cena 469 964 Kč 

- AGROEKOL s. r. o., Chotěboř – cena 525 261 Kč 
- Zdeněk Brabec, Okrouhlice, Babice 30 – cena 

531 090,08 Kč. 
Zastupitelstvo schvaluje sepsat s firmou Jan Matějka 
– autodoprava, Ždírec nad Doubravou, smlouvu o 
dílo na rekonstrukci 3 ks mostků za cenu 469 964 Kč 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

- Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi Les-
ního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se síd-
lem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018 a pověřuje sta-
rostku podpisem tohoto dodatku.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Protokol o výsledcích kontroly hospodaření Obce 
Oudoleň za období od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019. 
Kontrolou bylo zjištěno dodržení správnosti 

finančních a hospodářských operací a jejich soulad 
s právními předpisy.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 29. 5. 
2019. Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu pro-
věřit: 
▪ realizaci úpravy kulturního domu pro sportovní 

účely – bod č. 11 zasedání ze dne 16. 1. 2019 – 
bude realizováno do konce srpna 2019. 

▪ úhradu stanovené pokuty za nesplnění podmínek 
kupní smlouvy – bod č. 4 zasedání ze dne 20. 3. 
2019 – řeší bod č. 6 tohoto zasedání.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
Výroční zprávu ZŠ a MŠ Oudoleň o činnosti školy ve 
školním roce 2017/2018.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí: 
▪ Rozpočtové opatření č. 4/2019, tímto opatřením 

byl rozpočet na straně výdajů navýšen o 60 589 
Kč (nejvyšší výdaj ve výši 52 180 Kč činí podíl 
obce na obnově kulturní památky). 

▪ Rozpočtové opatření č. 5/2019, tímto opatřením 
byl rozpočet na straně výdajů navýšen o 
34 844,06 Kč (nejvyšším výdajem je úhrada 
sněhové frézy ve výši 18 150 Kč a výdaje za 
volby ve výši 13 694,06 Kč). 

- Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  
Era      662 010,11 
ČSOB, a. s.                            4 221 840,95 
Česká spořitelna, a. s.     56 751,64 
Česká národní banka   663 866,63 
Celkem                           5 604 469,33 Kč. 
Z toho peněžní záruky činí 65 663 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk činí 
5 538 806,33 Kč. 

- Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného s platností 
od 1. 8. 2019 ve výši 38 Kč/m3. Zastupitelstvo dále 
schvaluje s platností od 1. 8. 2019 poskytnutí pří-
spěvku  občanům  obce s trvalým pobytem ve výši 
13 Kč/m3 do množství 25 m3 odebrané vody za oso-
bu a rok. Občan s trvalým pobytem v obci, který 
vlastní v obci více odběrných míst, nebude moci pří-
spěvek obce využít v případě nevyužití limitu v jed-
nom odběrném místě na druhé odběrné místo.  

- Zastupitelstvo schvaluje komisi pro výběrové řízení 
pro projekt Veřejné osvětlení ve složení: Mgr. Blanka 
Zvolánková, Bc. Petr Zvolánek, Jaroslav Zvolánek. 
Výběrové řízení proběhne do 15. 8. 2019. 

- Různé - Zastupitelstvo bylo seznámeno: 
▪ se Schváleným Závěrečným účtem Svazku 

obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2018. 
▪ s upozorněním na nutnost odstranění stromků 

na vedení hlavního vodovodního řádu z důvodu 
prorůstání kořenů a poškozování vedení. 

▪ se žádostí paní Simony Spilkové na povolení 
hostování na pouti v roce 2020 – do příštího za-
sedání bude připravena smlouva o pronájmu. 

▪ se žádostí o nátěr betonové podlahy ve skladu 
zeleniny, ovoce a brambor v kulturním domě – 
bude provedeno o hlavních prázdninách. 

▪ se žádostí spolku TJ Sokol Oudoleň o sponzor-
ský dar na volejbalový turnaj formou 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26. 6. 2019 
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propagačních předmětů – budou darovány pro-
pagační předměty. 

▪ se žádostí Českého svazu chovatelů, základní 
organizace, Velká Losenice, o finanční nebo 
věcný dar na XX. ročník Podpeperské výstavy 
drobného zvířectva – budou darovány propa-
gační předměty. 

▪ s ústní žádostí o úpravu místní komunikace po-
dél domu čp. 88 – bude předložena písemná 
žádost. 

▪ s vyúčtováním akcí o pouti. 
▪ s informacemi z Valné hromady Svazku obcí 

Podoubraví. Podoubravský víceboj se bude ko-
nat 7. 9. 2019 v Malči.  

▪ s informacemi z exkurze Lesního družstva obcí 
Přibyslav. 

▪ s termínem zasedání zastupitelstva obce. Za-
sedání zastupitelstva se bude konat ve středu 
21. 8. 2019 od 18.00 hodin. 

  

POUŤ SE NÁM VYDAŘILA… 
     Druhý červnový víkend slaví oudoleňáci pouť. Kaž-
doročně  obecní  zastupitelstvo  připravuje  pro   místní 
i přespolní občany kulturní program, který se v letošním 
roce lišil oproti minulým pouťovým posezením. V pátek 
7. června se v podvečerních hodinách konalo završení 
projektu „Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek“ 
slavnostním průvodem novou ovocnou alejí až k Hra-
běnčinu křížku, kde se konala sváteční bohoslužba, kte-
rou celebroval páter Daniel Kolář a kříži požehnal.  
       Hovořit o tom, kolik úsilí a práce bylo potřeba, 
nebylo ve slavnostní okamžik důležité. Daleko důle-
žitější bylo to, že jsme se sešli ve velmi hojném po-
čtu a společně jsme dali nové aleji a obnovenému 
křížku i duchovní rozměr. Bylo nám všem velkou ctí, 
že jsme mohli být nápomocni při výsadbě aleje, 
která se skutečně stala chloubou naší obce. Kéž 
naše obnovená cesta a Hraběnčin kříž přiláká nejen 
obyvatele Oudoleně, ale i mnoho dalších 

návštěvníků!! Vždyť odtamtud je nezapomenutelný 
a nádherný výhled na naši vesnici, do okolí, na bo-
rovský kostel a hřbitov, kde máme pochované své 
blízké. Doufáme, že by nás pochválili, a proto jsme 
na ně ani my o pouti nezapomněli…. 
     Program pátečního pouťového odpoledne pokračo-
val před kulturním domem vystoupením kroužku lido-
vých tradic KANAFÁSEK s programem Řemeslníci pod 
vedením paní učitelky Marty Půžové. Děti v nádherných 
modrobílých krojích okouzlily a uchvátily přítomné ro-
diče, prarodiče, příbuzné a další diváky. Vystoupení se 
jim moc povedlo a zasloužily si velký potlesk a sladkou 
odměnu. V podvečerních hodinách se mohli zájemci 
přesunout do zasedací místnosti obecního úřadu, kde 
probíhala v různých časových intervalech prezentace 
projektu „Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek“, 
kterou pro nás připravil pan Tomáš Holub. První slav-
nostní den jsme zakončili posezením před kulturním do-
mem s hudbou pana Jardy Bílka, výborným 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

 
ÚPRAVA TERMÍNU ZAHÁJENÍ 

rekonstrukce vedení elektřiny, veřejného 

osvětlení a optické sítě v dolní části obce 
 

     Práce na rekonstrukci vedení elektřiny, 
veřejného osvětlení a optické sítě v dolní části 
obce jsou posunuty a budou začínat na přelomu 
srpna a září.  
      Realizační firma zašle všem majitelům 
dotčených pozemků 14 dní před zahájením prací 
oznamovací dopis.  
 

