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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 13. června 2009 od 20:00 hodin 
 

Hudba p. Bílek  Aleš              Občerstvení zajištěno              Vstupné dobrovolné 
∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼  ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ 

a dále na 
 

PŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU BÁBOVEKPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU BÁBOVEKPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU BÁBOVEKPŘEHLÍDKU A OCHUTNÁVKU BÁBOVEK    
v sobotu 13. června 2009 od 19:30 hodin 

před kulturním domem. 
 

   Budeme velmi rádi, když se pochlubíte svou zaručeně nejlepší bábovkou, 
                         ale také se můžete zúčastnit pouhým ochutnáváním. 

 

                               Bábovky mohou být: sladké, slané, masové....   
             Bábovku, i s receptem, doneste v sobotu 13. 6. do kulturního domu  
                                           v době  od 18:30 do 19:00 hodin. 

 
V případě nepříznivého počasí se obě akce budou konat v kulturním domě. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- umístění kontejneru na velkoobjemový odpad 

v naší obci v měsíci červnu.  
- Závěrečný účet Obce Oudoleň za rok 2008 a 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2008. Závěrečný účet byl schválen bez výhrad. 

- rozpočtové změny č. 1/2009.  
- Obecní ples v termínu 16. 1. 2010, hudba: 

H.O.P.E.  
- žádost o přemístění nástřešáku z čp. 137 na 

obecní pozemek z důvodu výměny střechy.  
- instalaci ovládání zvonu v kapličce pomocí mobilu. 

Budou osloveny místní složky o příspěvek na 
instalaci ve výši 1 000,- Kč.  

- odměnu Mgr. Losenické Dagmar, ředitelce ZŠ a 
MŠ Oudoleň z účelové dotace na realizaci 
rozvojového programu: „Zvýšení nenárokových 
složek platů a motivačních složek mezd 
pedagogických pracovníků“. 

- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:   
- s informacemi o průběhu schvalovacího řízení 

územního plánu obce Oudoleň. 
- s informacemi z jednání s ČIŽP Havlíčkův Brod, 

ohledně žádosti o pokácení lípy u čp. 19. 
- s Oznámením o zahájení řízení o návrhu 

územního plánu Slavětín. Veřejné projednání 
návrhu územního plánu Slavětín se uskuteční dne 
17. 6. 2009 v 16:00 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu ve Slavětíně.  

- se zamítavým stanoviskem Krajského úřadu kraje 
Vysočina k žádosti o dotaci z grantového 
programu „Sportoviště 2009“ na projekt: Cvičebna 
pro ženy. 

- s informacemi o stavu na účtech obce. 
- se stanoviskem Městyse Havlíčkova Borová 

k provozování mulčovače v majetku Svazku obcí, 
plynofikace obcí Borovsko.  

- se žádostí Havl. Borové zemědělské a. s. a 
vyhlašuje záměr prodeje částí pozemků p. č. 661 a 

Jen ta věc je ztracena, 
kterou člověk sám vzdá.  

(G. E. Lessing) 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   21. 5. 2009 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s  ob ecním ú řadem vyhlašuje  
 

na sobotu 27. června 2009 v dob ě od 9:00 do 11:00 hodin 
v hasi čské klubovn ě 

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U 
 

� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/. 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek. 
� Domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční. 
� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. 

 
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:   elektrospotřebiče, ledničky, televize, lyže, dětské  
                                                                           kočárky,  nábytek,  počítače,  jízdní kola   

     Tyto věci  se  transportem znehodnotí . 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytl ů či krabic, aby se nepoškodily transportem.  

Děkujeme za Vaši pomoc.  

