
 - 1 -

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   20. 5. 2010 

Cokoliv se stane, jakkoliv zlé 
se to zdá – život jde dál  

a zítra to bude lepší. 
 

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na  
 

POUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEM    
v sobotu 12. června 2010 od 20:00 hodin. 

 

Předtančení: Taneční aerobik ZŠ Oudoleň a skupina KSG. 
 

Hudba: GARDE          Občerstvení zajištěno          Vstupné 40,- Kč,  děti do 15 let zdarma     
∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼  ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ 

a dále na 
 

PŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU KOLÁČŮPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU KOLÁČŮPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU KOLÁČŮPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU KOLÁČŮ    
v sobotu 12. června 2010 od 19:30 hodin před kulturním domem. 

 

Stejně jako vloni i letos máte možnost předvést tentokrát své zaručeně   
         nejlepší  a osvědčené koláče a také můžete ochutnat ty sousedovy.  
                                           Těšíme se na Vaši účast. 

 

                               Koláče mohou být opětovně  sladké, slané, masové....   
             Koláče i s receptem doneste v sobotu 12. 6. ke kulturnímu domu  
                                           v době  od 19:00 do 19:30 hodin. 
                              Každý účastník bude odměněn drobnou pozorností.  

 
V případě nepříznivého počasí se obě akce budou konat v kulturním domě. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje : 
- navržený program zasedání. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 

zdržel se: 0 
- záměr prodeje majetku obce č. 2/2010 v k. ú. Oudoleň – 

prodeje části pozemku PK 166/6 a PK 166/7 z důvodu 
stavby rodinného domu. S kupující bude uzavřena 
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, stavba bude 
zahájena nejpozději do 5 let od prodeje pozemku a ve 
smlouvě bude uvedeno předkupní právo obce na zpětné 
vykoupení prodaných pozemků v případě, že nebude tato 
stavba realizována. Hlasování:pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

- nákup 20 ks stolního kalendáře Podoubraví 2011. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

- účast na Podoubravském víceboji v Chotěboři. 
Prostřednictvím Oudoleňských listů bude zjištěn zájem o 
návštěvu této akce, případně bude zajištěn autobus. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

- pokácení 1 ks smrku na pozemku p. č. 152/1. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

- roznášku Oudoleňských listů soukromou osobou 
z důvodu, že pošta přestala fungovat jako roznášková 

služba Z tohoto důvodu také schválilo cenu za 1 ks 
Oudoleňských listů na 2,- Kč. Oudoleňské listy č. 6/2010 
budou naposledy zdarma. Kdo nebude mít zájem odebírat 
listy za cenu 2,- Kč/ks, nechť to nahlásí do 18. 6. 2010 na 
obecním úřadě. Dále se mohou do tohoto termínu přihlásit 
na obecním úřadě zájemci o roznášku  (cena 1,- Kč/ks). 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- žádost skupiny KSG o účinkování při předtančení na 
Pouťovém posezení. Hlasování:pro:8, proti:0, zdržel se: 0. 

- vstup na Pouťové posezení ve výši 40,- Kč, děti do 15 let 
vstup zdarma. Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- rozpočtové změny č. 01/2010. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. 

- výjimku pro Základní školu Oudoleň pro školní rok 
2010/2011, počet žáků není naplněn o 1 žáka. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.   

- zaslat Havl. Borové zemědělské a. s. dopis s upozorněním 
na nedodržování územního plánu obce, týkající se 
protipovodňových opatření, toto musí být zrealizováno 
nejpozději po skončení hospodářského roku, tj. od 1. 9. 
2010, jinak bude řešeno právní cestou. Hlasování: pro: 8, 
proti: 0, zdržel se: 0. 
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AKTUÁLNÍ ZPRÁVY 
 

Výsledky hlasování ve volbách  do 
Poslanecké sn ěmovny Parlamentu ČR   

ve dnech 28. - 29. 05. 2010  
v obci Oudole ň 

 
Počet voličů ze stálého a zvláštního  
seznamu voličů       283 
 

Počet voličů, kteří volili      202  tj. 71% 

Počet platných hlasů            202 

Počet platných hlasů pro jednotlivé strany: 

ČSSD           36    hlasů 
TOP 09          36    hlasů 
KDU – ČSL          31    hlasů 
KSČM          29   hlasů 
ODS           20    hlasů  
SPO  ZEMANOVCI         17    hlasů 
Věci veřejné          16    hlasů 
Suverenita          11    hlasů 
Strana zelených            3    hlasy 
Volte Pravý Blok            1   hlas 
Česká pirátská strana          1   hlas  
Strana svobodných občanů          1   hlas 
 

- provedení opravy místní komunikace k čp. 77 a čp. 121 
v případě dostatku finančních prostředků Hlasování: pro: 
8, proti: 0, zdržel se: 0. 

- vybudování odpočinkového místa v lomu pod obcí a 
vyznačení cyklostezky v obci. Hlasování: pro: 7, proti: 1, 
zdržel se: 0. 