 

       
 

ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY 

O PRÁZDNINÁCH 
      Během měsíce července a srpna 2019 budou úřední ho-
diny starostky a místostarosty obce stanoveny takto: 
 

Starostka obce:  
Lichý týden – úterý – 17.00 – 19.00 hodin. 
 

Místostarosta obce: 
Sudý týden – čtvrtek – 17.00 – 18.00 hodin. 
 

     Při naléhavých případech nás samozřejmě můžete kon-
taktovat na telefonních číslech. 
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občerstvením z udírny od pana Michala Blažka, nape-
čenými pouťovými koláčky od šikovných hospodyněk a 
nechybělo ani výborné pití a nápoje od paní Jany Strán-
ské z oudoleňské hospůdky. 
     Druhé pouťové odpoledne zahájila v sobotu 8. čer-
vna dechová kapela Sklenařinka pod vedením pana Mi-
lana Slaniny. Během tříhodinového koncertu se před-
stavily děti z tanečního kroužku aerobiku pod vedením 
paní Radky Večeřové a děvčata ze sportovního klubu 
BM Fitness Havlíčkův Brod s názvem Sluníčka, jehož 
členkou je Nelinka Slámová. Děkujeme za krásné zpes-
tření a přejeme hodně dalších úspěchů!!!  
     Během sobotního odpoledne také nechyběla dobrá 
nálada, tanec, sousedské popovídání i skvělé pití a ob-
čerstvení. V podvečerních hodinách jsme náš program 
ukončili a rozešli se do svých domovů oslavit pouť se 
svými blízkými. 
     Počasí po oba dva dny se umoudřilo, opravdu nám 
vyšlo a přispělo k pěknému průběhu letošního 

pouťového programu. Poděkování patří Vám všem, 
kteří jste se podíleli na přípravě, realizaci a vlastním 
průběhu akce – zaměstnancům obce, zastupitelům, 
základní a mateřské škole, hasičům, všem účinkují-
cím a jejich doprovodu, otci Danielovi, panu varha-
níkovi, slečně Kateřině Antlové za hudební dopro-
vod průvodu a mše, panu Václavu Kubátovi za za-
půjčení zvukové aparatury, panu Michalu Blažkovi, 
paní Janě Stránské, paní Tatianě Zvolánkové a paní 
Andree Plíhalové za pomoc při úklidových pracích. 
Díky za vše!!!                              Mgr. Blanka Zvolánková 

ROZLOUČENÍ S MATEŘSKOU 

ŠKOLOU 
      Veselá nálada našich předškoláků 
a slzičky rodičů provázely rozloučení 
s mateřskou školou, které v letošním 
roce  proběhlo  v  úterý   25.   června 
ve slavnostní atmosféře na obecním 
úřadě. Šest budoucích školáků se 
všem přítomným představilo v nacvi-
čeném kulturním programu, slav-
nostně byli ošerpováni a pasováni na 
prvňáčky, obdrželi vzpomínkové 
tričko, kytičku a od paní učitelek knížku 
na památku. 
      Beátko, Tomáši, Toníku, Miku-
láši, Kubíku a Pavlíku,  
i touto cestou Vám 
gratulujeme 
k ukončení oudo-
leňské mateřské 
školy, ve které jste 
získali mnoho no-
vých znalostí a pro-
žili spoustu krás-
ných okamžiků. Ať 
Vám zůstane zájem 
o vše, co se kolem 
nás děje. Ať se 
Vám v první třídě 
daří, ať máte hodně 
jedniček, ale i ka-
marádů, bez kte-
rých to v životě ne-
jde. 
      Poděkování 
patří i všem rodi-
čům za výchovu 
v rodinách. Užijte si 
léto se svými rato-
lestmi, odpočiňte si 
a v září ať Vaše děti 
vykročí tou správ-
nou cestičkou do 
školy.                                         
 Blanka Zvolánková 

  POŠTA PARTNER - OZNÁMENÍ 
        

      Ve dnech 15. – 19. 7. bude Pošta Partner 
v Oudoleni otevřena pouze v dopoledních 
hodinách.   
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ROZLOUČENÍ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
     Pět let povinné školní docházky v oudoleňské zá-
kladní  škole  uteklo  jako  voda. Devět letošních žáků 
5. ročníku strávilo společně mnoho vyučovacích hodin, 
při kterých se jim paní učitelky snažily předat co nejlépe 
své znalosti, ale také zkušenosti. Kromě školní práce je 
čekala i spousta zážitků z tradičních akcí, které naše 
škola organizuje a věřte, že jich není málo. V tuto chvíli 
je již rozhodnuto, kam zamíří po prázdninách a už nyní 
se těší na nové spolužáky, nové třídní učitele a nároč-
nější studium. Staník se Štěpou nastoupí do Havlíčkovy 
Borové, Kája do Ždírce nad Doubravou, Leoš, Lucka a 
Tomáš zavítají na základní školu Buttulova do Chotě-
boře a Bětka, Hanička a Vojta vyzkouší své znalosti na 
chotěbořském gymnáziu. Všichni se ale budou potkávat 
v ranním autobusu, takže jejich přátelství rozhodně ne-
končí… 

     V úterý 25. června při slavnostním rozloučení v za-
sedací místnosti obecního úřadu poděkovaly děti paní 
ředitelce svými postřehy za pětiletou školní docházku, 
dále byly ošerpováni, obdarováni vzpomínkovým trič-
kem a kytičkou od obce, od paní ředitelky obdržely na 
památku knihu o českých dějinách a na závěr malý třpy-
tivý sáček se vzpomínkovými fotografiemi na „flashce“. 
Při prezentaci „Jak šel čas“ si všichni přítomní rodiče, 
prarodiče, sourozenci a přátelé připomněli působení 
svých dětí na základní škole. I slzička občas ukápla.  
     Následovalo poděkování rodičů a předání dárečků 
paní ředitelce, paním učitelkám i ostatním zaměstnan-
cům školy. Nezapomněli jsme ani na pana Milana 
Chvojku, který se dětem věnoval na šachovém kroužku.  
     Děkujeme za výchovu a starost o naše děti!!!     
                                                         Blanka Zvolánková 
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BRUCE HENDERSON: SYNOVÉ A VOJÁCI 
     Psal se rok 1942, když americká vláda nasadila do 
boje proti nacistickému Německu dva tisíce vojáků ži-
dovského původu. Speciálně trénovaní 
vojáci, známí jako Ritchie Boys, využí-
vali znalost němčiny k efektivním výsle-
chům a špionážní činnosti. Zkušený a 
oceňovaný novinář Bruce Henderson 
přináší na základě rozhovorů s těmito 
válečnými veterány poutavý, a přede-
vším v mnoha ohledech nový pohled na 
události druhé světové války. 
 

