
 - 1 -

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   24. 3. 2010 
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úřad  Oudoleň,  582 24  Oudoleň 131. Tel., fax č.: 569 642 201. 
Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- navržený program zasedání. Hlasování: pro: 7, proti: 

0, zdržel se: 0 
- na místě samém žádost o pronájem pozemku p. č. 

570/6 o výměře 351 m2 v k. ú. Oudoleň na dobu 5 let 
za těchto podmínek: žadatel zajistí uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene s obcí a zaplatí 
poplatek za komunální odpad. Jednání se zúčastnil 
také p. Benák a pí Kotrbová. Hlasování: pro: 7, proti: 
0, zdržel se: 0. 

- oslovit Zastupitelstvo obce Jitkov se žádostí             
o  vyjádření  k  návrhu:  zajíždění autobusové linky 
č. 600300 Chotěboř – Havlíčkova Borová (odjezd 
z Chotěboře v 6:15 hodin) na zastávku Oudoleň – 
váha. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.  

- ústní žádost o pokácení stromu (jasan) o obvodu 
100 cm ve výšce 130 cm, na pozemku p. č. st. 70 
v k. ú. Oudoleň, z  důvodu  prosychání  a blízkosti 
el. vedení za podmínky náhradní výsadby 3 ks 
stromu.  Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- žádost Obce Oudoleň o pokácení 2 ks stromů (jasan 
a javor) o obvodu ve výšce 130 cm: 120 cm a 125 
cm na pozemku p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň. Stromy 
jsou proschlé a hrozí pád. Stromy budou pokáceny 
ve spolupráci s ČEZ. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

- opětovně požádat o dotaci na projekt: Stavební 
obnova víceúčelového kulturního domu a dětského 
hřiště v rámci Programu rozvoje venkova v termínu 
říjen 2010 s touto změnou projektu – řešení 
umístění obecního úřadu do přízemí kulturního 
domu. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.         
O dotaci na tento projekt bylo již žádáno na podzim 
roku 2009. Žádost byla Státním zemědělským 
intervenčním fondem Brno zamítnuta  z těchto 
důvodů: celková výše dotací byla poloviční oproti 
minulému roku a při přerozdělování byly zvýhodněny 
obce řešící ekologické problémy obcí s výstavbou 
vodovodů, kanalizací a centrálních čističek 
odpadních vod.  

- žádost o převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
Oudoleň ve výši 190,91 Kč do fondu rezerv na 
pomůcky na vyučování. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

- žádost o prodej pozemku p. č. 60/10 o výměře 301 
m2 a pozemku p. č. 60/11 o výměře 600 m2 v k. ú. 

Oudoleň. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
- žádost o opravu hráze rybníka u Stejskalů, obec 

přispěje na tuto opravu částkou 1500,- Kč, zemina 
bude rozprostřena na pozemku p. č. 648/56. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- členy požární hlídky na taneční zábavě dne 3. 4. 
2010: p. Václav Augustin a p. Josef Křesťan. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- upozornit na dovýsadbu uhynulých stromků a keřů 
v rámci akce Obnova centra obce Oudoleň. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- žádost ZŠ a MŠ Oudoleň na projekt Školní zahrada 
v rámci grantového programu Podpora komunitní 
funkce škol. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- pořádání Obecního plesu dne 19. 2. 2011 – hudba 
TANDEM. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- přistavení valníků na zahradní odpad dne 17. 4. 
2010. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- zadat vyhotovení projektů: modernizace hřiště, 
modernizace klubovny, výsadba lesoparku a stavba 
rezervoáru s možností uplatnění dotací z o. p. s. 
Havlíčkův kraj. Hlasování: pro:8, proti:0, zdržel se: 0.  

Zastupitelstvo obce ukládá:  
- projednat záměr koupi pozemku (PK) 672 o výměře 

1220 m2 v k. ú. Oudoleň. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:   
- s informacemi z jednání s projektantkou firmy 

Ekomonitor ing. Stanislavou Pitrovou ohledně 
odradoňovací stanice a stavby nového rezervoáru. 

- s informacemi z valné hromady o. p. s. Havlíčkův 
kraj konané dne 11. 3. 2010. 

- s informacemi k volbám do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ve dnech 28. – 29. května 2010. 

- s informací o průběhu prodeje a koupi pozemků na 
čtvrtích – dosud není firmou Geodézie Havlíčkův 
Brod vyhotoven geometrický plán.  

- s Oznámením o zahájení stavebního řízení pro 
vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 
zemědělské stavby se vznikem stavby pro výrobu a 
skladování  –  zámečnické dílny u rodinného domu 
č. p. 7 v Oudoleni.  

- s příspěvkem hejtmana kraje do obecních periodik. 
- s článkem o Lesním družstvu obcí Přibyslav, který 

bude zveřejněn v Oudoleňských listech. 
- s akcí „Čistá Vysočina“, která bude probíhat ve 

dnech 16. 4. – 22. 4. 2010 ve spolupráci s obcemi, 

Dřív rozbiješ atom,  
než pomluvu.    Albert Einstein 
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AKTUÁLNÍ ZPRÁVY 
 

školami, neziskovými organizacemi, Krajskou 
správou údržby silnic Vysočiny a autobusovými 
dopravci v kraji Vysočina. 

