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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE

24. 6. 2010

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- navržený program zasedání.
- Závěrečný účet obce za rok 2009 a Zprávu
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
- celoroční hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad.
- požádat o přezkoumání hospodaření obce za rok
2010 a o dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok
2010 Krajský úřad kraje Vysočina.
- rozpočtové změny č. 02/2010.
- odměnu kronikáři obce.
- termíny zasedání zastupitelstva obce:
- 26. 8. 2010 v 18:00 hodin
- 23. 9. 2010 v 18:00 hodin.
- oslovit firmy k podání cenové nabídky na akci
Oprava komunikace k čp. 77 a čp. 121, bude
provedeno zhutnění povrchu ve výšce do 8 cm,
zaválcování, 3x nástřik a zapískování. Termín
provedení do 15. 9. 2010, termín zaslání nabídek do
15. 7. 2010.
- požádat majitele čp. 110 o uvedení místní
komunikace do původního stavu.
- provedení zhutnění terénu a umístění stolu, laviček
a odpadkového koše na odpočinkovém místě v lomu
pod obcí. Obci patří pozemek zhruba 12 m od
komunikace.
- na základě stížností pracovníků České pošty a
občanů obce na volné pobíhání psů u čp. 11, čp. 84
a čp. 45, zaslat majitelům psů upozornění. V případě
dalších stížností, budou stížnosti předány k řešení
přestupkové komisi v Chotěboři.
- obsah Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro prodej
pozemku p. č. 60/10 a pozemku p. č. 60/11 za cenu
2
40,- Kč/m a části pozemku p. č. k. (PK) 166/6 a
2
pozemku p. č. k. (PK) 166/7 za cenu 20,- Kč/m .
Další podmínky uvedené ve smlouvě: započetí
stavby do 5 let, předkupní právo obce na zpětné
vykoupení prodaných pozemků za jejich kupní cenu.
- ukončení Smlouvy o dílo uzavřené s firmou APPRO
AGRO s. r. o. Hradec Králové.
- uzavření
veřejnoprávní
smlouvy
s Městem
Chotěboř, týkající se zapisování údajů o evidenci
obyvatel do ISEO.
- obsah Nájemní smlouvy na pronájem obecního
2
rybníka za těchto podmínek: cena 2,- Kč/m /rok,
nájemní smlouva bude vždy uzavřena na 2 roky.
- žádost o pokácení 1 ks smrku na pozemku p. č. st.
113 o obvodu 125 cm ve výšce 130 cm za
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podmínky, že kácení bude provedeno na vlastní
nebezpečí a na vlastní náklady.
- zápis kontrolního a finančního výboru.
- příspěvek ve výši 2 tis. Kč pro obec postiženou
povodní
v kraji
Vysočina
nebo
v některém
moravském kraji.
- hostování lunaparku pro rok 2011 za poplatek ve
výši 1.000,- Kč. Termín poutě bude upřesněn
telefonicky.
- zasílání pozvánek na zasedání zastupitelstva obce
formou e-mailu.
- žádost o použití obecního pozemku p. č. 664/1 a p.
č. 648/1 z důvodu stavebních úprav rodinného domu
čp. 137.
- zájemce pro roznášku Oudoleňských listů, platba
Oudoleňských listů bude probíhat spolu s poplatkem
za komunální odpad.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúročné půjčce
uzavřené s TJ Sokol Oudoleň, týkající se
prodloužení termínu splatnosti do 30. 6. 2010.
- zaslat na Policii ČR, dopravní inspektorát, Havlíčkův
Brod žádost o umístění značek zákaz vjezdu
kamionů nad 12 tun před obcí.
Zastupitelstvo obce projednalo:
- znečištění
vody
z rezervoáru
v Olšinách.
Obyvatelstvo bylo informováno, byl zajištěn
náhradní zdroj pitné vody, byl odebrán kontrolní
vzorek, výsledek bude znám v pátek 25. 6. 2010.
- žádost o úpravu tújí u hřiště na dolním konci obce.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
- s informacemi ze stavebních řízení spojených
s místním šetřením dne 15. 6. 2010, týkajících se:
- umístění stavby: jednotlivá garáž o dvou stáních
pro osobní automobil u domu čp. 28 v Oudoleni.
- stavby: hnojiště s jímkou v Oudoleni.
Stavebních řízení se zúčastnil p. Pavel Stránský,
obec nemá námitek.
- s finanční situací obce: byly splaceny půjčky SDH
Oudoleň a TJ Sokol Oudoleň a budou realizovány
akce: Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
Oudoleň a Oprava komunikace k čp. 77 a čp. 121.
- s oznámením o zahájení obnovy katastrálního
operátu přepracováním souboru geodetických
informací do digitální podoby.
- s usnesením ze zasedání představenstva LDO
Přibyslav.