SHARON J. BOLTON: MALÉ TEMNÉ LŽI 
      V uzavřené malé komunitě, jakou je lidské spole-
čenství na Falklandách, je zmizení dítěte něčím na-
prosto neslýchaným. Nikdo z obyvatel odlehlé končiny 
nepochybuje, že za tím je nějaká nešťastná shoda okol-
ností, nenadálá tragédie. Co jiného? 
      A pak se ztratí druhé dítě. Třetí. Teď už se nikdo 
nemůže utěšovat domněnkou, že se jedná o náhodu. 

Vesničanům  nezbývá  než  připustit, že vrah je jedním 
z nich. Na místě, které předešlé generace nazývaly oá-
zou klidu, se najednou nikdo necítí v bezpečí. Hysterie 
začíná nabírat obrátky.  
     Do řečí a vyšetřovacího spisu se dostávají i lidé, o 
jejichž způsobilosti spáchat zločin by 
ještě nedávno všichni pochybovali. Na-
příklad i Catrin Quinnová, která před 
několika lety přišla o své dva syny a teď 
žije téměř poustevnickým životem. A 
pak je tady její bývalá kamarádka Ra-
chel, její dřívější milenec Callum... 
Všichni tři cosi skrývají. A nikdo z nich 
nikomu nevěří. Snad ani sám sobě. 

ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
     Měsíc červen jsme prožívali s Královstvím Slunce. 
Hodně často jsme pobývali venku a vnímali sílu slunce, 
ale také jsme pro děti připravili množství jiných různých 
činností mimo prostory školky. Sluneční počasí přináší 
větší radost, veselí, živost, ale zároveň s tím i menší 
soustředěnost, proto jsme se jeden týden více zaměřili 
na bezpečnost. Uskutečnili jsme spolu s 1. a 2. roční-
kem základní školy projektový den u hasičů, nejdříve u 
profesionálních v Chotěboři a potom u místních dobro-
volných. Bylo to pro děti velmi přínosné, protože jednak 
byly seznámeny se spoustou nebezpečí, která je mohou 
potkat, a jednak si mohly prozkoumat a vyzkoušet 
všechnu možnou techniku, kterou hasiči využívají. Pro-
jektový den nám pomáhala zrealizovat paní Eva Ro-
sická, za což jí ještě jednou děkujeme. S dalším nebez-
pečím seznámila děti Městská policie z Chotěboře, 
která za námi přijela do školky. Policie s sebou přivezla 
i perfektně vycvičeného psa, takže i tento den si děti 
pěkně užily.  
     Další poděkování patří mamince Tomáška, paní 
Krištofové, která nám připravila krásné a milé dopo-
ledne s bylinkami na 
její zahradě.  
     Příjemně děti po-
těšila i Dřevíčkova 
dílnička, kde si i ti 
nejmenší mohli vy-
zkoušet opracová-
vání dřeva a práci 
s ruční vrtačkou.  
     Poslední červ-
nový týden jsme vě-
novali hlavně našim 
předškolákům, pro-
tože nás čekalo lou-
čení se s nimi. Při-
pravovali jsme vy-
stoupení na jejich 
slavnostním loučení 

na obecním úřadě za přítomnosti jejich nejbližších. Lou-
čení proběhlo i u nás ve školce. Předškoláci si převzali 
Předškolácké vysvědčení za svoji celoroční práci, 
ostatní děti se s nimi rozloučily krásným slovem od sr-
díčka a nakonec předškoláci předali „předškolácké že-
zlo“ budoucím předškolákům. 
      S loučením chceme popřát nejen předškolákům, ale 
všem dětem krásné léto, příjemný letní odpočinek od 
kolektivu a nás paní učitelek. Všem rodičům děkujeme 
za příjemnou a milou spolupráci a vstřícnost. Obzvlášť 
děkujeme těm rodičům, kteří se nám snažili během roku 
různými způsoby pomáhat.  
      Přes prázdniny „dobijeme baterky“ a budeme se 
znovu v plné síle těšit na další každodenní potkávání a 
různá setkávání.                                          Paní učitelky 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

VÝPŮJČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH 

     Obecní knihovna Oudoleň upozorňuje na omeze-
nou výpůjční dobu o prázdninách. Otevřeno bude 
každou středu od 18:00 do 20:00 hodin. V sobotu 
bude knihovna zavřená.   

 

 

OBECNÍ KNIHOVNA OUDOLEŇ - NOVINKY 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ 

PROVOZ:  1. týden v červenci (1. – 4. 7.) 
  2. týden v červenci (8. – 12. 7.) 
  poslední týden v srpnu (26. – 30. 8.) 
 
UZAVŘENÍ MŠ: 15. 7. – 23. 8. 2019. 

 

 

U oudoleňských hasičů. 
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PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ 

        Ve středu 5. 6. se 10 žáků z naší školy zúčastnilo 
soutěže Máme rádi přírodu. Pořádal ji Junior DDM-SVČ 
ve spolupráci s ekocentrem Chaloupky v Horní Krupé. 
Celkem se sešlo 60 žáků z 10 škol. Soutěžící po-
stupně sbírali body ve dvojicích v různých disciplí-
nách. Museli poznat rostliny, živočichy, absolvovali 
stezku v přírodě a plnili pracovní úkoly. 
       Třetí třídu reprezentovaly dvojice Marek Doležel 
s Janem Stránským, kteří  obsadili  ve  své kategorii 
5. místo, a Jáchym Doležel s Nelou Slámovou, těm 
patřila 7. příčka. 
       Čtvrtou třídu zastupovaly Eva Rosická s Michae-
lou Záhumenskou, které skončily na 8. místě. 
       Za pátou třídu jeli Vojtěch Zvolánek s Hanou Zvo-
lánkovou a Alžběta Zvolánková s Lucií Strašilovou. 
Tady už byla vidět zkušenost z předchozích ročníků, 
Vojtík z Haničkou obsadili 2. místo (měli o bod 
méně než první Ždírec) a Bětuška s Luckou skon-
čily na 3. místě. 
        Po ukončení soutěže jsme si opekli buřty a mini-
busem vyrazili zpátky. 