- se žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny 
z grantového programu Naše školka. Bylo požádáno 
o dotaci na akci: Oprava sociálního zařízení 
v mateřské škole, celkový rozpočet projektu činí 130 
tis. Kč, požadovaná výše podpory činí 65 tis. Kč. 
Projekt řeší výměnu vodovodních rozvodů a odpadů, 
výměnu dlažby, sociálního zařízení a vybudování 
sprchového koutu pro děti. 

-  pozemku p. č. 641/3 v k. ú. Oudoleň z důvodu 

výskytu střevle potoční. Žádost byla zaslána 
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, středisko 
Havlíčkův Brod. 

- s informacemi z jednání dne 15. 3. 2010 týkající se 
stavby „II/351, II/350, III/3507 Polná – Slavětín, 1. 
stavba“.  

- s opětovnou žádostí obce o dokončení tří 
průtočných tůní, které realizoval p. Holas na 

- s oznámením o odstoupení od možnosti koupě 
pozemků p. č. 60/10 a 60/11 v k. ú. Oudoleň. 

- se Zápisem z jednání představenstva Lesního 
družstva obcí Přibyslav dne 26. 2. 2010.

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další   zasedání   Zastupitelstva  obce  Oudoleň  se bude  konat  ve  čtvrtek  22. 4. 2010  od 18:00  
hodin v zasedací místnosti  obecního úřadu. 
ZMĚNA VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Od měsíce dubna bude svoz komunálního odpadu probíhat 1x za 14 dní, vždy v sudý týden 
v pondělí. Nejbližší vývoz komunálního odpadu proběhne tedy 19. 4. 2010. 
VALNÍKY NA ZAHRADNÍ ODPAD 
Valníky na zahradní odpad budou v obci přistaveny ve dnech 16. – 18. 4. 2010. 
Opětovně upozorňujeme, že tyto valníky nejsou určeny na větve a kamení!!! 
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň provede 19. 4. 2010 sběr železného šrotu. Šrot připravte k silnici 
nebo k místní komunikaci. 
 
SLOVO STAROSTY OBCE: 
Vážení spoluobčané. 
Začalo nám jaro a nedaleko naší obce v NPR Ransko, v Raneckých lesích, rozkvetly naplno desítky a 
stovky hektarů  květinou bledulí jarní. Možná o tomto masivním a největším výskytu této rostliny, tohoto 
posla jara, ani někteří nevíte, přestože je to za kopcem. Proto Vás na tuto raritu místní oblasti touto 
cestou upozorňuji a zvu ke shlédnutí. Je to jeden z malých zázraků přírody, krásných Raneckých lesů. 
Ještě celý tento týden a víkend budou lokality s bledulí v plném květu. Pakliže tuto moji nabídku 
k návštěvě Raneckého polesí přijmete, chovejte se zde zvláště opatrně a ohleduplně,  jak se člověk v lese 
chovat má. Když k této návštěvě a procházce krásnou a kouzelnou přírodou vezmete své čtyřnohé 
kamarády, pak pochopitelně a jedině na vodítku. Pes vypuštěný na volno do lesa je klasifikován jako 
škodná a ani do lesa či obce na volno nepatří. 
Ideální trasa z naší obce do těchto míst je přes Slavětín, okolo Bílků asfaltovou cestou k lesu. Dále pak 
pískovou cestou okolo krmelce vlevo přejdete lesní asfaltovou vozovku zvanou Javorka a půjdete přes ní 
rovně dál, kde asi po 200 m již začíná zmíněná květena. Po této cestě, která se po přejítí asfaltky nazývá 
Milfajtka, dojdete až pod kopec a stočíte se po ní vlevo. Půjdete stále po ní, minete krmelec vlevo, 
neodbočíte do lesa – stále rovně, míjíte krmelec vpravo a scházíte z kopce zvaný Duňák až na křižovatku 
k rybníku Pobočný, který je nyní vypuštěn a bude se odbahňovat. Zde je odpočívadlo, kde můžete posedět 
a kde se chovejte důstojněji než návštěvníci před vámi - rozházené odpadky, papíry, nepořádek. Dále se 
dáte z této křižovatky do lesa po cestě Panelka, až vyjdete na asfaltku, kterou jste zkraje přecházeli, a dáte 
se po ní do kopečka mírně vlevo. Půjdete po ní a na první odbočce zahnete doprava na Slavětín na cestu 
zvanou Slavětínský průsek, po kterém jste vešli a po kterém se vrátíte zpět do Slavětína a dále pak do 
Oudoleně. 
Více jak na polovině této trasy budete mít možnost vidět bílé „plantáže“ bledule jarní. Je to nádherná 
procházka, která Vám lážo plážo s pokoukáním a pokocháním se pohledem bude trvat zhruba 3 hodiny, 
či normální svižnou chůzí ve sportovním duchu tak hodinu a půl. Řekl bych, že je to tak 7 – 8 km dlouhá 
okružní cesta. Pochopitelně můžete v kouzelné přírodě a prostředí v případě hladu vychutnat lehčí piknik 
s tím, že obalový materiál a zbytky si odnesete domů. 
Příjemnou procházku a zážitek z tohoto mini výletu a vůně rozkvetlé bledule jarní v lůně naší matičky 
přírody Vám přeje vedoucí lesní správy Ransko a starosta obce Augustin Václav. 