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU 

ve dnech 5. – 6. 6. 2009 
v obci Oudoleň 

 
Počet voličů v obci:      275 
Počet voličů, kteří volili:      101  tj.36,7% 
Počet platných hlasů:      101 
 
Počet hlas ů pro jednotlivé strany:  
ČSSD     27 hlasů 
KDÚ-ČSL    25 hlasů 
KSČM     12 hlasů 
ODS     11 hlasů 
Suverenita      7 hlasů 
Věci veřejné      5 hlasů 
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ…“   3 hlasy 
Strana zelených     3 hlasy 
Evropská demokratická strana    2 hlasy 
Strana svobodných občanů    2 hlasy 
Libertas.cz      1 hlas 
Volte Pravý Blok…     1 hlas 
Dělnická strana      1 hlas 
NEZÁVISLÍ      1 hlas 
 

658 v k. ú. Oudoleň, a to částí, které vedou 
areálem společnosti a částí, které jsou zastavěné 
zemědělskými stavbami. 

- se žádostí o prodej pozemků a vyhlašuje záměr 
prodeje částí pozemků p. č. PK 661, 663 a 658 v k. 
ú. Oudoleň, a to částí, které sousedí s pozemky ve 
vlastnictví žadatele, z důvodu průjezdu na pole. 

- s možností získání dotace z Operačního programu 
Životního prostředí pro odpadové hospodářství. 

- s pozvánkou na Setkání rodáků obce a místní části 
Macourov ve dnech 19. – 20. června 2009.  

- se žádostí o prodej pozemku a vyhlašuje záměr 
prodeje části pozemku p. č. 648/45 – příjezdové 
cesty k čp. 46. 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
- projednat žádost o pokácení 3 stromů u potoka 

před čp. 88 a 72, přímo na místě samém. Období 
vegetačního klidu, tj. doba vhodná na kácení 
stromů, je od 1. 10. do 31. 3.  

 

 

 

TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Další  zasedání  Zastupitelstva  obce Oudoleň  se bude   
konat  ve   čtvrtek  18. června  2009 od 19:00  hodin v zasedací místnosti  obecního úřadu.   

MÍSTNÍ KNIHOVNA 
Místní knihovna bude otevřena v červnu každý týden. V červenci a srpnu bude otevřena 1x  za  14  
dní  v sudém   týdnu,  tj. 20. 7. , 3. 8. , 17. 8. a  31. 8. 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Ve dnech 19. – 21. června 2009 bude v naší obci za kulturním domem přistaven kontejner  

      na velkoobjemový odpad.  
     Do   tohoto    kontejneru   je   možné   ukládat:   velkoobjemový   odpad.   Jedná   se     

  především o  starý nábytek, podlahové krytiny, sanitární keramiku apod.  
    V žádném případě se to tohoto kontejneru nesmí ukládat: elektrospotřebiče  

nebo nebezpečný odpad. 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE 
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KRAJSKÝ ÚŘAD 
 

Jazykové kurzy ANGLIČTINY a NĚMČINY. 
Již čtvrtým rokem probíhají  

ve Ždírci n/D. v budově Městské knihovny. 
Bližší informace na:  

T.Dymacek@seznam.cz,  721 813 959. 
Od září pravděpodobně i v Havl. Brodě. 

Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                     
Václav Augustin                         