Všem patří gratulace a poděkování za zodpovědný pří-
stup k soutěži a za pěknou reprezentaci školy i obce Ou-
doleň.                                                    Kateřina Chvojková 

 

 

DŘEVÍČKOVA DÍLNA 
      V pondělí 17. 6. jsme měli dílnu s dřevem. 
Mohli jsme si vyrobit nůž nebo ježka. Já jsem si 
vyrobil nůž. Pracoval jsem s různými pilníky, vr-
táky, smirkovými papíry atd. Pracovalo se mi 
dobře. Nůž se mi líbí. Pán, co nás učil, se jmenuje 
Marek Pilnáček a paní se jmenuje Kateřina Pilnáč-
ková. Pracovali jsme s dřevem z olše. Moc se mi 
to líbilo.                                               Vojta Z., 5. r.        

KRAJSKÁ KNIHOVNA HAVLÍČKŮV BROD  
     V úterý 18. června jsme v sále Staré radnice v Havlíč-
kově Brodě s našimi nejmladšími školáky slavnostně za-
končili projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, je-
hož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prv-
ního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné ab-
solvování projektu byla knížka Kde se nosí krky, kterou 
napsal Miroslav Tvrz a ilustrovala Alena Schulzová.                                          
Učitelky ZŠ 
 
 

HUDEBNÍ POŘAD O ANTONÍNU DVOŘÁKOVI 
        Při hudebním pořadu o Antonínu Dvořákovi v pátek 21. 6. 
jsme se dozvěděli:  
Narodil se v Nelahozevsi, žil 1841 - 1903.  
Záliby – hudba (hrál na housle, violu a varhany), holubi, vlaky.  
Měl být řezníkem.  
V Americe byl 3 roky, byl ředitelem konzervatoře v New Yorku.  
Slyšeli jsme ukázky: Humoreska, Rondo, Rusalka – árie Ježibaby, 
Slovanské tance, Z Nového světa.  
Zpívali jsme:  „Jede, jede vláček, jede do zatáček,  

my voláme sláva, Toník ten nám mává.“  
      Moc se mi to líbilo.                                                 Nela Z., 4. r.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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EXKURZE NA RAŠELINIŠTĚ 
       Ve  středu  14. 6. jsme  se vydali se staršími žáky 
ze 4. a 5. ročníku na exkurzi na rašeliniště k Velkému 
Dářku. Jeli jsme linkovým autobusem, vystoupili jsme 
na zastávce Skalka a šli jsme k Radostínu. Po nočním 
dešti se před námi otevřel pohádkový les, stromy se za-
halovaly do mlžného oparu, vzduch byl svěží a voňavý. 
Cestou jsme určovali byliny, poznávali ptactvo podle 
zpěvu. U naučné stezky před Radostínem na nás če-
kala paní Sylva Geffroy. Děti prošly po části naučné 
stezky za odborného výkladu a plnily úkoly. A co se 
dozvěděly?  Například jak vzniká rašelina, proč se raše-
lina nemá používat na zahradách, proč těžba rašeliny 
poškozuje životní prostředí, proč je nutné rašeliniště 
chránit, které vzácné rostliny a živočichové se zde vy-
skytují, prohlédly si rosnatku okrouhlolistou, podívaly 
se, kde roste borovice blatka, jak vypadá opuka, dozvě-
děly se, co je Dlouhá mez, kdy a jak byl založen rybník 
Velké Dářko,… Zpátky jsme šli polními cestami z Ra-
dostína do Hluboké. A jako odměna před závěrem cesty 
se před námi otevřel krásný výhled na vzdálené Železné 
hory a údolí Doubravy. Ukázali jsme si, kudy vedla pra-
stará Liběcká stezka a kde bývaly strážní věže.                   
                                                                      Učitelky ZŠ 

 
✓ Dne 14. 6. jsme jeli na Radostínské rašeliniště. Měli 

jsme program s paní učitelkou Sylvou. Všechno se 
mi moc líbilo, bylo to moc hezké.  

Co jsem si zapama-
tovala: 
➢ Podmínky pro 

vznik rašeliniště: 
nepropustná hor-
nina, voda, dolík. 

➢ Dářské rašeli-
niště vzniklo na 
hornině, která se 
nazývá opuka.  

➢ Na rašelině roste 
vzácná borovice 
blatka. 

➢ V rašeliništích se 
vyskytují např. 
tyto rostliny: klik-
va, rosnatka, su-
chopýr, rašeliník.  

➢ Rašeliniště vznikalo asi 10 000 let, vrstva rašeliny je 
silná 5 - 9 m. 

➢ Dříve se rašelina těžila. Kusy, aby uschly, se stavěly 
do tzv. kapliček. 

➢ Suchým kusům rašeliny se říkalo borky nebo borka.  
➢ Rašelina by se neměla těžit, je neobnovitelným zdro-

jem. 
➢ Udržuje vodu v krajině a vyskytují se tam vzácné 

rostliny a živočichové.                          Míša Z., 4. r.  

 

SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU 
     V úterý 25. 6. jsme naplnili přistavený kontejner na-
sbíraným papírem a hliníkem. Celkem se nám podařilo 
za podpory rodičů a ostatních občanů nasbírat 1 668 kg 

papíru za 1 112,40 Kč a 92 kg hliníku za 1 288 Kč. 
Peníze použijeme na úhradu dopravy, vstupného a dal-
ších potřeb pro děti v základní i mateřské škole.  
      MOC DĚKUJEME!                                   Učitelky ZŠ 

HORNÍ KRUPÁ – ČICHÁM, ČICHÁM, ČLOVĚČINU 
  
      Ve středu 26. června jsme s žáky prvního, druhého a třetího ročníku navštívili Horní 
Krupou.  
       Účastnili jsme se výukového programu Čichám, čichám člověčinu. Celý program pro-
bíhal v přírodě s využitím interaktivních panelů na naučné stezce Za humny. Děti se se-
známily s rozdílným smyslovým vnímáním zvířat. Pomocí her si děti přírodu očichaly, osa-
haly, okoukly, ochutnaly a poslechly.                                                                   Učitelky ZŠ 

 