s informací o hasebních obvodech jednotky SDH
Oudoleň.
- s informacemi k volbám do zastupitelstev obcí.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- projednat na příštím zasedání na místě samém
záměr prodeje nebo pronájmu majetku obce č.
3/2010 na základě žádosti o přikoupení části
-

-

obecního pozemku p. č. 648/8 dle přiloženého
plánku.
projednat na příštím zasedání novou vyhlášku o
zákazu volného pobíhání psů.
projednat na příštím zasedání žádost firmy Česká
exportní agentura, s. r. o., provozovna Chrudim o
souhlas s projektem na vybudování eko elektrárny
na spalování biomasy.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE...
TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 26. 8. 2010 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

TURNAJ V TENISU O POHÁR STAROSTY
Starosta obce vyhlašuje Turnaj v tenisu o pohár starosty. Zájemci se mohou přihlásit do 12. 7. 2010 u starosty
obce nebo na obecním úřadě.

SLOVO STAROSTY:
Vážení spoluobčané, za pár dní začínají dva letní měsíce, kdy spousta z nás plánuje dovolenou, výlety, návštěvy
známých a pochopitelně i jiné akce. Dětem a mládeži školou povinným začínají dva měsíce prázdnin. Chtěl bych
Vám popřát hodně pohody, sluníčka na obloze, ale hlavně v duši, hodně odpočinku a mnoho příjemné relaxace. No
prostě spoustu pohody, zdraví a dovolenou i prázdniny bez úrazů a vždy se šťastným návratem.
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:

Augustin Václav
starosta obce

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
spolu například cesty naší další pomoci církevním
kulturním památkám. Jde o dědictví po našich předcích,
a tak by se na jejich stavu měla i nadále svým dílem
podílet nejen církevní správa. Dohodli jsme se na
pomoci kraje v roce 2011 zvláště specifickým církevním
památkám v malých obcích, kde se prostředky shánějí
jen obtížně. Zjara jsem rovněž přivítal jmenování otce
biskupa Královéhradecké diecéze Dominika Duky
pražským arcibiskupem. Znám ho totiž jako vstřícného,
vnímavého a laskavého člověka.
Chápu křesťanství (nejen katolické) nepoliticky jako
starost o duši člověka. Ostatně i zdravotnictví, které je
mým osudem, by nemělo být redukováno na pouhé
udržování fyziologických funkcí těla. Však stav duše se
zdravím úzce souvisí. A důležitá je tolerance k různým
podobám duchovna. I proto je například svěcení nových
zdravotnických kapacit jedním z vhodných vyjádření
tohoto duchovního rozměru péče o člověka.
Vnímám stále potřebu nezapomínat na původní
myšlenky křesťanství jako jsou potřeba pokory,
skromnosti, odpuštění, nepodléhání honbě za
mamonem. Naproti tomu nenávist, zlobu, nepřejícnost a
nesmiřitelnost bychom měli hlasitě odsuzovat a ne
těmto nedobrým projevům přitakávat, nebo jen mlčky
přihlížet. Letní svátky věrozvěstů Cyrila a Metoděje a
Mistra Jana Husa nemáme ještě tak zažité jako třeba
Vánoce. Kromě tradičních slavností na Velehradě se ve
znatelné míře nikde neprojevuje kulturní a historická
souvislost těchto svátků. Je to škoda. Kromě využití
volna k odpočinku a regeneraci fyzických sil bychom
těchto dnů měli využít i jako svátků duše – například
jako příležitost k zamyšlení nad tím, jakým způsobem
naplňujeme nám vyměřený čas, jak se chováme ke
svým blízkým. Nebo obecně k těm „bližním“. V tomto
směru je odkaz křesťanství jistě využitelný pro všechny.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Slovo hejtmana
Shodou okolností na dva dny za sebou připadají
v červenci státní svátky připomínající křesťanské tradice
v naší historii. Většina obyvatel vnímá tyto dva dny
zjednodušeně jen jako vítané prodloužení letního volna
– zvláště pokud to vyjde tak pěkně jako letos – kdy tyto
volné dny navazují na víkend. Přitom jde o významné
výročí, které má svůj obsah nejen pro aktivní křesťany.
Cyril a Metoděj přinesli s možností srozumitelného
šíření křesťanské věrouky do života našich předků
v devátém století především duchovní rozměr zároveň
s prosazováním rovnoprávnosti slovanské kultury. Jan
Hus zase odvážně poukazoval na nešvary v praktikách
církve, na potřebu její obrody a vůbec sociálně
spravedlivé společnosti. Odkaz těchto myslitelů cítím
v mnoha směrech jako velmi aktuální. Potřeba silnějšího
duchovního rozměru života naší společnosti a vymícení
korupce a nespravedlivě rozmařilého života některých
skupin obyvatel jsou bezesporu tématy, která vnímáme i
dnes jako naléhavá. Připomenu jen malý úryvek
z Husova kázání: „Tak jako hejno krkavců snesli se na
tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.
Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po
bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají.“ Po šesti
stech letech ta slova nezní bohužel jako pouhá historie,
ale i jako určitá část naší přítomnosti.
Původní odkaz křesťanství je po těch staletích doplněn
nespočtem nových filosofických a vůbec myšlenkových
proudů. Přesto má křesťanství stále výrazný význam
právě jako nositel onoho duchovního rozměru v životě
společnosti. Do našeho kraje zasahují tři katolické
diecéze
–
brněnská,
královehradecká
a
českobudějovická. Setkali jsme se letos v březnu
s jejich vrcholnými představiteli – biskupy - a na
mnohém jsme se bez problémů shodli. Hledali jsme
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA
SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
blíží se konec volebního období, a tak zanedlouho bude zastupitelstvo naší obce bilancovat, co se za jeho
působnosti povedlo, či co se udělat nepodařilo. Velmi mnoho z výčtu věcí, které si toto zastupitelstvo předsevzalo
na začátku volebního období, se podařilo uskutečnit.
Já osobně jsem rád, že jedna věc se nepovedla. Je to před několika měsíci tak přemítaná věc – stavba větrných
elektráren. Z toho, že se zastupitelstvo řídilo výsledkem referenda, mám dobrý pocit. Avšak jiná věc mě silně
znepokojuje.
Na posledním zastupitelstvu konaném 24. 6. 2010 se jako jeden z posledních bodů programu projednávala žádost
České exportní agentury Praha o souhlas s projektem na vybudování eko elektrárny na spalování biomasy
v katastru naší obce.
Tato elektrárna by se měla stavět na obecních pozemcích nad vsí směrem ke „státní silnici“.
Myslím si, že by bylo dobré, aby se občané začali včas zajímat o to, o čem zastupitelstvo jedná. Možná se tím
předejde do budoucna pořádaným anketám nebo referendům konaným kvůli této spalovně.
Občané by se měli zamýšlet nad tím, komu taková elektrárna přinese výhody, zisk či finanční přínos.
Pavel Stránský, místostarosta obce