Zastupitelstvo obce projednalo:  
- průběh akce Akademie škol, informace k tomuto bude 

zveřejněna v Oudoleňských listech. 
- vyčištění malého koupaliště ve středu 26. 5. 2010 od 

17:00 hodin a velkého koupaliště v neděli 30. 5. 2010 od 
9:00 hodin. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno :  
- s projektovou dokumentací akce: Opatření pro snížení 

objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce 
Oudoleň. 

- s informacemi z Valné hromady Svazku obcí Podoubraví. 
- s informací o rekonstrukci silnice Havlíčkova Borová – 

Slavětín pro občany Havlíčkovy Borové, Slavětína a 
Oudoleně. Informace bude zveřejněna na úřední desce a 
v Oudoleňských listech. 

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

- se skutečností, že je v současné době otevřena 20. výzva 
Operačního programu životní prostředí. 

- s oznámením Pozemkového fondu ČR, Havlíčkův Brod o 
stažení pozemku z veřejné nabídky.  

- s výsledky laboratorních rozborů vody z veřejného 
vodovodu v Březině i v Olšinách.  

- se změnou ve vedení Obvodního oddělení Policie ČR 
v Chotěboři. 

- se zápisem z výjezdního zasedání představenstva a 
kontrolní komise dne 30. 4. 2010 na LS Staré Ransko – 
Rudné doly.  

- s akcí Odboru hygienických laboratoří Jihlava na vyšetření 
vzorků vody ze soukromých studní. Informace bude 
zveřejněna v Oudoleňských listech.  

- s územně analytickými podklady obcí. 
- s informací o schválené dotaci ve výši 65 tis. Kč 

z grantového programu Naše školka 2010 na projekt: 
Oprava sociálního zařízení v mateřské škole v celkové 
výši 130 tis. Kč. 

- s termínem návštěvy komise krajského kola soutěže 
Vesnice roku dne 24. 5. 2010.   

- s příspěvkem hejtmana kraje do obecních periodik.  
Zastupitelstvo obce stanovuje :  

- v souladu s §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) počet členů zastupitelstva obce Oudoleň 
pro volební období 2010 až 2014 na počet 9. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje : 
- vybudování vchodových dveří do místního pohostinství 

z prostoru zádveří před vestibulem v kulturním domě 
z důvodu nedostatku finančních prostředků. Hlasování: 
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další   zasedání   Zastupitelstva  obce  Oudoleň  se bude  konat  ve  čtvrtek  24. 6. 2010  od 19:00  hodin 
v zasedací místnosti  obecního úřadu. 
 

ÚČAST NA PODOUBRAVSKÉM VÍCEBOJI 
V letošním roce se zastupitelstvo naší obce zúčastní dne 28. 8. 2010 Podoubravského víceboje v Chotěboři.  
Podoubravský víceboj se  v případě pěkného počasí bude konat na letním stadionu, v případě nepříznivého počasí v 
prostorách  zimního  stadionu.  Pojeďte  podpořit  a povzbudit  zástupce  naší  obce. Zájemci  se  mohou  přihlásit 
do 18. 6. 2010 na obecním úřadě, v případě zájmu bude zajištěn autobus. 
 

ZÁJEMCI O ROZNÁŠKU OUDOLEŇSKÝCH LISTŮ 
Do 18. 6. 2010 se mohou na obecním úřadě přihlásit zájemci o roznášku Oudoleňských listů  (cena 1,- Kč/ks). 
 

NEZÁJEM O ODEBÍRÁNÍ OUDOLEŇSKÝCH LISTŮ 
Kdo nebude mít zájem odebírat Oudoleňské listy za cenu 2,- Kč/ks, nechť to nahlásí do 18. 6. 2010 na obecním 
úřadě. 
 

VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU – VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2010 
Na obecním úřadě je od 11. 5. do 14. 6. 2010 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně 
z nemovitosti na rok 2010.  
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INFORMACE O REKONSTRUKCI SILNICE HAVLÍČKOVA BOROVÁ – SLAVĚTÍN PRO OBČANY 
HAVLÍČKOVY BOROVÉ, SLAVĚTÍNA A OUDOLENĚ 
Ve středu 5. května 2010 se ve Vísce konala Valná hromada Svazku obcí Podoubraví, na které byl přítomen 
náměstek hejtmana Ing. Libor Joukl a zástupci Správy a údržby kraje Vysočina. Během jednání představitelé kraje 
odpovídali na četné dotazy týkající se správy a údržby krajských silnic na území Svazku obcí Podoubraví. 
Pro Vaši informaci zveřejňujeme nejčastěji kladené otázky a odpovědi týkající se rekonstrukce silnice Havlíčkova 
Borová - Slavětín: 
Proč byla silnice Havlíčkova Borová – Slavětín zařazena do Páteřní silniční sítě kraje Vysočina? 
Prakticky od vzniku kraje Vysočina usilovali představitelé obecních samospráv o to, aby se údržba na této 
komunikaci zlepšila. V roce 2006 zastupitelstvo kraje schválilo zařazení silnice do Páteřní sítě komunikací kraje 
Vysočina. Na páteřní komunikaci je totiž jiný režim údržby než na komunikacích ostatních. Jedná se zejména o 
zimní údržbu, četnost prohrnování, posyp komunikace atd.   
Jak je možné, že kraj má peníze na rekonstrukci, ale ne na opravu povrchu stávající silnice? 
Na rekonstrukci silnice získá kraj Vysočina peníze z Evropských fondů. Na opravu silnice by musel kraj vydat peníze 
z krajského rozpočtu a ty nemá.   
Co se stane, když se rekonstrukce neuskuteční?  
Pokud se kraj nedohodne s vlastníky o odkoupení jejich pozemků, rekonstrukce silnice Havlíčkova Borová – 
Slavětín se neuskuteční. Komunikace bude vyjmuta z Páteřní silniční sítě kraje Vysočina a doprava bude svedena 
přes Jitkov. Silnice pozbude tedy svého významu a změní se na ní také režim údržby. Před zimou se provede 
„zašplíchnutí“ povrchu asfaltem tak, aby se mohlo provádět občasné prohrnování.  V letním období dojde na sečení 
příkopů a opravy výtluků až v poslední řadě. Může se stát, že se omezí i linkové spoje autobusů. V úplně nejhorším 
případě může být silnice vyřazena ze silniční sítě a bude na ní stejný režim jako například na silnici na Vepřovou.  
Zvýší se hustota provozu po silnici? 
Je možné, že se doprava zvýší, ale ne o tolik, že by se z komunikace stala rychlostní silnice. Určitě tudy pojedou 
kamiony, které jezdí do ACA, PRIBINY a na pilu do Ždírce nad Doubravou. Je málo pravděpodobné, že by si někdo 
zajížděl přes Borovou, když pojede na Havlíčkův Brod, do Žďáru nad Sázavou nebo do Jihlavy. V brzké době bude 
dokončena stavba obchvatu České Bělé a ten bude pro nákladní dopravu určitě rychlejší a pohodlnější. Je možné, že 
se doprava zvýší i proto, že ve Slavětíně a v Havlíčkově Borové přibudou osobní automobily a třeba i víc lidí sežene 
zaměstnání ve Ždírci nad Doubravou. I to se může stát.  
Budeme jezdit po silnici, která bude bezpečná a udržovaná, nebo po komunikaci „místního“ 
významu, na dvojku?  
Tím, že nebude silnice zrekonstruována, docílíme snížení počtu projíždějících kamiónů a osobních 
aut? 
 

SLOVO STAROSTY OBCE: 
Vážení občané, během měsíce května proběhlo v naší obci několik akcí. Ta první 2. 5. 2010, kdy v místním KD 
cvičilo aerobic 31 souborů, což jsme se ovšem dozvěděli až po akci, či přesně řečeno v průběhu akce. Paní 
Řezníčková si u nás objednala asi dva měsíce dopředu sál, za symbolickou cenu 500,- Kč s tím, že zde bude cvičení 
základní školy. Neuvedla počet ani jinak nezajistila  pořadatelskou  činnost, či  nutné  občerstvení. Takže  v  neděli 
2. května bylo v KD zhruba 300 – 400 návštěvníků a jediné možné občerstvení bylo v místním pohostinství, což 
nemohlo samozřejmě stačit na zajištění této akce. Touto cestou se omlouvám všem, kteří u nás byli, i když za to 
nenesu ani já, ani obecní zastupitelstvo žádnou odpovědnost. 
 

8. května proběhl v naší obci vzpomínkový akt u pomníku padlých, kterého se zúčastnili zástupci obce, pan farář, 
členové KDU-ČSL a někteří občané naší obce. Zde jsem řekl: „Sešli jsme se zde, abychom si symbolicky připomněli 
konec války. Za konec války v Evropě se všeobecně považuje kapitulace německých vojsk v květnu 1945. Ta 
vstoupila v platnost 8. května 1945 ve 23:01 hodin středoevropského času. Pochopitelně snad dnes už všichni víme, 
že nás jako stát neosvobodila pouze Sovětská armáda, ale i vojska západních spojenců a příslušníků jiného odboje 
než jen toho, který byl řízen z Moskvy. 
Hlavně jsme se zde ale sešli proto, abychom uctili památku padlých a jako důkaz úcty k nim všem položili věnec 
k jejich pomníku. Jistě byli přesvědčeni, že položili své životy v boji za dobrou věc. 
Rovněž i proto, abychom si my, kteří jsme hrůzy a zvěrstva války nezažili, nemysleli, že se neděla a že je to pouze 
vyprávění. I sebesvatější války, které se ve světě vedly a vedou, jsou vždy hrůzné, kruté a způsobují jen bolest, násilí 
a utrpení. Člověk se v nich často mění v tvora nebo spíš v netvora, který si nezaslouží nést název homo sapiens, 
člověk rozumný. 
Proto nám všem přeji život a svět bez válek, utrpení, strádání, bolesti a žalu. Přeji nám všem mír, štěstí, pevné 
zdraví a k uctění památky padlých se v mysli pokorně skláním.“ 
  