NÁVŠTĚVA LEŽÁKŮ 
       Posledním raníčkem, kterým jsme v tomto školním roce 
pravidelně začínali vyučování, byla kniha Zdeňky Bezděkové 
Říkali mi Leni. Na četbu a na učivo vlastivědy v 5. ročníku na-
vázala 26. 6. naše cesta do Ležáků. Jeli jsme ze Ždírce vlakem 
do Hlinska, odtud autobusem do Včelákova a pak jsme pokra-
čovali pěšky lesem po naučné stezce. Potom už následovalo 
setkání s velmi smutnou kapitolou naší národní historie – pro-
gram o životě lidí v kamenické osadě Ležáky, dokumentární 
film o ležácké tragédii, prohlídka památníku a míst, kde stály 
domky ležáckých obyvatel. Věříme, že děti nezapomenou.  
                                                                                 Učitelky ZŠ 
 
✓ Ve středu 26. 6. jsme jeli do Ležáků. Gestapo Ležáky vypá-

lilo, protože tam měli vysílačky. Jediný dvě holky se zachrá-
nily, jmenovaly se Marie a Jarmila Šťulíkovy. Kde byl dům, 
tak tam byl pomník.  Bětka Z., 5. r.  

✓ Ve středu 26. 6. jsme jeli vlakem ze Ždírce do Včelákova a 
pak jsme šli pešky do Ležáků. Bylo to zajímavé a smutné. 
Hana Z., 5. r.  
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PŘEDPOSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN – VYCHÁZKA ALEJÍ A DESKOVÉ HRY 
       Předposlední den tohoto školního roku jsme se školáky vyrazili novou alejí až na 
kopec k Hraběnčinu křížku, někteří to zvládli na boso – výborně. Původně jsme měli 
v přírodě strávit celé dopoledne, ale protože byl parný letní den, vrátili jsme se do 
školy, kde jsme hráli deskové hry, což si na konci roku děti vždy rády užívají:):):).  
                                                                                                                   Učitelky ZŠ 

 

PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLE 
      Se žáky 4. a 5. ročníku jsme noc z 27. na 28. června 
strávili ve škole. Vybaveni spacáky, karimatkami a 
plyšáky se děti vpodvečer dostavily do školy. Maminky 
přidaly i domácí pečivo na snídani a ovoce. Děkujeme. 
Po hrách na zahradě a filmu jsme ještě vyběhli znovu 
ven pozorovat hvězdy na ztemnělé obloze. Noc byla 
krátká.  Časné ranní probuzení ale asi nikomu nevadilo, 
protože po pěkné společné snídani následovalo už jen 
rozdávání vysvědčení a hurá na prázdniny! Tak ať jsou 
hezké!  A těšíme se na vás v září!                 Učitelky ZŠ 

✓ Po 20.00 hodině 
jsme přišli do 
školy, naveče-
řený. Šli jsme na 
chvíli ven, tam 
jsme si hráli a pak jsme zalévali kytky a pak jsme šli 
do školy a koukali jsme se na Johnny English 3. Pak 
jsme  si  chvíli  povídali  a  šli  jsme spát mezi 24. a 
1. hodinou. Vstávali jsme kolem 6. hodiny, sklidili 
jsme si spacáky a karimatky a šli jsme na snídani. 
Snídaně byla moc výborná. A moc se mi to líbilo.  
                                                                Eva R., 4. r.  

 

KROUŽEK ŠIKOVNÉ RUCE 
      Kroužek šikovných rukou mě bavil. Nau-
čila jsem se háčkovat a plést. Uháčkovala jsem 
si peněženku a obal na hrneček. Na šikovných 
rukou nás měla paní učitelka Nová. Hodně nás 
toho naučila. A dokonce nás naučila i šít. Já 
jsem si ušila náramek. Na kroužek chodili: Bě-
tuška, Hanička, Marek, Eva, Stáňa, Nelča S., 
Lucka a já. Na konci školního roku jsme dostali 
od paní učitelky Řád zlatého klubíčka.  
                                                       Míša Z., 4. r.     
 

ŠKOLNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ 
       Od září do června hráli mezi sebou naši 
mladí šachisté školní turnaj. Každý si dvakrát 
zahrál s každým (jednou za bílé, jednou za čer-
né), celkem tak odehrál 32 různě náročných 
partií. Poté už nám nic nebránilo vyhlásit výsledky. 
       Loňské první místo obhájil Vojta Zvolánek z 5. tří-
dy, který získal 29,5 bodu. Za ním s 28 body skončili na 
děleném 2. místě Štěpán Holas (5. třída) a Matyáš 
Frühbauer (4. třída). Nejlepší šachistkou se stala 
páťačka Bětka Zvolánková, která skončila těsně pod 
bednou na 4. místě s 27 body. 
      Pěkné 5. místo patří Markovi Doleželovi ze 3. třídy 
(23 bodů). 
      Velice  se  dařilo  i Leničce Zvolánkové ze 2. třídy 
(6. místo,  20,5  b.)  a  prvňačkám  Emmičce  Stehnové  

 
(17,5 b.) a Emičce Markové (16 b.). 
      Velká škoda, že nám odchází naši skvělí hráči z pá-
té třídy: Vojta a Bětka Zvolánkovi, Štěpa Holas. Děku-
jeme jim tímto za výbornou reprezentaci za celých 5 let. 
Byli bychom rádi, kdyby v této královské hře pokračovali 
i během prázdnin a i na dalších školách. To platí i pro 
ostatní páťáky, kteří tu šachový kroužek navštěvovali 
(Lucka, Hanička, Tom, Kája, Leoš). 
      Krásné prázdniny!                
                                             Kateřina a Milan Chvojkovi 

 

PO STOPÁCH JANA ZRZAVÉHO 

     Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili výtvarné 
soutěže  Po  stopách  Jana  Zrzavého,  tentokráte už 
14. ročníku. Témata letošní soutěže byla „Cesty a ces-
tičky v krajině" a „Portrét". Z našich žáků obsadila 

v kategorii mladších 1. místo Evička Rosická za por-
trét Bedřicha Smetany. Další ocenění - cenu poroty - 
získali Jiřík Slejška, Marek Doležel, Staník Moravec, 
Hanička Zvolánková a Bětuška Zvolánková. Blaho-
přejeme a chválíme za dobrou reprezentaci školy a 
obce.                                                              Učitelky ZŠ 

 

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY 

 

      Děkuji všem zaměstnancům Základní školy a Mateřské školy v Oudoleni za školní rok 2018/2019. Přeji 

Vám krásnou klidnou dovolenou, odpočiňte si a naberte nové síly do dalšího školního roku. 