 - 3 -

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
 

AKCE V II. POLOLETÍ 2010 
  2. 5. 2010   v   15:00  hodin  –   KD   Oudoleň    –   TANEČNÍ  AKADEMIE  –  přehlídka   skupin 

tanečního  aerobiku  z  místní  školy  i  okolních  škol  určená  pro  rodiče i veřejnost – 
pořádá Spv-tance Krucemburk. 

  8. 5. 2010  v 17:00 hodin  –  KD  Oudoleň  –  NA LETNÍM BYT Ě – divadelní představení spojené 
s prodejem keramiky pí Lenky Sedlákové a částečně prodejní výstavou patchworku. 

29.  5. 2010  – Okrsková hasičská soutěž v Cibotíně, nástup ve 12:30 u hasičské zbrojnice. 
  5.  6. 2010  – KD Oudoleň  –  DEN  DĚTÍ   s doprovodným  programem  venku  a večer diskotéka – 

pořádá SDH Oudoleň 
12.  6. 2010  –  POUŤOVÉ  POSEZENÍ PŘED  KD  spojené  s  Přehlídkou  koláčů  a  vystoupením 

kroužku tanečního aerobiku z místní školy. 
26.  6. 2010 – ZÁJEZD NA MACOCHU  a okolí – pořádá SDH Oudoleň 

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci dubnu oslaví výročí narození: 
 

Jaroslava Ševcechová, Oudoleň 92 
Marie Zvolánková, Oudoleň 116 

Jaroslav Sláma, Oudoleň 7 
Ludmila Zvolánková, Oudoleň 9 

 
BBBB    L A H O P Ř E J E M E ! !L A H O P Ř E J E M E ! !L A H O P Ř E J E M E ! !L A H O P Ř E J E M E ! ! 

 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:       Augustin Václav  
                                                         starosta obce   
  

 
 

Slovo hejtmana  
Přicházející jaro nám kromě očekávaných hřejivých 
paprsků přináší i obnažení nepořádků 
nahromaděných v našich obcích a městech za zimu. 
Zvláště když je ta zima tak dlouhá jako ta letošní. 
Většinou se pouštíme sami do jarního úklidu okolí 
našich obydlí, i když bohužel mnoho spoluobčanů to 
nepovažuje za svou starost a nechává to na jiných. 
Naopak zvláště v menších městech a obcích si 
někteří dobrovolníci přibírají i pravidelnou péči o to 
společné – například o pomníky a hroby připomínající 
oběti válek. Ty jsou projevem úcty nejrůznějším 
osobnostem – od skutečných obětavých hrdinů 
bojujících za svobodu své vlasti až po nechtěné oběti 
zájmů vládců a jejich ambicí. Udržování těchto 
památek by mělo být pro nás všechny občanskou 
povinností. A určitě i pietní připomenutí historických 
událostí a jejich hrdinů má svůj trvalý význam. 
Potěšila mě zpráva, že byla nově zpřístupněna 
evidence válečných hrobů umístěných v kraji 
Vysočina a dále v celé České republice i v zahraničí. 
Tato evidence zahrnuje nejen místa, kde jsou 
pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku 
aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku 
válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky 
nebo jiné symboly připomínající válečné události. 
Každý zájemce, který si chce vyhledat například 
někoho ze svých předků nebo osobu, o níž slyšel, že 
zahynula během války, a neví, kde je pohřbena nebo 
kde je připomenuta, může si nyní tyto údaje zjistit 
v centrální evidenci válečných hrobů. Ta je k 
dispozici na internetové stránce 
www.valecnehroby.army.cz . 
V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných válečných 
hrobů a pietních míst na Jihlavsku (713), dále pak na 
Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku (256), na 
Žďársku (255) a na Pelhřimovsku(193). 