V pondělí 24. 5. 2010 navštívilo naši obec devět hodnotících členů komise proto, že jsme se přihlásili do soutěže 
Vesnice roku. Informace, které od nás požadovali, jsme jim zodpověděli a dokumenty předložili. Dále následovala 
prohlídka kulturního domu, místní základní a mateřské školy a projížďka obcí. Do této soutěže se v tomto krajském 
kole přihlásilo 35 obcí. Jak jsme uspěli či neuspěli se dozvíme po zhodnocení všech přihlášených. 
Včera jsme se dozvěděli, že naše obec v této soutěži neuspěla. 
 

Jak všichni víme a vnímáme, je letošní jaro opravdu velice bohaté na srážky. A když vidíme a čteme v médiích, co se 
v naší zemi a v Evropě děje a k jaké katastrofě a škodám se v důsledku trvalých vydatných dešťů schyluje a jaké 
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
 

neštěstí to je, tak si říkám, jak dobře je, že žijeme na Vysočině. I tak ale nemůžeme riziko záplav podceňovat. 
Z tohoto důvodu musíme apelovat na zdravý rozum, na vedení Havlíčkovy Borové a. s., její  osevní plány a závazky 
pro ni vyplývající ze zpracovaného a schváleného územního plánu obce Oudoleň. V tomto jsou jasně uvedeny 
lokality v blízkosti zástaveb, které mají být trvale zatravněny. I tím dochází k podstatnému snížení rizika  vyplavení 
a zatopení sklepů, domů či celých částí naší obce. 
Všichni se potom divíme, že větší úhrn srážek v určité lokalitě může způsobit tolik škody. Ale abychom toto riziko 
bez velkých nákladů a újmy na zisku snižovali sami my všichni v rámci prevence, v možnosti svého rozhodování, 
nad tím se už nezamýšlíme. Stále ale vymýšlíme již vymyšlené a čekáme na jakousi pomoc „shora“. Vždyť to, že jsme 
si zatrubnili příkopy, narovnali, zmenšili a vydláždili koryta potoků a řek, že jsme rozorali meze a vrhli se na 
velkoplošné snadnější hospodaření, odkameňováním polí a honbou za výnosy z 1 hektaru se ženeme do umělých 
splachů orné půdy a vzniku erozních příležitostí. Tím, že produkujeme stále více odpadu, že snižujeme trvalé 
výměry travních ploch na úkor pěstování výnosnějších plodin a z mnoha dalších příčin pochopitelně sami 
zvětšujeme rizika a škody, které dokáže voda jako živel způsobit. 
Tomu se přece musíme za použití zdravého rozumu všichni snažit zabránit. Protože sebevětší výnos, zisk či dotace 
nemůže mít nikdy přednost před touto hrozbou, nemůže nikdy vykompenzovat zatopení či vytopení byť jediného 
domu, bytu, sklepu či chalupy v obci. Za tímto si stojím a v případě porušení těchto nařízení se nebráním a 
doporučuji všem jít třeba i do soudního sporu, který nám však již rovněž vzniklou situaci vyloženě nevyřeší. Proto 
kladu důraz na zodpovědnou prevenci. 
V žádném případě jsem nechtěl navodit depresivní náladu, ba naopak. Věřím tomu, že déšť v průběhu dalšího 
období roku, alespoň zčásti ochabne, že bude lepší počasí, i když hrozba záplav nás pravděpodobně bude i do 
budoucna provázet již stále. 
Hlavně však věřím v člověka, jeho zdravý úsudek, zodpovědnost a hlavně věřím v pomoc člověka člověku v případě 
nouze a potřeby. 
 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:      Augustin Václav  
                                            starosta obce   