                                                                                                       Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce 
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Akce Základní školy Oudoleň ve školním roce 2018/2019 
 

Září 10. 9. Zahájení plaveckého výcviku 
 18. 9. Vzdělávací program v Horní Krupé - Odpad z nebe nespadl, 1. – 5. ročník 
 

Říjen 5. 10. Vzdělávací program - Půda na naší školní zahradě, 3. - 5. ročník 
 9. 10. Exkurze - třídící linka odpadů ve Žďáře nad Sázavou, odpoledne, pro žáky, rodiče a veřejnost 
 15. 10. Sběr papíru a hliníku 
 18. 10. a 19. 10. Výstava Chotěbořské dny medu, 1. – 5. ročník 
 24. 10. Vzdělávací program - Staleté kořeny, 3.- 5. ročník 
 27. 10. Slavnostní sázení lípy ke 100. výročí vzniku republiky 
 

Listopad Projekt Životní prostředí do naší přírodní zahrady (výsadba stromků a keřů) 
 5. 11. Beseda o nakupování bez obalu, odpoledne, pro žáky a veřejnost 
 7. 11. Návštěva obecní kompostárny, 1. - 5. ročník 
 8. 11. Loutkové divadlo O zlaté rybce, 1. - 5. ročník 
 9. 11. BESIP, 1. - 5. ročník 
 20. 11. Vzdělávací program - O půdě, 1. - 2. ročník 
 

Prosinec 2. 12. Besídka a rozsvěcení vánočního stromu 
 6. – 7. 12. Výlet na Krátkou, návštěva knihovny a muzea ve Žďáře nad Sázavou, 4. – 5. ročník 
 13. 12. Přáníčka pro Ježíškova vnoučata 
 19. 12. Vánoční výstava na zámku v Chotěboři a výstava betlémů v České Bělé, 1. – 5. ročník 
 

Leden Začíná kurz keramiky (leden, únor, odpoledne pro zájemce) 
 16. 1. okresní kolo - Přebor družstev škol v šachu 
 Od ledna do dubna soutěž Divočina blízko nás (pořádá Záchranná stanice Pavlov) 
 

Únor 6. 2. Školní kolo recitační soutěže 
 8. 2. Okrskové kolo recitační soutěže 

19. 2. Návštěva krajského města Jihlavy (prohlídka Horáckého divadla, přírodovědný program Šelmy,   
          prohlídka ZOO), 3. – 5. ročník 
 

Březen 1. 3. Šachový turnaj Velká cena ZŠ Lipnice  
 4. – 8. 3. Jarní příměstský tábor Dětské práce a hrátky o půl století zpátky 
 Vyhodnocení projektu Šachy do škol 
 12. 3. Okresní kolo recitační soutěže 
 18. 3. Kozí farma v Příjemkách, 1. – 5. ročník 
 22. 3. Beseda o včelách, 1. – 5. ročník 
               25. 3. Matematický klokan, 2. – 5. ročník 
 25. 3. Výlet na bledule (Staré Ransko), odpoledne, pro zájemce z 1. – 5. ročníku 
 26. 3. Beseda o sázení ovocných stromků, 1. – 5. ročník 
 27. 3. Návštěva krajské knihovny v rámci projektu „Už jsem čtenář“, 1. ročník 
 28. 3. Exkurze do Prahy – projekt Praha Karla IV., 4. – 5. ročník 
 

Duben 1. 4. Beseda Prevence úrazů, 3. – 5. ročník 
6. 4. Vysazení ovocné aleje v rámci projektu „Kdo má v Oudoleni domek, zasadí si stromek“ 

 26. 4. Šachový turnaj pro žáky I. stupně z okresu Havlíčkův Brod 
               27. 4. Okrskové kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, Sobíňov 
 29. 4. - 2. 5. Pobyt na Chaloupkách, 4. – 5. ročník 
 

Květen 21. 5. Návštěva krajské knihovny v rámci projektu „Už jsem čtenář“, 1. ročník 
 21. 5. Vzdělávací program ve Žďáře nad Sázavou - Louky u Černého lesa, 2. - 3. ročník  
 22. 5. Školní výlet do ZOO Jihlava, 1. - 2. ročník 
 23. 5. Horácké divadlo Jihlava (muzikál O Perníčkovi), 3. – 5. ročník 
 27. 5. Karel IV. přijíždí na Lipnici (Karel IV. a jeho doba), 1. – 5. ročník 
 29. 5. Divadlo Honzy Hrubce Pohádka o princi z kouzelné knížky, 1. – 5. ročník 
 

Červen    5. 6. Přírodovědná soutěž v Horní Krupé - Máme rádi přírodu          
              7. 6.  Dopravní výchova, 3. – 5. ročník 
               11. 6. Hasiči Chotěboř (exkurze), 1. – 2. ročník 
               12. 6. Městská policie (beseda ve škole), 1. - 2. ročník 
               14. 6. Rašelina (exkurze na Dářské rašeliniště), 4. - 5. ročník 
               17. 6. Dřevíčkova dílna (1. – 5. ročník) 
                18. 6. Návštěva krajské knihovny v rámci projektu „Už jsem čtenář“, 1. ročník 
                19. 6. Návštěva u hasičů v Oudoleni, 1. – 2. ročník 
                21. 6. Hudební pořad o Antonínu Dvořákovi, 1. – 5. ročník 
                25. 6. Sběr papíru a hliníku 
               26. 6. Vzdělávací program v Horní Krupé – Čichám, čichám člověčinu, 1. – 3. ročník 
              26. 6. Ležáky (exkurze, projekt), 4. – 5. ročník 
              27. 6. Přespávání ve škole, 4. - 5. ročník. 
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TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 

      Rok 1887. 3. třída zdejší školy 
umístěna byla v nové místnosti 
k účelu tomu zřízené v domku č. 
108 od obce Oudoleně a Slavětíně 
zakoupeném, jelikož ve školní bu-
dově pro nedostatek místa býti ne-
mohla. Zakoupení a zařízení dle 
účtů stálo 1.979 zl. 01 kr., Oudoleň 
= 1.484 zl. 40 kr, Slavětín = 494 zl. 
61 kr.  
      V měsíci říjnu 1888 vykonána 