                                                                                                           starosta obce                                                   

Slovo hejtmana: Léto budiž pochváleno – 
na Vyso čině zvlášt ě! 
Červen je měsícem nadějí. Je příjemně teplo a navíc - 
léto je na dosah. A s ním prázdniny a dovolené. Kdo 
by se netěšil? Navíc je dnešní svět člověku s českým 
pasem téměř celý otevřený, máme spoustu možností 
k jeho poznávání anebo odpočinku na lukrativních 
cizokrajných místech. 
A pak máme ještě jednu možnost. Najít si to příjemné 
a zajímavé místo v některém z kouzelných koutů naší 
země. S menším zatížením své kapsy, bez stresů 
z náročného cestování, bez obav z obtížné domluvy 
nebo své nejisté bezpečnosti v neznámém prostředí.  
I znalci té naší relativně malé republiky přiznávají, že 
stále mají co poznávat. Vybavil jsem si: Jako 
každoročně i na letošním lednovém veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour v Brně se všechny naše 
kraje, stovky měst a obcí pyšně prezentovaly pestrou 
nabídkou přírodních krás, památek a akcí na svém 
území. Potkal jsem tam kamaráda. Dvě igelitky měl 
nacpané prospekty a vypadal nešťastně. „Copak je? 
Co tě tak zničilo?“ zeptal jsem se ho. Povzdechl si: 
„Tolik zajímavých míst, kam bych rád jel. Ale když to 
se nedá stihnout. Ani za tři životy. A já mám už jen 
šest let do penze. A pak počítám jen tak pětadvacet na 
další poznávání...“ 
Opravdu se stačí jen rozhlédnout. Tedy dnes stačí 
párkrát kliknout na internet. A nemusíme daleko. 
Přiznejte si – znáte celou Vysočinu? Víte, co všechno 
se tu děje? Nejde jen o známá turistická centra, i když 
jsme pyšní na to, že máme u nás tři památky zapsané 
do seznamu UNESCO, což se zatím nepodařilo 
žádnému jinému kraji. Mají co nabídnout a prezentují 
se i menší obce. Často sdružené do mikroregionů – 

v nich si navzájem pomáhají a inspirují se dobrými 
nápady. Máme dohromady na Vysočině 42 
mikroregionů. Mnohé jsou lehce identifikovatelné – 
jako např. Mikroregion Telčsko, Mikroregion Bystřicko, 
Moravskobudějovický mikroregion nebo Svazek obcí 
Lípa. Jiné mají i poetické až tajemné názvy - Svazek 
obcí mikroregionu Černé Lesy, Brána Vysočiny, 
Povodí Stařečského potoka nebo Mikroregion Podhůří 
Mařenky. A všude – i v těch nejmenších obcích 
najdeme cíl, který stojí za návštěvu. 
Na Vysočině se navíc nemusíte nudit. Kraj podporuje 
nejrůznějšími grantovými programy nejen obnovu 
památek a regeneraci městských i obecních lokalit. 
Řada kulturních a sportovních akcí je už tradicí, jiné 
stále vznikají. A nejde jen o ty hodně viditelné jako je 
Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů nebo Zlatá 
lyže či Silniční běh městem Jarmily Kratochvílové, 
které patří mezi krajské VIP akce. Letos proběhl už V. 
ročník ankety „Zlatá jeřabina“ – ceny kraje Vysočina za 
kulturní počin roku 2008. Cílem ankety bylo poukázat 
na množství zajímavých kulturních akcí probíhajících 
v kraji a na péči o jeho bohaté kulturní dědictví. O 
přízeň veřejnosti se ucházelo šedesát kulturních 
projektů. V obou vyhlášených kategoriích – „Kulturní 
aktivita“ a „Péče o kulturní dědictví“ – byla nominována 
třicítka úspěšných kulturních počinů, které jsou sice 
vypovídajícím průřezem kulturního života a aktivit 
občanů, zároveň však jsou pouhou částí pestré 
a početné nabídky kvalitních kulturních akcí v našem 
regionu a skvělou ukázkou péče o historické skvosty 
na území kraje.  
Co mě napadá závěrem tohoto „předletního“ 
zamyšlení? Nemáme u nás zajištěné to stabilní počasí 
jako u teplých moří. Někdy v domovině i uprostřed 
prázdninových dnů kroutíme hlavou, hledíme na 
zamračenou oblohu a vybavují se nám slova klasika: 
„...tento způsob léta se mi zdá býti poněkud 
nešťastným...“ Přesto máme i doma v Česku nebo 
přímo na Vysočině mnoho šancí na příjemně strávené 
dny.  
Tak mi dovolte nakonec přání: Léto budiž pochváleno 
– na Vysočině zvláště! 
                           Jiří Běhounek,hejtman kraje Vysočina 