V květnu to už bude 65 let, co v naší střední Evropě 
neznáme hrůzy války. Za tu historicky nejdelší dobu 
bez válečného běsnění jsme si na mírovou 
skutečnost zvykli jako na samozřejmost. Ale stále 
vidíme v barvitém zpravodajství ze všech končin 
světa, že lidská agresivita ve své nejstrašnější 
podobě nepřestala existovat. Co můžeme tedy my 
udělat pro to, aby byl mírový stav u nás trvalým? Ty 
velké války bývají důsledkem osobních malostí. 
Touhy po moci a majetku, po ovládání jiných, 
důsledkem sobectví, závisti a zášti. Můžeme tedy 
každý  „bojovat za mír“ tím, že se budeme prostě 
snažit být lepší. Vzdělanější, tolerantní k odlišnostem 
rozdílných osobností, přejícní a vstřícní k lidem ve 
svém okolí. Myslím, že všichni takoví přátelští lidé, 
kteří nemyslí jen na svůj osobní prospěch, výrazně 
přispívají k tomu, že válku známe jen z filmů a 
románů.                    Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny     
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 

                    

 MATEŘSKÁ ŠKOLA  
Jaro přichází pozvolna, společně s dětmi z mateřské školy 
sledujeme změny v přírodě, kouzelné proměny, které kolem nás 
probíhají. Jarní příroda nás inspiruje k nápaditým a tvořivým 
činnostem. 
Děti se naučily taneček „Čik Čak“ a nová jarní říkadla. Každý rok se 
v mateřské škole připravujeme na nejvýznamnější křesťanský 
svátek – Velikonoce. Malování kraslic je tradicí, ale velikonočního 
kohouta ze špalíčku břízy jsme vyráběli poprvé. Všem se moc líbil.  
Před velikonočními svátky pí učitelky společně s dětmi na chodbě 

připravily velikonoční výstavu. Pohoštěním – velikonoční beránek a perníková 
vajíčka od pí Blanky Zvolánkové – a zopakováním říkanek a písniček jsme tematický 
blok „Předjaří“ ukončili.                                                                          pí Pavla Váňová
              
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Letošní březen byl v naší škole bohatý na další akce, při nichž si děti doplňovaly 
poznatky získané při vyučování (zejména v hodinách prvouky, přírodovědy a 
vlastivědy). Byly to: 
Dne 2. 3. - BESEDA O DRAVCÍCH 
Beseda byla určena pro děti z mateřské i základní školy. Program zahrnoval ukázku 
dravců i sov spojenou s odborným výkladem a ukázkami letu. Dále následoval popis 
pomůcek pro výcvik dravců a žáci byli seznámeni  s postupem při předání poraněných živočichů do stanice.  

 

Dne 9. 3. – BESEDA O DOMÁCÍCH ZVÍŘATECH A O CHOVATELSTVÍ S PANEM STRAŠILEM 
Pan Strašil přišel mezi žáky naší školy s poutavým 
vyprávěním o chovatelství a domácích zvířátkách. Všechny 
žáky beseda velmi zaujala. 
� Pan Strašil nám do školy dovezl slepičky, kohoutka, kohouta 

a dva králíky. Povídal nám, jak se vyvíjí kuřátko ve vejci. 
(Kuba B., IV. tř.) 

� Bylo to poučné a zajímavé. (Jára O., V. tř.) 
 

Dne 16. 3. – EXKURZE DO MUZEA DO POLIČKY 
Muzeum navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku. Děti shlédly dvě výstavy 
– Branami muzea do středověku (o životě rytířů a obyvatel 
středověkých měst) a Otvírání jara (velikonoční obyčeje). 

� Pan průvodce nám říkal, jak dřívější lidé žili, 
jak se mučilo a trestalo. Mohli jsme si udělat 
pečeť a také psát husím brkem. (Kuba O., IV. 
tř.) 

� Mohli jsme si vyzkoušet brnění, zbraně a 
přílby. Holky se převlékaly do módy ze 
středověku. (Matěj B., IV. tř.) 

(viz foto na titulní straně). 

� Mohli jsme si vylézt na válečného koně, vylézt 
na husitskou vozovou hradbu, otěžkat si meč a 
rukavice. (Míša S., V. tř.) 

� Dozvěděli jsme se o velikonočních zvycích a tradicích a nakonec jsme si vyrobili ovce. (Káťa A., V. tř.) 
 
Ve dnech 22. – 24. 3. – ŠKOLA V PŘÍRODĚ V CENTRU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 
V CHALOUPKÁCH U TŘEBÍČE (žáci 2. – 5. ročníku) 
CHALOUPKY – příspěvek Katky A., V. tř.: 
Vstávala jsem před půl šestou. Po tři čtvrtě na sedm jsme jeli k Hamerníkům. Nastoupili jsme do auta, Jana si 
dala batoh do kufru a jeli jsme do Ždírce. Tam jsme chvíli čekali v autě. Vedle nás stáli Ondráčkovi. Po chvíli 
jsme vystoupili a šli jsme si koupit jízdenky. Někteří rodiče tam byli s námi. Došli jsme si na záchod a šli 
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jsme ven čekat na vlak. Po chvíli přijel, my jsme si sedli do vlaku a mávali rodičům. Celou cestu jsme 
povídali. Vystoupili jsme v Jihlavě, pak jsme kousek šli a došli jsme na zastávku trolejbusu. Pí učitelka 