byla volba do místní školní rady a zvoleni byli: Jan Be-
nák z Oudoleně, co předseda, členové: Jan Janáček 
z Oudoleně, Josef Benc z Oudoleně, Jan Karas ze Sla-
větína, náhradníci: Jan Holas z Oudoleně, Jan Halík 
z Oudoleně.  
       Hluboká bolestná rána zasáhla vznešenou naši dy-
nastii a veškerou říši rakousko-uherskou. V nejkrásněj-
ším mužném věku a v plné síle mládí nejjasnější ko-
runní princ Rudolf podlehl náhle a nenadále smrti. 
Těžká rána stihla otcovské srdce Jeho Veličenstva cí-
saře ztrátou jediného syna, kterým odumírá velena-
dějná jedna haluz domu rakouského, rovněž těžký jest 
bol císařovny matky, syna svého vřele milující,… Bez 
útěchy zůstává mladá manželka, manžela svého něžně 
milující korunní princezna Štěpánka. Hlubokou bolest 
cítí všichni národové této říše a sklání čela svá před 
mocnou Prozřetelností a přejí si z plna srdce, aby Bůh 
zachoval, opatroval a sílil Jeho Veličenstvo císaře a 
krále našeho, by nepodlehl v této nad jiné těžší zkoušce 
života Svého. 
      Pohřeb jeho c. k. Výsosti korunního prince Rudolfa 
vykonal se ve Vídni v úterý dne 5. února 1889.  
      Za spásu duše Jeho konány byly zádušní služby 
Boží  ve  farním  chrámu  Borovském  v pondělí, dne 11. 
února 1889, jichž zúčastnil se sbor učitelský školy zdejší 
s mládeží školní.  
       Výnosem ze dne 19. února 1889 č. 41015, ráčila 
veleslavná c. k. zemská školní rada povoliti, aby dnem 
1. ledna 1890 počínaje ženským ručním pracem na 

obecní škole zdejší bylo vyučováno po třech hodinách 
ve 3 odděleních týdně a za tou příčinou zvýšiti roční od-
měnu industriální učitelce na obnos ročních 162 zl. z do-
savadních  108 zl.  stanovených  vynesením  ze  dne 
13. června 1887 čís. 25452.  
             (V ukázce je zachována původní pravopisná 
úprava. Pokračování příště.) 

 
 

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

         V sobotu 15. června TJ Sokol Oudoleň uspořádal 
dětské sportovní odpoledne. Celá akce začala 
ve 13:30 hodin „orientačním“ během, v rámci kterého 
všech 26 účastníků plnilo různé úkoly jako např.:  stří-
lení ze vzduchovky, hod na terč či slackline (chůzi po 
laně). Po doběhnutí dostal každý účastník malý dáre-
ček na památku a všem byly k dispozici i nakrájené me-
louny, které v takovém horku, jaké bylo, opravdu 
„bodly“.  
      Orientačním během odpoledne ale ještě neskon-
čilo, děti si poté mohly něco namalovat na kamínek, vy-
robit si motýlka či kreslit si křídami. Velký úspěch měly 
i barvy na obličej, kterými si každý mohl obličej vyzdobit 
sám nebo si jej nechat pomalovat od svého kamaráda. 
Na závěr proběhla ještě jedna týmová soutěž, která pobavila jak děti, tak i všechny 

přítomné dospělé. Jednalo se o překážkovou dráhu, kterou každý závodník proběhl s kelímkem vody připevněným na 
helmě. Vodu měl následně vylít do připraveného kýble, a tím pomoci svému týmu k vítězství. Je ale nutno konstatovat, 
že spousta vody místo do kýble mířila na zem nebo přímo na závodníka samotného, což v takovém horku bylo velmi 

osvěžující (a samozřejmě zábavné pro všechny přihlížející😊). 

    Tímto děkujeme všem za účast a za dobrou náladu, která vám vydržela v průběhu celé akce.                                  Kristýna 

HISTORIE – PAMĚTNÍ KNIHA OBECNÍ ŠKOLY V OUDOLENI - POKRAČOVÁNÍ 
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ŠACHOVÝ ODDÍL INFORMUJE… 

O ŠACHOVÉHO KRÁLE A KRÁLOVNU 

HRADU LIPNICE 
     V neděli 23. června jsme vyrazili v sedmičlenném 
složení (Tomáš Blažek, Matyáš Frühbauer, Milan 
Chvojka st., Jan Kubát, Michal Sokol a Štěpán a Vojta 
Zvolánkovi) na šachový turnaj, který se odehrával na 
hradě Lipnici.  
     Celkem se tu sešlo 
104 hráčů z celé re-
publiky od žáků až po 
mistry FIDE. Hrálo se 
na 9 kol a poté byly 
vyhlášeny výsledky. 
Vůbec jsme se ve ve-
lice silné konkurenci 
neztratili, Tomáš Bla-
žek dokonce vyhrál 
kategorii dospělých 
do ELA 1500, ve 
které Milan Chvojka 
skončil na 3. místě. 
Nejvíce bodů z na-
šeho oddílu uhrál To-
máš Blažek (5,5 b.), 
po pěti bodech měli 
Milan Chvojka, Michal 
Sokol, Štěpán a Vojta 
Zvolánkovi. Matyáš 
Frühbauer získal 3 
body a Jenda Kubát 
2,5 bodu. Všichni ob-
drželi věcné ceny. 

     Všem hráčům patří poděkování za to, že "šli s kůží 
na trh".  Turnaj jsme si v nádherném hradním prostředí 
užili a těšíme se na další 3. ročník, kterého se snad zú-
častníme v ještě hojnějším počtu. 
     Teď nás čekají prázdniny, ale byl bych rád, aby naši 
šachisté o dovolených nezaháleli a občas si nějakou tu 
partičku zahráli. 
                 Milan Chvojka st., vedoucí šachového oddílu 

NOČNÍ SOUTĚŽ V POHLEDU 
     Tak jako v loňském roce, tak i letos pořádalo SDH 
Pohled noční soutěž v požárním útoku. Naši mladší 
muži se jí vloni zúčastnili a letos chtěli pokračovat v za-
čínající tradici účasti na takovýchto akcích. Tentokrát ale 
nebyli sami a účastí našich mladších žen se potvrdil na-
růstající zájem o požární sport.  
     Vše začalo po 22 hodině. Družstvo mladších mužů 
bylo v obsazení: Kuba Ondráček, Mar-
tin Antl, Roman Zelenka, Luboš Musil, 
Kuba Bačkovský, Tomáš Paušíma a 
Tomáš Bačkovský. Družstvo oudoleň-
ských hasičů startovalo jako 21. a ve-
dlo si velmi dobře, protože skončilo na 
14. místě z 27 družstev v kategorii 
muži. 
     Družstvo mladších žen tvořily: 
Vlaďka Stehnová, Pavlína Blažková, 
Hanka Zelenková, Jana Bačkovská, 
Ivana Bencová, Katka Antlová a Anič-
ka Blažková. Mladší ženy startovaly 
jako 25. družstvo a i přes počáteční 
drobný zádrhel se povedl platný pokus 
a skončily na 11. místě v kategorii žen. 
Byly skvělé, a i když neměly možnost 
kvůli pracovním povinnostem trénovat 