Slovo hejtmana 
Sešel jsem se začátkem května se specialisty, kteří 
se v našich městech a obcích zabývají informačními 
technologiemi čili vším, co souvisí s počítači. Při 
debatě s nimi jsem si jen potvrdil, co už jsem dříve 
věděl. V těchto lidech a jejich práci má Vysočina 
důležité bohatství – jen stejně neviditelné jako ty 
elektronické sítě. 
Měsíc předtím na třináctém ročníku konference 
„Internet ve státní správě a samosprávě“ v Hradci 
Králové byla Vysočina hodně vidět tradičně v tom 
nejlepším světle. Jako první samosprávný úřad 
vůbec zde kraj Vysočina převzal prestižní ocenění 
české internetové elity - cenu s názvem „Český 
zavináč“, která je pravidelně udělována od roku 1999. 
Ve zdůvodnění jsme slyšeli: „Rozhodli jsme se ocenit 
dlouholeté úsilí kraje Vysočina o rozvoj informační 
společnosti na celém území kraje a vzornou 
spolupráci všech subjektů veřejné správy nehledě na 
politickou příslušnost.“ 
Je totiž známou a uznávanou skutečností, že od 
roku 2001 všechna politická uskupení ve vedení kraje 
podporovala informatizaci regionu, kterou vždy 
považovala za jednu z rozvojových priorit celého 
kraje. Výsledkem je řada úspěšných projektů jako je 
krajská páteřní síť ROWANet, datový sklad kraje, 
kontaktní centrum, účast kraje v mnoha 
mezinárodních projektech a v poslední době např. 
řada projektů rozvoje elektronizace zdravotnictví tzv. 
eHealth. Pro dodržování této kontinuity jsme toto 
významné ocenění přebírali spolu s mými předchůdci 
ve funkci hejtmanů – Františkem Dohnalem a 
Milošem Vystrčilem. Myslím, že je velmi dobře, že 
jsou odvětví důležité pro rozvoj kraje, v nichž jsme 
ochotni pracovat ve prospěch Vysočiny bez ohledu 
na svou politickou orientaci. 

Cenu ovšem chápu především jako poděkování a 
uznání všem počítačovým nadšencům nejen na 
našem úřadě, ale v celém regionu. Vzájemná 
vstřícná spolupráce všech úřadů je základním 
předpokladem pro naše úspěchy. I v celostátním kole 
soutěže Zlatý erb se internetové stránky a další 
elektronické služby našich měst a obcí pravidelně 
umísťují na předních pozicích. I letos se stránky 
městyse Okříšky na Třebíčsku umístily v kategorii 
„Nejlepší webové stránky obce“ na vynikajícím 
druhém místě. Navíc Okříšky zvítězily v soutěži o 
zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový 
přístup na webové stránky. A je to mimo jiné už léta 
výraznou mírou zásluha Zdeňka Ryšavého, který je 
dnes naším krajským radním pro informatiku a 
dlouholetým správcem webových stránek Okříšek. 
V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky 
měst, obcí a regionů v Evropě se mezi hlavní 
oceněné projekty roku zařadily oficiální stránky města 
Moravské Budějovice, loňský vítěz kategorie měst 
v národní soutěži Zlatý erb.  
Máme i další velké ambice. Jsme průkopníky 
v elektronizaci zdravotnictví. Kraj intenzivně pracuje 
na projektech elektronických služeb pro pacienty i 
zdravotníky. Krajský úřad i jednotlivé městské úřady 
jsou tradičně aktivní v oblasti evropských IT projektů, 
aktuálně například připravovaná technologická centra 
ORP a kraje. 
Náš kraj patří dlouhodobě mezi absolutní 
republikovou špičku v oblasti zavádění nových 
informačních technologií. Odborníci o tom vědí a 
uznávají to. V mnohém jsme inspirací pro jiné kraje, 
které k nám chodí pro rady. Mým cílem je udržet 
přímou cestu tohoto zrychlujícího vlaku. Dlouholetý 
tahoun tohoto rychlíku a vynikající odborník Petr 
Pavlinec z krajského odboru informatiky a jeho 
nadšení kolegové z měst a obcí mě ostatně budou 
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 
                    

stále motivovat. Jak to řekl při našem setkání jeden 
z nich, Josef Švec z Velkého Meziříčí: „Je třeba mít 
vizi a také ji podložit pracovitostí.“ Byl jsem potěšen 
tím, že on to tak vnímá u našich informatiků. A já vím, 
že stejné vlastnosti mají i „ajtíci“ v celém kraji. 
Informační technologie jsou oborem, jehož výsledky 
nejsou tak na první pohled viditelné, ale jenž má 

přímý vliv na úroveň prakticky všech dalších odvětví. 
Jsem rád, že to ví i představitelé našich měst a obcí. 
Věřím, že na Vysočině budeme v této oblasti díky 
oněm šikovným oceňovaným IT nadšencům a jejich 
podpoře osvícenými nadřízenými stále špičkou.                                                    