OBECNÉ STÍŽNOSTI NA VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSY, ZDÁ SE, NESTAČÍ!
A proto bych chtěla vyzvednout psy u č. popisného 11.
Psi paní Závrské mě skoro pokaždé vyběhnou „přivítat“, ale to by mi ani tak nevadilo, kdyby zůstali za plotem.
(I když strach jde i ze psa štěkajícího u schránky, kam se bojíte strčit ruku). Jeden ze dvou psů se ale vydává až za
plot a s mohutným štěkáním mě vyprovází až na most. Majitelé mohou říci: „Ten pes nikomu nic neudělá.“ Ale
nikdy nemůžete vědět, co psa napadne. A protože téměř pokaždé chodím se svými dětmi, pochopte prosím, že
mám strach už kvůli nim. Nebudou-li psi za plotem, kde mají být, nebudu do této „ulice“ reklamní letáky nosit. To
samé platí i pro majitele ostatních volně pobíhajících psů. Vžijte se prosím do mé situace a zkuste mě pochopit.
Děkuji.
Slámová Veronika

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 15. – 16. 10. 2010. Volby do zastupitelstev obcí upravuje
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o volbách“),
prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen „vyhláška“). V širším pojetí se voleb do zastupitelstev obcí dotýká také zákon č.
128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“).

Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obci
Oudoleň je stanoven počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 až 2014 na 9.
Kandidáti
Kandidáti musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci,
ve které do zastupitelstva obce kandidují, a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně
o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní občané členských zemí Evropské unie). U kandidáta nesmí být dále
překážka výkonu volebního práva tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena
zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona o volbách,
které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.
Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona
o volbách připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany.
Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., že musí být splněna také podmínka trvalého pobytu voliče v obci. Kdo
je voličem je uvedeno v § 4 odst. 1 a 2 zákona o volbách. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení,
datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu
volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Pro obec Oudoleň je stanoven počet
podpisů na petici pro nezávislého kandidáta na 18 podpisů a pro sdružení nezávislých kandidátů na 25 podpisů.
Prohlášení kandidáta
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou
kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do
zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva
obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, (tj. svoji úplnou adresu) a datum narození
(§ 22 odst. 3 zákona o volbách).
Podávání kandidátních listin
Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona o volbách kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů
nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce, tj. nejpozději 10. 8.
2010 do 16.00 hodin registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu
doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Registračním úřadem pro obec Oudoleň je Městský
úřad v Chotěboři.
Vzor kandidátní listiny a vzor prohlášení kandidáta jsou zveřejněny na adrese: http://chotebor.cz/volby2010/dozastupitelstev-obci/zastupitelstva-obci.html.
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POUŤOVÉ POSEZENÍ A OCHUTNÁVKA KOLÁČŮ
V sobotu 12. června 2010 se konalo Pouťové posezení a přehlídka koláčů. I když bylo celý den hezky, večer se
bohužel počasí pokazilo. A tak přítomní venku shlédli předtančení žáků místní základní školy a skupiny KSG
a téměř vzápětí nastal hromadný přesun do sálu, kde zábava pokračovala.
Na přehlídce koláčů bylo k ochutnání 16 druhů (14 sladkých a 2 druhy masové), od nejmenších po kulaté chodské.
Všechny byly výborné a jen se po nich zaprášilo. Recepty koláčů tvoří přílohu listů. Bohužel se nám nepodařilo
získat recepty všech koláčů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH

Loučení s předškoláky

Provoz mateřské školy o prázdninách
S koncem školního roku je v naší mateřské škole neodmyslitelně
spjato loučení s předškoláky. Děti, které odcházejí do školy, se
bude zajištěn ve dnech
loučí se svými kamarády a učitelkami. Pro děti a jejich rodiče
1. 7. - 16. 7. 2010 a
jsme ve spolupráci s Obecním úřadem v Oudoleni připravili
23. 8. - 31. 8. 2010
slavnostní rozloučení. Anička Blažková, Nelinka Frühbauerová
v době od 7:00 do 16:00 hodin.
a Tomík Peterka si pro přítomné připravili krátký program
sestavený z písniček, říkadel a tanečků z tematického projektu
„Doprava“ a projektu „Má vlast“. Vystoupení bylo doplněno výtvarnými pracemi dětí v daných tématech. Do práce
jsme zařadili nové poznatky získané na seminářích v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Žďáru nad Sázavou. Pan
starosta Václav Augustin popřál dětem šťastný vstup do základní školy a paní Blanka Zvolánková krásnými
šerpami pasovala předškoláky na školáčky (viz. foto z titulní strany). Na památku děti dostaly knížku „Zuzanka
a ježeček“.
Pavla Váňová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Přírodovědná soutěž v Krucemburku
Dne 2. června se žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže v Krucemburku. V poznávání rostlin a živočichů
soutěžili žáci ve třech kategoriích, naši školu úspěšně reprezentovalo 8 žáků. Nejúspěšnější byli: Matěj Běhounek
(4. tř.), který se umístil na 1. místě a Tomáš Husslik (2. tř.) a Eliška Ondráčková (2. tř.), kteří obsadili se stejným
počtem bodů 1. - 3. místo. Všichni tři získali maximální počet bodů v dané kategorii.

Projekt: Obklopeni přírodou
Celkem osm škol z různých koutů Vysočiny prezentovalo v úterý 15.
června výsledky své práce na žákovské konferenci na Středisku
ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Co zástupce
úspěšných tříd, které postoupily do tohoto finálového kola,
na konferenci čekalo? Děti představily výsledky své práce – vyplněné
pracovní listy, vlastnoručně vyrobené papíry, přírodní barvičky, sádrové
odlitky stop zvěře, obrázky a mapky. Kromě toho si mohly ověřit své
znalosti na čtyřech stanovištích, kde poznávaly léčivé bylinky a dřeviny,
lovily vodní bezobratlé živočichy v jezírku a stloukaly budku pro rehka.
Finálové klání mělo nakonec jen jednoho vítěze, kterým byly všechny
zúčastněné školy. Zástupci ze základních škol Velké Meziříčí, Lhotky
u Velkého Meziříčí, Oudoleň, Domamil, Polná, Bory, Oslavice a Ždírec
n/D. si kromě diplomů odváželi domů i léčivé bylinky, sazeničky dubu,
lupy na pozorování bezobratlých živočichů a dort.

6. ročník dětské výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého
Žáci naší školy se stejně jako v minulých letech zúčastnili výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého. Do soutěže
jsme zaslali 15 prací. Soutěže se letos zúčastnilo 6 základní škol: ZŠ Havlíčkova Borová, ZŠ Krucemburk, ZŠ
Okrouhlice, ZŠ Oudoleň, ZŠ Sobíňov a ZŠ Vojnův Městec. Dne 24. června proběhlo
vyhodnocení soutěže. Za naši školu získal za svoji práci Zvláštní cenu Ondřej Béna (5. tř.).