tak, jak by chtěly, tak se k výzvě postavily čelem a hrdě 
reprezentovaly naše SDH a obec. 
     Všem patří velké díky za to, jak skvěle reprezentovali 
naši obec a na dalších soutěžích se budeme snažit být 
ještě lepší a lepší. Poděkování patří i obecenstvu, které 
i přes pokročilou hodinu vydrželo a drželo palce.    
     Hasičskému sportu zdar!   
                               Za SDH Oudoleň Hanka Zelenková 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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MLADÍ HASIČI - VÝLET S PŘEKVAPENÍM 
     V sobotu 22. června vyrazili mladí hasiči na pěší vý-
let k rybníku Trojháček  u Havlíčkovy Borové. V počtu 
16 výletníků jsme se  nechali hasičským autem přiblížit 
k rybníku. Je tam pěkné zázemí na opékání i hry a toho 
jsme využili. Připravili jsme si ohniště, hráli jsme oblí-
bené hry ve druž-
stvech, s míči, pod-
bíhali jsme pod la-
nem a bavili se. Hlad 
jsme zahnali špe-
káčkem a hadem 
z těsta opečeným na 
ohni. Než jsme ode-
šli, dostaly děti od 
vedoucích malá pře-
kvapení mladší vak 
na záda s nápisem 
Malý hasič z Oudo-
leně, starší triko sice 
bez nápisu, ale 
pěkné). V 16:15 ná-
sledovala cesta 
zpět, ale po svých. 
Anička jako vedoucí 
výpravy nás navigo-
vala lesem kolem 
Peršíkova a nako-
nec jsme se objevili 
u silnice k družstvu 
do Oudoleně, kde 
jsme vyjít chtěli a 

všichni,  i  ti  nejmenší,  už věděli, že jsme skoro doma. 
I když cca 6 km není moc, vrátili jsme se o půl sedmé, 
protože jsme cestou opět hráli hry a zkoušeli, co dove-
deme. Počasí sice vypadalo všelijak, ale nakonec jsme 
si lepší na cestu nemohli přát. Celý výlet se podařil a 
doufám, že si ho všichni užili.                       Vedoucí MH 

MEDOBRANÍ 
       

       Letošní rok se vyvíjí pro včelaře velice dobře. Našemu kroužku vyzimovala všechna troje včelstva. Všechna jdou 
do síly a již jsme vymedovali první letošní květový med. A jestli vyjde počasí, tak se můžeme těšit na nektarovou snůšku 
z lip a možná bude i medovice.                                                                                                                                                  Vedoucí

VČELAŘÍCI OUDOLEŇ 
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CHOVÁNÍ V LESE O PRÁZNDINÁCH 

     V červenci začíná období prázdnin a dovolených, rodiče a jejich děti si chtějí užít své dobro-
družství v přírodě. Pálit táboráčky, jezdit na kole a vymýšlet různé hry. Tímto bychom chtěli ape-
lovat na děti a jejich rodiče, aby se chovali v přírodě k volně žijící zvěři, jejím mláďatům a ostat-
ním živočichům ohleduplně, nezakládali táboráky na místech, která nejsou k tomu určená, jezdili 
na kole a chodili pouze po stezkách, cyklostezkách, cestách. Děkujeme.                     MS Oudoleň 

      S nadcházejícím létem se všichni těšíme na chvíle 
odpočinku a relaxace – nejlépe u vody. Není však vždy 
vše jen tak idylické jako na plovárně ve slavném Vanču-
rově Rozmarném létě. Na letní kratochvíle mají mnozí 
i tragické vzpomínky. Utopení je po různých úrazech 
druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí v průmyslových 
zemích. V České republice se utopí přibližně 200 lidí za 
rok, přičemž většinou jde právě o děti. Jako v jiných pří-
padech je i zde důležitým momentem, jak tomu předejít, 
prevence. V naší republice je po roky pozitivní skuteč-
ností výuka plavání, která probíhá skoro ve všech ško-
lách v rámci vyučování. Díky tomu umí plavat skoro 
všechny děti. Naše země je v tom výjimečná.  
     Utonutí ovšem není jediným nebezpečím, které dě-
tem především v létě hrozí. I při sportu a různých hrách 
je hlavně na nás dospělých, abychom mysleli na bez-
pečnost dětí a předešli smutným tragédiím. Když už 
k vážnému ohrožení života dojde, o výsledku rozhoduje 
i rychlá a odborná pomoc. V našem kraji funguje vý-
borně záchranná zdravotnická služba, ale udělalo se 
v tomto směru nemálo i jiné dobré práce. Školením 

odborníků ze záchranné služby pod názvem „První po-
moc do škol“ prošlo v minulých letech každoročně při-
bližně pět tisíc dětí. Nebylo to pouze samoúčelné před-
vádění na efekt. Už několikrát jsme zaznamenali pří-
pady, kdy tyto proškolené děti zareagovaly v obtížných 
situacích rychle a správně. A podílely se doslova na zá-
chraně životů. 
      V souvislosti s vodou se nemohu vyhnout připome-
nutí existujícího sucha a nutnosti šetření vodními zdroji. 
Už jsme zaznamenali situace, kdy při skutečně vážném 
nedostatku vody a dokonce zákazu místních orgánů za-
lévání zahrad a naplňování bazénů na tuto realitu lidé 
nehledí a dávají přednost svým soukromým zájmům. 
Klidně vyčerpají společné zásoby vody a pak vyžadují 
další přísun vody cisternami apod. 
     Sobectví jednotlivců tak pořád často vítězí nad soli-
dárností bez ohledu na následky, jež pak zasáhnou 
všechny. Přitom vidíme, že situace s nedostatkem vláhy 
je mnohdy opravdu vážná. Nezbývá mi než apelovat na 
zodpovědnost a vědomí sounáležitosti našich občanů. 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

3. 8.  Tradiční volejbalový turnaj TJ Sokol 

28. 9.  
POZNÁVÁME ČESKO 

(zájezd na Říp a okolí) 
SDH 

COOP OUDOLEŇ 
PRODEJNÍ DOBA O SVÁTCÍCH 

Pátek 5. 7. 7.00 – 12.00 

Sobota 6. 7. 7.00 - 10.00 

KULTURA – INZERCE - FOTOOKÉNKO 

 
FOTOHÁDANKA 

Jak někteří z Vás správně uhádli, na fotografii 
v minulém čísle byl zachycen  

příchod k domu čp. 46 (Kotrbovi). 
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 červenci oslaví výročí narození: 
 

          Josef Křesťan, Oudoleň 128                                                                                                                                                                                 
 

V měsíci srpnu oslaví výročí narození: 
 

      Věra Plíhalová, Oudoleň 110 
Jaroslava Koniaríková, Oudoleň 95 

 
        BLAHOPŘEJEME! 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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FOTOOKÉNKO – OHLÉDNUTÍ ZA POUTÍ 

 

Výtvarná soutěž Po stopách Jana Zrzavého. Procházka alejí na boso. 
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