Losenická šla koupit jízdenky. Když přišla, tak jsme nasedli a 
jeli jsme, bylo tam hodně lidí. Pí učitelka Stehnová celou cestu 
štípala jízdenky. Když jsme vystupovali, tak se paní učitelka 
Stehnová nemohla dostat ven. Všichni jsme vystoupili a šli jsme 
na autobusové nádraží. Cestou jsme potkali Markétu 
Zelenkovou, která šla ze školy, a taky jsme potkali ožralého 
bezdomovce, který chtěl, abychom si vylosovali kartu, radši 
jsme zrychlili a pak nám paní učitelka říkala, ať se s nimi 
nebavíme. Když jsme tam tedy byli, zeptali jsme se, jestli si 
můžeme dát věci do kufru. Stejně se tam všechny nevešly. Když 
jsme jeli, viděli jsme hezky Jihlavu. Cestou jsme našli řidičův 
mobil, paní učitelka si tam povídala s paní. Potom jsme ještě 

chvíli jeli, najednou pan řidič zastavil a my jsme nevěděli, co se děje a viděli jsme žlutou budovu. Tak nám 
tam pan řidič vyndal zavazadla. Dali jsme si batohy na záda a šli jsme do Chaloupek.  

Tam na nás čekala Sára. Dovedla nás do šatny. Tam jsme si vyndali bačkory. Potom nás  dovedla do pokojů. 
Kluci měli hodně skříní, hodně trámů a měli modrozelené povlečení a nešlo jim tam tolik světla (měli pokoj 
na sever) a viděli na farmu. My jsme měli červené povlečení, málo trámů a hodně světla (pokoj na jih). Když 
jsme si vybalili, šli jsme na oběd, na obědě jsme si udělali jmenovky. Já jsem byla velitel pokoje. Byla jsem 
s Janou H. služba v kuchyni. Po obědě jsme šli ven s Michalem. Michal byl převlečen za čmeláka. Michal nám 
vyprávěl o včelách a pak jsme hráli hru: královny byly Diana, Eliška a Ivana, měli jsme si vzít brčko a sát 
nektar. Potom jsme šli do kuchyně a tam jsme si nakreslili na perník včelu. Po obědě, ještě než jsme šli ven, 
tak jsme si, kdo chtěl, napsali pohled. Když jsme si dozdobili 
perníčky, šli jsme na svačinu. Po svačině nás Sára provedla 
budovou. Pak nás čekal pán, který vyřezával z kůry. Já jsem si 
vyřezala srdíčka a koupila jsem si brkačku. Potom jsme šli na 
večeři. Po večeři jsme byli chvíli v pokoji. A to už si pán, jak 
jsme s ním vyřezávali, připravil různé nástroje: bubny, trubky, 
nástroje na vyhánění duchů, kytary a různé jiné věci. Bubny 
byly hustý, ten nejmenší se jmenoval obr a ten největší 
miminko. Když nám pán k tomu všemu něco řekl, mohli jsme si 
nějaké vyzkoušet. Všem se už chtělo spát.  Šli jsme do pokoje a 
tam jsme se převlékli a vzali jsme si ručník, kartáček, pastu a 
hřeben. Když jsme se umyli a vyčistili si zuby, šli jsme do 
pokojů. Když jsme si lehli, udělali jsme si baterkovou diskotéku 
a mluvili jsme o klukách a kluci říkali, že mluvili o nás. Paní učitelka Stehnová spala s námi. Druhý den jsme 
vstávali okolo šesté, kdo chtěl, mohl jít na farmu o půl sedmé krmit zvířátka. Než přišli z farmy, hráli jsme 
v klučičím pokoji karty. Když se vrátili, šli jsme na snídani, po snídani jsme se rozdělili na 2 skupiny. Měli 
jsme na programu témata: Co nás hřeje a šatí, Co nás živí a různé povídání o ptáčcích a o zvířatech v lese. 
V programu Co nás hřeje a šatí jsme si vyrobili vajíčka z vlny. Byl tam jeden velký tkalcovský stav a dva malé 

tkalcovské stavy. Mě první z oveček paní pustila, abych si 
vyzkoušela tkát na velkém stavu.  Povídání  o ptačcích - pozorovali 
jsme ptáčky dalekohledem, uvnitř nám paní říkala, že si můžeme 
udělat svůj vlastní atlas ptáků. Co nás živí - Sára nás vyzvedla a 
dovedla nás do sálu. Tam jsme hráli hru na poznávání obilí. Potom 
jsme zkoumali obilí, mleli mouku, smažili placky a jedli je a plnili 
jsme různé úkoly. Pak jsme se naučili říkanku a při tom jsme 
mlátili cepy. Po večeři jsme šli do pokoje, ale kluci zlobili, tak jsme 
šli do kuchyně a paní učitelka nám dala papír a říkala, že máme 
něco napsat o Chaloupkách, aby to bylo hezké a smysluplné. Pak 
nás vyvolávala a říkala, ať se oblečeme, že si zahrajeme noční hru. 
Řekli nám pravidla a začali jsme hrát. Museli jsme jít po zvuku do 