                       Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

MATEŘSKÁ 

ŠKOLA 
Co se děje v mateřské 
škole? 
První týden v měsíci 
květnu skončil ve 
školce s názvem 
„Dopravní prostředky“. 
Pracovníci BESIPU 
z Havlíčkova Brodu 
připravili pro děti 
dopravní hřiště, kde si 
děti ze školky spolu se 
školáky vyzkoušely 
jízdu na kole i na 
tříkolce, připravenou dopravní situaci se značkami a provoz řízený policistou. Odměnou za správnou jízdu bylo 
pexeso s dopravní tematikou a obrázky. Druhý den čekal děti výlet do Chotěboře, kde si  prohlédly budovu Policie 
a pak shlédly výcvik psů.  
V mateřské škole jsme po schůzce s rodiči odstartovali putování a poznávání zemí. Nejprve jsme začali novým 
projektem „Má vlast“ – poznáváme mapy, hlavní města, řeky a pohoří a také tradice v ČR. Po prázdninách 
začneme objevovat i jiné země, kde jsou také děti jako u nás, ale mluví, bydlí a žijí jinak. 
Den dětí 1. 6. oslavíme na zahradě školy a čekají nás hry, soutěže, písničky a odměny.  
S dětmi z MŠ Sobíňov pojedeme 18. 6. na výlet do indiánské vesničky v Třemošnici. Děti se už těší na nové 
kamarády a zážitky.                                                                                                                             Hana Kmošková 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Návštěva Policie ČR v Chotěboři 
Dne 6. května 2010 děti z mateřské a základní školy navštívily Policii ČR v Chotěboři. 
� Dne 6. 5. jsme jeli k Policii do Chotěboře. Napřed nám ukázali výbavu pořádkové policie. Taky nás zavřeli do 

cely. Potom jsme šli ven a tam jsme si mohli sednout do policejního auta. Potom nám říkali, co všechno 
policisté dělají. A nakonec nám ukázali výcvik psů. Jednomu pánovi se zakousl do ruky, až ten pán spadl. Ten 
velký pes se jmenoval Viky a to štěně Niky. Až budu velký, chci být psovod nebo pořádkový policista. (Matěj B., 
IV. tř.) 

� Ve čtvrtek jsme jeli do Chotěboře, bylo to 6. května 2010. Nejdřív nám paní ukázala celu, cela je menší vězení. 
Paní říkala, že v cele mohou být jenom 2 dny a potom, že půjdou k soudu. Když by zadržený člověk něco 
potřeboval, tak by zazvonil na zvonek. Jenomže v jejich cele neměli 
nikoho. Potom jsme šli nahoru po schodech a ukázali nám výzbroj, k 
výzbroji patřila helma, neprůstřelná vesta, pistole a pouta. Pak nám 
ukázali policejní psy, měli tam dva, jedno štěně a jednoho velkého psa, 
ten se jmenoval Viky, pejsky jsme si směli pohladit. Ukázali nám co 
všechno ti psi umí. Mohli jsme si sednou do policejního auta. Po cestě do 
školy jsme svačili. Výlet se mi moc líbil. (Anička S., III. tř.) 
 

Dopravní soutěž 
Dne 13. května jsme vyrazili na dopravní soutěž do Havlíčkova Brodu, která 
se konala na Základní škole Nuselská. Naši školu reprezentovali Kateřina 
Antlová, Jana Hamerníková, Jakub Ondráček a Ondřej Béna. Jen co jsme 
přijeli do Havlíčkova Brodu a vystoupili z autobusu, přivítal nás vydatný déšť. 
Ten se naštěstí potom umoudřil, takže mohlo vše probíhat podle plánu. Při 
příchodu na „Nuselskou“ jsme dostali startovní čísla a pokyny, kterými jsme 
se měli řídit. Před zahájením všechna družstva projela s panem policistou 
trať, kterou potom soutěžící absolvovali na kole. Soutěžící byli  rozděleni na 
2 kategorie: starší a mladší. Do naší mladší kategorie se přihlásilo 14 
družstev, takže byla silná konkurence. Nejprve nás čekaly testy z pravidel 
silničního provozu. Po jejich absolvováni, které dopadlo velmi dobře, jsme se 
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přesunuli na konec chodby, kde probíhalo zkoušení z první pomoci. Po vydatném obědě, k němuž byl řízek, jablko, 
sušenka a pití, jsme se přesunuli ven, vzali si kola a vyrazili na disciplínu „jízda městem“. Trať měřila 2111 metrů, 
bylo na ní 13 křižovatek a jeden kruhový objezd. Na všech křižovatkách stáli policisté, kteří dávali  bedlivý  pozor 
na dopravu a také přidělovali trestné bodíky za přestupky. Jen co naši reprezentanti dojeli živí a zdraví zpět, čekala 
je jízda zručnosti, kde si vedli výborně. Potom jsme netrpělivě čekali na výsledky. Pořadatelé sčítali trestné body 
jednotlivců a celých družstev. O půl 2. jsme se všichni vyrovnali venku a začalo vyhlašování od posledního místa. 
Netrpělivě jsme čekali, kdy zazní „Základní škola Oudole ň“. Dočkali jsme se toho, když vyhlašovali 3. místo ! 
Pořadatelé potom vyhlašovali 3 děti s  nejmenším po čtem trestných bod ů a jako 2. skon čil Kubík Ondrá čků! 
Děti dostaly malou odměnu a vyrazili jsme na zmrzlinu a autobus. Všichni jsme byli šťastní, že  to  takhle  dopadlo 
a doufáme, že příští rok takový úspěch zopakujeme! Všem děkuji za výbornou reprezentaci školy i obce Oudoleň.  
                                                                                                                                                        Kateřina Sobotková 
Lehkoatletické závody 
V úterý 25. května jsme se zúčastnili lehkoatletických 
závodů školních družin v Chotěboři. I když počasí 
v posledních dnech je velmi proměnlivé, v  den  závodů 
se umoudřilo, a tak jsme  nakonec vyrazili. 
Házeli jsme kriketovým míčkem, skákali do písku, běhali 
50 m. Za naši školu bylo nominováno 12 sportovců. 
Musíme  naše  reprezentanty pochválit,  vybojovali jsme 
5  medailí.  Nejvíce  se  nám  dařilo   ve   skoku dalekém, 
i když jsme tuto disciplínu trénovali pouze na žíněnkách. 
Eliška Ondrá čková 2. místo ve skoku  (2,6 m) 
Anna Stehnová 3. místo ve skoku  (2,83 m) 
Tomáš Ba čkovský 2. místo ve skoku  (3,13 m). 
Asi největším překvapením bylo 3. místo Mat ěje 
Běhounka v b ěhu na 50 m.  
Úspěšná byla také Káťa Antlová , která v hodu kriketovým mí čkem  získala bronz.                  Vladimíra Stehnová 