Proč pro mléko do ciziny, když je lepší z Vysočiny?
Farmář z Netína u nás ve škole
Jako každoročně jsme se i v tomto školním roce účastnili spousty soutěží sportovních,
přírodovědných, dopravních, tak i výtvarných. Jsme rádi, když se do práce zapojí všechny
děti, bez rozdílu věku. Tak to bylo i s výtvarnou soutěží s názvem Bílé moře Vysočiny.
I když nám ke konci roku už docházely síly i nápady, tohle nás oslovilo. Měli jsme vytvořit
plakát na podporu českého mléka a českých mléčných výrobků. Protože žijeme na
venkově, nebylo pro nás tak těžké něco vymyslet. Na nějakou výhru jsme přitom ani
nepomysleli. O to větší bylo překvapení, když nám do týdne zavolal farmář pan Němec, že
nám moc děkuje za účast, a že se jim naše práce moc líbila a ocenili ji 3. místem. Další
překvapení nás čekalo za dva dny, kdy nám přijel osobně poděkovat. Chvíli jsme si s ním
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povídali o podnikání, farmaření a samozřejmě o tom, co všechno se vyrábí z mléka přímo na jejich farmě.
Některé výrobky nám přivezl i ochutnat. A tak jsme ochutnali jogurty s různými příchutěmi, probiotický nápoj
Francimel, pařené sýry, sýry s bazalkou, s česnekem, … Prostě bylo co ochutnávat. Pro mnohé z nás to bylo první
seznámení s chutí mléčného výrobku bez konzervantů, škrobů, stabilizátorů a různých potravinových náhrad. A co
navíc? Chutnalo to výborně.
Vladimíra Stehnová

Den plný pohádek a kouzlení
Pohádku O koblížkovi si pro školkáčky připravili žáci 1.
a 2. ročníku. Žáci 3. ročníku zahráli pohádku The little
house in the forest. Nakonec se hrálo kouzelnické
představení Pod kloboukem.
Všem se představení moc líbila, a tak se v příštím
školním roce budou představení opakovat, tentokrát pro
širší veřejnost v kulturním domě.
Vladimíra Stehnová

Netradiční den
Ve čtvrtek 24. června
žáci 5. ročníku vyměnili
svá místa v lavicích za
katedru. Zkusili si, jaké to je být učitelem. Ondra vedl hodinu matematiky
a českého jazyka u třeťáků, Káťa a Jára se rozdělili o český jazyk a matematiku
u čtvrťáků. Svého úkolu se zhostili velmi dobře. A jejich žáci? Snažili se, pilně
pracovali a své nové učitele nezlobili.
Dagmar Losenická

Šachový kroužek
Šachový kroužek jsme zakončili turnajem, který
probíhal od dubna do konce června. Předposlední školní den jsme na výletě
v Cibotíně vyhlásili výsledky. Třetí místo obsadil Tomáš Bačkovský, stříbrná byla
Ivanka Bencová a 1. místo patřilo Kačce Antlové. Všem zúčastněným moc
gratuluji a přeji krásné prázdniny!
Kateřina Sobotková
A pak již nadešel ten dlouho očekávaný poslední školní den. Paní učitelky rozdaly
dětem vysvědčení, rozloučily se spolu s ostatními dětmi se žáky 5. ročníku: Káťou
Antlovou, Ondrou Bénou a Járou Ondráčkem, kteří po prázdninách nastoupí do
školy v Havl. Borové. Následoval krátký program na rozloučenou, který připravila
Káťa Antlová s děvčaty a nakonec si všichni společně zatancovaly. A pak již: HURÁÁÁÁ PRÁZDNINY..............

Učitelky základní školy přejí všem pěkné prázdniny.