lesa. Když jsme se všichni vrátili, začali jsme druhou část hry, kterou jsme hráli s baterkami. Kdo chtěl, mohl 
jít sám po cestě lesem, když se báli, šli po dvojicích. Šla jsem jako poslední a ještě jsem přehonila Kubu 
Ondráčkovýho. Šla jsem sama!!!! Ještě před večeří a před noční hrou jsme se šli projít kolem lesa. Když jsme 
se večer umyli, pí učitelka Stehnová nás vytáhla a šli jsme ke klukům a tam paní učitelky četly, co jsme 
napsali, pak jsme šli spát a povídali jsme si před spaním o různých věcech. Pak jsme usnuli. Druhý den a 
zároveň poslední jsem vstávala ve čtvrt na sedm a za deset minut jsem měla jít na farmu. Oblékla jsem se a 
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šla jsem ven. Tam si nás Karel vyzvedl a když jsme nakrmili, šli jsme se pomalu balit, ale ještě nás čekal 
program o lese. Když jsme se nasnídali, oblékli jsme se a šli jsme ven. Tam jsme měli hádat, co je v pytlíčcích 
a taky jsme zkoumali les zrcátkem. Poslední náš úkol byl, že máme jít do dvojic jako ovečka a pasáček. Já 
jsem byla ve dvojici s Kubou O. Když jsme se seřadili, pán nám dal kelímek a měli jsme najít vůně lesa, pak to 
musela uhádnout další dvojice.  Pak jsme šli na oběd a po obědě jsme si úplně všechno sbalili. Potom jsme šli 
všichni do laboratoře. Tam nám každému Sára říkala, že je škoda, že odjíždíme. Tak nám dala na památku 
každému desky a ještě jsme si zahráli v lese hru, že jeden byl kůň a druhý jezdec a měli jsme odpovídat na 
otázky. Potom jsme šli dovnitř, vzali jsme si bágly a šli jsme. Když jsme došli na zastávku, jeden autobus nám 
nezastavil, ale druhý ano.  Když jsme v Třebíči vystoupili, nastoupili jsme do dalšího autobusu. Zase tam bylo 
hodně lidí. Když jsme jeli, paní učitelka Losenická psala rodičům, kdy přijedeme, někomu nám bylo špatně. 
Ondřejovi nejvíc. Pan řidič měl ve Žďáře chvíli volno. Tak jsme si došli na záchod. Když se pan řidič vrátil, jeli 
jsme do Ždírce. Ve Ždírci na nás čekali rodiče. Byla jsem ráda, že jsem doma, ale na Chaloupkách byla zábava. 

� Na Chaloupkách jsme měli nabitý program. (Anička S., III. tř.) 
� Bylo to skvělé. (Tomáš H., II. tř.) 
� Moc se mně to všechno líbilo. (Patrik S., II. tř.) 
� Všechno mě to bavilo. (Tom B., IV. tř.) 

 
Dne 26. 3. TANEČNÍ SOUTĚŽ V AEROBIKU 
V pátek 26. března se naše škola zúčastnila taneční soutěže ve Žďáře 
nad Sázavou. Soutěžili žáci, kteří pravidelně navštěvují kroužek 
tanečního aerobiku pod vedením paní učitelky Mgr. Řezníčkové. 
Odjížděli jsme už v 7 hodin ráno s dobrou náladou a přesvědčením, že 
budeme bojovat ze všech sil. Konkurence byla opravdu veliká a bylo 
se na co dívat. Vystoupení hodnotilo vždy 20 porotců z různých škol. 
Nakonec výkony a výsledky našich závodníků předčily naše 
očekávání.  
Našim nejmladším (ve složení – Nelinka F., Anička B., Ivanka Z., Káťa 
N., Dianka N., Markétka B. a Patrik S.) se sestava opravdu povedla a 
získali tak krásný pohár za účast.  
Velké překvapení nám přichystali o něco starší žáčci (Martin A., Eliška 

O., Janička L., Ivanka B., Káťa K., Anička S., Jana H., Káťa A.), kteří ve své kategorii vybojovali neuvěřitelné 1. 
místo.  
O další velké překvapení se postarala oudoleňská děvčata – taneční skupina KSG, která soutěžila v kategorii 
volný styl. Už od začátku jejich vystoupení bylo vidět, že svým projevem a nasazením nemají mezi sebou 
přemožitele. Jak se dalo čekat, další 1. místo pro Oudoleň.  

Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a obce.                                 
                                                                                                     K. Sobotková a V. Stehnová 
 

Ve dnech 30. – 31. 3. - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA  
Již tradičně se i letos konala ve škole malá velikonoční výstava. Děti z mateřské i 
základní školy spolu se svými paní učitelkami slavnostně vyzdobily chodby školy.   
Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen výrobky s velikonoční tématikou, ale také 
materiály,  které se vztahovaly k pobytu v Chaloupkách. Byly to například deníky 
se zápisy o pobytu v Chaloupkách, vlastnoručně vyrobené atlasy ptáků, které děti 
v Chaloupkách pozorovaly, a fotografie.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A co nás čeká tento měsíc? 
� Žáci  se budou připravovat na místní kolo přírodovědné soutěže, 

nejlepší postoupí do oblastního kola, které se bude konat 2. 6. 
v Krucemburku. 