 
Projekt: Obklopeni přírodou 
Od března tohoto roku jsme se věnovali 
projektu Obklopeni přírodou, který pro školy 
na Vysočině připravila pobočka Střediska 
enviromentální výchovy Chaloupky – Ostrůvek 
ve Velkém Meziříčí. 
Děti zpracovávaly úkoly, které se týkaly jak 
rostlin, tak i živočichů. Pracovaly ve 
skupinkách, ale i   jednotlivě.  Z  encyklopedií 
a internetu získávaly informace, které 
doplňovaly do pracovních listů. Mnohé úkoly 
byly také praktické – odhadnout stáří a výšku 
vybraného stromu, zakreslit do mapky zeleň 
v okolí školy a určit druhy stromů, zhotovit 
sádrový odlitek stopy zvěře, vyrobit ruční papír 
nebo vytvořit paletu z barev v přírodě. 

Z hotových pracovních listů vznikla dvě leporela: Rostliny okolo nás a Živočichové okolo nás. Obě jsme poslali 
k vyhodnocení do Velkého Meziříčí.                                                Dagmar Losenická 
 

Přírodovědná soutěž 
Po úspěšném absolvování dopravní soutěže a lehkoatletických závodů nás čeká 
ještě  přírodovědná  soutěž,  která  se  koná v Krucemburku  2. června. Celý  duben 
a květen jsme „pilovali“ především v družině, ale i ve výuce, názvy rostlin a zvířat, 
pracovali  jsme   s   atlasem,  s  pomocnými  kartičkami, s internetem, chodili  jsme 
do přírody a snažili se určit stromy a rostliny, které jsme potkali.  
Potom jsme uspořádali školní kolo, v jeho první části děti poznávaly živé rostliny a ve 
druhé určovaly názvy zvířat z obrázků. Rostlin bylo 60, zvířat bylo také 60, takže to 
soutěžící neměli vůbec lehké! A k tomu museli psát i druhová jména. Ještě nás čeká 
jedno upřesňovací kolo a nejlepší potom postoupí do Krucemburku. 
Nejlépe dopadl Tomáš Husslik ze 2. třídy, který určil všechno  úplně přesně, neměl 
ani jednu chybu! Chci mu také poděkovat, že mi pomohl s přípravou a donesl 
spoustu rostlin. Doufám, že jak byli žáci úspěšní ve školním kole, tak že budou 
úspěšní i v Krucemburku.                                                               Kateřina Sobotková 
 

Plavecký výcvik 
V měsíci květnu skončil plavecký výcvik určený žákům 3. a 4. třídy a předškolákům. Děti dostaly „Mokré 
vysvědčení“. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Janáčkové z Mateřské školky z Havlíčkovy Borové, že se 
ochotně starala o naše předškoláčky.                                                                                            Kateřina Sobotková 
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SDH OUDOLEŇ 
 Sout ěž mladých hasi čů  

V neděli 16. kv ětna se uskutečnilo oblastní kolo hry Plamen. Konalo 
se na cvičišti v Sobíňově. Naši obec reprezentovalo pouze jedno 
družstvo, a to v kategorii mladších. V utkání o postup na okresní kolo 
byly  našimi  soupeři  sbory  z Havlíčkovy Borové, Dobré, 
Krucemburku a Sobíňova. Běhala se štafeta požárních dvojic, štafeta 
4x60 m a královská disciplína požární útok.  
Po celém soutěžním klání přišlo tolik očekávané vyhlášení výsledku 
hry Plamen, do kterého se počítají jak tyto disciplíny, tak i podzimní 
kolo – branný závod. 
V   kategorii   mladších  obsadilo  družstvo  z Oud olen ě  4.  místo 
z 6 zúčastn ěných družstev. 
Všechny soutěžní hlídky si za umístění odnesly hodnotné ceny.  
                                                                                        Vlasta Bencová                                                                                                                                  
Okrsková hasičská soutěž 