SDH OUDOLEŇ
Hasiči tu v červnu byli pro Vás.
První červnovou sobotu jsme v kulturním domě uspořádali dětské
odpoledne plné hudby, her a zábavy. Kluky nejvíce zajímal simulátor
jízdy ve formuli. Venku si děti mohly vyzkoušet jízdu na čtyřkolkách
a vyhlášen byl i vítěz v pěvecké soutěži „Oudoleňský kanárek“. Za nej
zpěvačky byly zvoleny Terka Ondráčková a Adéla Bencová. Na druhé
místo se prozpívala Kačka Antlová a bronzovou příčku ovládly Lucka
Slámová a Kristýna Vencová. Každý, kdo prošel osm soutěžních
stanovišť, dostal na památku plyšáka a malé občerstvení. Profesionální
hasiči
z
Chotěboře
nám
ukázali
zásah
u havarovaného auta a vyproštění cestujícího. Zatímco hasiči
ukazovali své dovednosti, rychlost a profesionalitu, Radek Antl jako
vystříhávaný hlavně odvahu.
I večer se zpívalo. To karaoke uchvátilo především rodiče. Po
prvotním oťukávání jsme se o mikrofony s nadsázkou prali. Divili
byste se, v kolika spoluobčanech dřímá zpěvák, který dosud neměl
příležitost.
V sobotu 26. 6. ráno nám vymetená obloha dávala naději, že výlet
na Macochu nebude mít chybu. Plný autobus odjížděl v 7.00 hodin
od KD. Nejdříve jsme zamířili do Moravského krasu. Navštívili jsme
Punkevní jeskyni s plavbou na lodičkách, která je nejen poučná, ale i zábavná. Většina z nás se nad propast
Macocha nechala vyvézt kabinkovou lanovkou. Shlédli jsme do propasti z horního i dolního můstku a procházkou
krásnou přírodou se vrátili na parkoviště. Dalším cílem byla přehrada Vír. Pan hrázný poskytl odborný výklad
a odpovídal na otázky. Nikdo si nenechal ujít ani prohlídku přehradní štoly.
Přestože odpovědi na otázku, zda ještě zvládneme podívat se na svět z výšky rozhledny Karasín, byly protichůdné,
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vyhrála zvědavost. Nakonec snad nikdo nelitoval. Děti se vyřádily na přilehlém hřišti a rodiče se spíše
občerstvovali.
Unavené a plné dojmů nás pan Benc v pořádku dovezl v podvečer domů. Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kdo se organizačně podíleli na obou akcích. Slečnám ze skupiny KSG za vystoupení a sponzorům za věcné
i finanční dary. Budeme se těšit při dalších akcích nashledanou.
Sponzoři DD: Apoly Přibyslav, HK dřevovýroba, Jatka Oudoleň, Jednota Chotěboř, JSC Computer, Kraj Vysočina,
LDO Přibyslav, Město Chotěboř, Pekárna Vilém, Pivovar Chotěboř, Stanislav Sláma Oudoleň.
Marie Antlová

TJ SOKOL OUDOLEŇ

Podmínka účasti: min. 2 dívky / ženy v družstvu
Startovné: 50,- Kč/os.
Občerstvení zajištěno.
Prezentace: 7.30 hodin
Začátek turnaje: 8.00 hodin
KULTURA A INZERCE

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci červenci oslaví výročí narození:

V měsíci srpnu oslaví výročí narození:

Stanislava Antlová, Oudoleň 134
Milan Janáček, Oudoleň 4
Milan Benc, Oudoleň 149

Růžena Štefáčková, Oudoleň 186
Růžena Zdražilová, Oudoleň 19
Zdeňka Holasová, Oudoleň 70
Jiří Pelán, Oudoleň 24
BLAHOPŘEJEME!!

ZO ČSCH ve spolupráci s obcí Velká Losenice si
Vás dovoluje pozvat k návštěvě

OZNÁMENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
V HAVL. BOROVÉ
MUDr. Jaroslav Pučalík, praktický lékař v Havl.
Borové, oznamuje, že od 26. 7. do 6. 8. 2010 bude
ordinace v Havl. Borové uzavřena
z důvodu dovolené.

jubilejní XI. podpeperské výstavy
králíků, drůbeže, holubů, morčat, s ukázkou
expozic okrasného ptactva, okrasných kachniček
a bažantů, nutrií, ovcí, koz a obří šneci se
představí též.
Výstava se bude konat

VÝPŮJČNÍ DOBA V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Knihovnice Místní knihovny v Oudoleni oznamuje, že
v době od 12. 7. do 2. 8. 2010 bude výpůjční doba v
knihovně od 19:30 do 20:00 hodin.
V pondělí 5. 7. (svátek) bude knihovna otevřena
od 16:00 do 18:00 hodin.

23. – 25. července 2010
v nových prostorách vedle kanceláří ZD.
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna
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