� Žáci 3. a 4. ročníku a předškolní děti z MŠ budou pokračovat ve 
výuce plavání.  

� V dubnu se budeme ve všech ročnících věnovat dopravní výchově, 
neboť nás opět navštíví pracovníci BESIPU,  kteří si naše děti otestují 
a postaví pro ně dopravní hřiště. 

� V úterý 20. 4. se nebudou z provozních důvodů vařit obědy ve školní 
kuchyni.  
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SDH OUDOLEŇ 
 

Ochotnický spolek JenTak a SDH Oudoleň 

si Vás dovolují zvát na veselohru o třech jednáních 

Na letním bytě  

napsal Josef Štolba 
Hráti ji budeme v sobotu 8. května 2010 

v Kulturním dom ě v Oudoleni od 17 hodin 
Paní Kapičková, majitelka domu s mezipatrem, má dvě dcery na vdávání, ale nedaří se jí sehnat ženichy. 
Jedou  na  letní  byt, kde, jak  doufá, budou  muži méně ostražití. Výběr by tu byl: poštovní rada, doktor, 
ministerský úředník… jen aby si nevšimli, že jim chce navléci chomout! 
 

Hrají: Marie Kapičková, majitelka domu.........................................Klárka Vencová 
Týny, Míny, její dcery........................................................... Maruška Nevolová a Péťa Macounová 
Isidor Kapička, její muž......................................................... Milan Krčál 
Eusebius Vostrý, poštovní rada............................................. Dáda Hamerníková 
profesor Havelka.................................................................... Pepa Nevole 
Berta, jeho žena...................................................................... Janča Strnadová 
Česalová, vdova po presidentovi kr. soudu............................ Hanka Tonarová 
Dr. Česal, ministerský úředník, její syn.................................. Mirek Hospodka 
Červinka, hostinský................................................................ Jirka Kolouch 
Franc, podomek ..................................................................... Jirka Kolouch 
Panská Česalové .................................................................... Maruška Veselá 
Nápověda.............................................................................. Káťa Sobotková, Hanka Půžová 

Vstupné dobrovolné 

       ======================================================== 

Divadelní p ředstavení bude spojeno s prodejní výstavou keramiky   
pí Lenky Sedlákové a částečně prodejní výstavou patchworku.  

TANEČNÍ SKUPINA KSG  
Dne 26.  března  2010  se  ve Žďáře nad  Sázavou konala  taneční 
soutěž,   které   jsme   se   zúčastnily   s naší   šestičlennou  dívčí  
skupinou   KSG.   I   přes   spoustu  překážek  jsme   se  nakonec   
na soutěž vypravily. Soutěžily jsme v kategorii  freestyle. Ze  šesti     
zúčastněných  skupin  jsme  se  umístily na krásném prvním místě.  
Jelikož to byla naše první soutěž, umístění nás velmi potěšilo! 
Tímto bychom také chtěly poděkovat všem, kteří nás  v tancování 
podporují.  Doufáme,  že  tímto  výkonem  jsme   vás  přesvědčily  
o tom, že nás tancování baví, a doufáme, že budeme moci nadále 
trénovat v kulturním domě bez jakýchkoliv problémů. 
Děkujeme.  
 
KSG: Tereza Ondráčková, Adéla Bencová, Lucie Slámová, Lenka Kubátová, Kristýna Vencová a Veronika 
Hussliková.  
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DEN ZÁCHRANÁŘŮ 
Dne 4. května 2010  se v rámci oslav patrona hasičů – svatého Floriána koná na letišti Havlíčkův Brod DEN 
ZÁCHRANÁŘŮ. Akce  proběhne  od  8.00 do  17.00  hodin. Na  celý  tento  den budou připraveny ukázky techniky hasičů, 
PolicieČR, zdravotní záchranné služby, Aeroklubu Havlíčkův  Brod  a dalších složek.  
Dopoledne  je  zaměřeno  více  na  děti  ze  základních  škol, v odpoledních hodinách je očekávána široká veřejnost.        
V rámci doprovodného programu od 10:00 do 11:30 hodin a odpoledne od 14:30 do 16:00 hodin proběhnou na letišti 
praktické ukázky výcviku a práce složek IZS.  
V průběhu celého dne bude možno zakoupit drobné občerstvení. 
Za pořadatele zve územní odbor Havlí čkův Brod Hasi čského záchranného sboru kraje Vyso čina, Územní odbor 
Policie ČR Havl. Brod, Zdravotní záchranná služba kraje Vyso čina a Město Havl. Brod.   