V sobotu 29. 5. 2010  jsme se zúčastnili okrskové soutěže hasičů v Cibotíně. Po zahájení ve 12:00 hodin začalo 
klání hasičských sborů. V kategorii mužů soutěžily sbory z Krátké Vsi, Oudoleně, Cibotína, Slavětína, Havl. Borové, 
Kojetína, České Bělé a Jitkova. V kategorii žen sbory z Oudoleně, Jitkova, České Bělé a Slavětína. 
SDH Oudoleň byl zastoupen 2 družstvy mužů starších, 1 družstvem mužů mladších a 1 družstvem žen.  
Zahajovací disciplínou byl běh na 100 m s překážkami mužů, poté běh na 100 s překážkami žen a nakonec 
požární útoky. Protože bylo slunečné počasí a příjemné prostředí i výsledky byly dobré.  

Muži starší 1                 3. místo z 8 družstev  
Muži starší 2               6. místo  z 8 družstev 
Muži mladší            10. místo z 11 družstev. 
 

Ženy    3. místo ze 4 družstev . 
 

V běhu na 100 m s p řekážkami žen  se na výborném 3. míst ě 
umístila Markéta Zelenková  a 5. místě Jana Augustinová. 
Gratulujeme!                                                              Eva Rosická 
                                                                              
Jaro u hasi čů 
První květnovou sobotu jsme pro naše maminky a babičky 
uspořádali vystoupení divadelního ochotnického spolku JenTak 
z Havlíčkovy Borové. Představili nám veselohru Na letním bytě.  
Součástí programu byla prodejní výstava keramiky paní Lenky 
Sedlákové a prodejní výstava patchworku. Své výtvory nám 
zapůjčily ženy z kroužku patchworku z Chotěboře. Maminky 
dostaly malý květinový dáreček. 
Na červen chystáme zase něco pro děti. V sobotu 5. 6.  oslavíme 
Den dětí v kulturním domě a přilehlých prostorách. Čekají nás 
soutěže, zábava, tancování, zpívání, karaoke, jízda na 

čtyřkolkách, simulátor jízdy v závodním 
autě, ukázka zásahu profesionálních 
hasičů z Chotěboře. Vrcholem odpoledne 
bude vyhlášení „Oudoleňského kanárka“ 
– soutěže ve zpěvu. Odpoledne volně 
přejde ve večerní zábavu určenou nejen 
dětem, ale i jejich rodičům. Hudba i na 
přání a třeba ve vašem podání, hity 
našeho „mládí“, tanec, pro tatínky opět 
kokpit závodního auta, nebo jen pivko 
s kamarády. A nakonec půlnoční 
překvapení – rocková hvězda. To vše za 
dobrovolné vstupné.  
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Mateřská škola a obecní úřad zve srdečně všechny občany na 

LOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S MATEŘSKOU ŠKOLOU 
v úterý 29. 6. 2010 od 15:00 hodin  
do zasedací místnosti obecního úřadu.  

 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci červnu oslaví výročí narození: 
 

Alois Kryštofek, Oudoleň 79 
Karel Hájek, Oudoleň 151 

 

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

INZERCE 
PRODÁM : 
• MOPED-GARELLI 49 cm 3. Nová baterie 

12 V, startér, možno startovat nožní pákou, 
směrová světla, zákonné pojištění zaplacené 
r. 2010, není nutná STK. Původní cena 
11.000,- Kč, nyní 7.000,- Kč. 

• DĚTSKÝ MOTOCYKL MINI-BAIK . 
Červená barva, benzínový motor, kapotáž. 
Původní cena 3.500,- Kč, nyní 2.800,- Kč. Rok 
starý. 

Zhříval František, Oudoleň 53. 
 

KULTURA A INZERCE 
 

Na poslední červnový víkend je 
připraven výlet na Macochu . 
Pojedeme ráno v 7.00 od KD. 
Nejdříve navštívíme Punkevní 
jeskyni, kde se svezeme na 
lodičkách. Vystoupíme, případně 
lanovkou vyjedeme na horní 
můstek propasti Macocha. 
Domluvena je návštěva přehrady 
Vír. Jestli bude hrázný přítomen 
(potvrdí nám až v sobotu ráno) 
čeká nás prohlídka 
hydroelektrárny a výklad historie 
vodního díla a každopádně 
procházka v okolí přehrady. 
Bude–li čas a chuť, výstupem 
pokoříme rozhlednu Karasín. 
Stejně jako při loňském výletu do 
Dinoparku budou mít děti vše 
zdarma. Přihlásit se můžete 
v prodejně. Zároveň zaplatíte 
zálohu 200,00 Kč na osobu, která bude po výletu vyúčtována. Doufáme, že vyjde počasí a den si užijeme.                                              
                                                                                                                                                                 Marie Antlová 

                                                                                                   
 