 
 

 
Lesní družstvo obcí - nejv ětším lesním družstvem v České republice již 80 let  
„Rok 1930 : Dne 26. října ve 2h v noci ještě prší, ráno však již bylo napadeno na 20 cm prozatím suchého sněhu, který 
odpoledne poněkud vlhne, a způsobuje tu a tam jednotlivé zlomky. V noci na den 27.X. začíná znovu sněžiti a zesiluje se 
vítr. Sníh padá mokrý a již v 8 hod ráno možno konstatovati silný sněhový polom ve směru severozápadním. Vánice se 
stupňuje a v poledne nastává všeobecné lámání veškerých porostů, což trvá až asi do 10 hodin večer. Druhý den ráno 
poskytuje les pohled hrůzy a zpustošení. Veškeré porosty i kultury jsou rozlámány.“ 

    
Takto popsal před osmdesáti lety kronikář polesí Račín jednu ze zásadních událostí, která 
stála u zrodu Lesního družstva a která ovlivnila jeho hospodaření na dlouhá desetiletí 
dopředu. A jakoby symbolicky předznamenává těžký osud družstva, které se muselo na svém 

počátku vyrovnat s několika kalamitami, následně s válečným běsněním, aby boj o právo na 
svou existenci trvající od únorové revoluce prohrálo v polovině roku 1959.   
V roce 1995 se podařila několikaletá snaha zástupců podílnických obcí o obnovu Lesního 
družstva a začíná se psát jeho novodobá historie. LDO se stává s dnešní výměrou téměř 5900 
ha největším lesním družstevním majetkem v České republice. Kromě toho, že v současnosti 
obchoduje každoročně cca 60.000 m3 dřeva, spravuje majetky obcí i soukromých vlastníků lesů 
a nájemným významně přispívá do rozpočtů podílnických měst obcí, plní také nezastupitelnou 
funkci dobrého lesního hospodáře a správce lesů. 
Lesní družstvo obcí se při hospodaření v lesích zaměřuje na přírodě blízké a šetrné postupy. 

S tím koresponduje i významný podíl výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, 
maloplošné seče a využívání šetrných technologií, kterými jsou například 
přibližování dřeva koňmi a vyvážecí soupravou, či štěpkování části dřevní hmoty 
v lese. Nejvýznamnější podíl dřevní hmoty od Lesního družstva obcí v současnosti 
odebírá společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. 
Ekonomické výsledky Lesního družstva obcí jsou v porovnání s ostatními 
lesnickými společnostmi obdobného charakteru na standardně vysoké úrovni. Za 
rok 2009 nejsou ještě všechny ekonomické údaje ověřeny externím auditorem, ale 
předběžně lze říci, že zisk před zdaněním se 
bude pohybovat okolo 4 mil. Kč při tržbách 92 

mil. Kč. Hlavní částí hospodaření je správa pronajatých lesů od členských 
obcí. Za tyto lesy platí Lesní družstvo obcí svým vlastníkům nájemné, které 
v uplynulém roce dosáhlo výše 18,43 mil. Kč v peněžním vyjádření. Druhou a 
stále důležitější částí je obhospodařování lesů ostatních vlastníků, výkup dřeva 
a služby a práce lesnického charakteru. Významná je rovněž oblast dopravy 
dřeva. Pronajatý majetek členských obcí je ve vlastní režii společnosti 
udržován a opravován. Na opravy lesních cest, lesních svážnic a provozních 
budov bylo v roce 2009 vynaloženo 4,09 mil. Kč. Společnost dále získala 
významné částky ve formě dotací na opravy majetku provedené  již v roce 2008, a to na opravu lesních silniček ve 
výši 4,98 mil. Kč a na obnovu a opravu lesních studánek ve výši 140 tis. Kč. Veškerá činnost společnosti je 
zajišťována 40 zaměstnanci.       
Les není pouze místem, kde probíhá hospodářská činnost, ale je i prostorem pro život zvěře a místem, kam 
směřují lidé ze širokého okolí za odpočinkem. Naše lesy jsou v sezóně především cílem tisíců houbařů, zároveň 
přes ně vede několik cyklostezek, na kterých se pohybují jak cyklisté, tak v zimním období lyžaři. Současně vede 
našimi lesy několik významných turistických tras. Aby toto vše bylo v souladu, je třeba, aby se jeho návštěvníci 
chovali odpovědně a ukázněně a vždy počítali na svých výletech s pohybem těžké lesní techniky. Opatrnosti není 
nazbyt též v lokalitách, kde právě probíhají těžební práce!  
Lesní družstvo obcí přichystalo pro návštěvníky lesa na významných trasách odpočívadla včetně košů na odpadky. 
Vždy je ale nejlepší odnést z lesa to, co jsem si do něj přinesl! Významným počinem posledních let v oblasti 
turistiky byla oprava a rekonstrukce několika lesních studánek. Přejme si, abychom se i v budoucnu v našich lesích 
setkávali se vzájemným pochopením jeho uživatelů a jeho správců.                Ing. Petr Podhrázký, Martin Kamarád 
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