 
 
 

MLADÍ HASIČI 
Okresní soutěž v Havlíčkově Brodě 23.5.2009 
V sobotu 23. května o půl desáté se mladí hasiči společně 
s vedoucími vydali na cestu do Havlíčkova Brodu, dějiště 
okresní soutěže ve hře Plamen. 
Po registraci, ve které jsme dostali startovní číslo 3 z 9 
družstev, se mělo v 11 hodin začít soutěžit. Vše již bylo 
posunuto o několik hodin. Děti  byly netrpělivé, neboť 

HASIČI 
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Čeká nás návštěva leteckého muzea ve Vyškově a pak výprava do dávných časů, 3D kino a 
ZOO – vše v areálu DinoParku. A protože nám mladí hasiči udělali letos velkou radost, 
uhradí SDH všem dětem do 15ti let dopravu autobusem a vstup do muzea i DinoParku.  

Odjezd v 7. 00 h od KD. 
Zájemci se mohou hlásit do 17. 6. v prodejně v Oudoleni, kde uhradí zálohu 200,- Kč/os. 

Kapacita míst je 44 osob, 
a to by v tom byl tyranosaurus, abychom ho tentokrát nenaplnili 

začínal být organizační zmatek – nebyla připravena kladina a po dovezení 
rozhodčí zjistili, že je nahnilá. Nebyla funkční elektronická časomíra. Ze 
strany starších družstev, která běhala štafetu požárních dvojic, byly 
dávány protesty. Hlavní rozhodčí také zjistil, že je málo lidí na časomírách, 
tak se i naše fanynky (Marie Antlová, Vlaďka Stehnová a Iva Běhounková) 
nečekaně zmocnily stopek.   
První soutěží, která začala až ve 12 hodin, byla štafeta 4 x 60 m. První 
pokus v této disciplíně skončil fiaskem, a proto jsme čekali na výsledek 
druhého pokusu. Další disciplínou byla štafeta požárních dvojic. Poté tým 
čekala královská disciplína, kterou je pro všechny hasiče požární útok. Na 
stadionu bylo už vše připraveno - časomíra, nástřikové terče a rozhodčí na 
svých místech. I sluníčko začalo pěkně pálit. Příprava na základně 
proběhla pečlivě. Časomíra se zastavila na 32,55 s, což byl v konečném 
pořadí této disciplíny čtvrtý nejrychlejší čas.  
I přesto, že to byl den zmatků, nervozity a organizačního chaosu, se naši 
mladí hasiči umístili na krásném 4. míst ě.   Vedoucí MH: Vlasta Bencová 
 

OKRSKOVÁ  HASIČSKÁ  SOUTĚŽ - JITKOV 30.5.2009 
V sobotu o půl desáté se hasiči z Oudoleně vydali 
bojovat na okrskovou soutěž do Jitkova. Naši obec 
jela reprezentovat 2 družstva mužů - mladších, 1 
družstvo mužů - starších a 1 družstvo žen. V 11 
hodin šel průvod a poté následovala samotná soutěž. 
Do této akce se přihlásilo 11 družstev mužů v 
kategorii mladší, 6 družstev mužů v kategorii starší a 
5 družstev žen.  
Součástí soutěže byly i závody jednotlivců v běhu na 
100 m s překážkami a to pouze v kategorii mladší. U  
žen  v běhu na 100 m se Markéta Zelenková umístila 
na 4. míst ě z 22 účastnic s časem 24,01 s. Třetí 
místo jí uteklo o 0,01 s. V kategorii mužů se nejlépe z 
našich řad umístil Zdeněk Benc s 24,11 s  a skončil 
na 24. míst ě z 50 zúčastněných závodníků. Poté 
následoval tolik očekávaný požární útok, který byl 
mokrý doslova. Hustý déšť prověřil možnosti všech 
týmů dobrovolných hasičů. 
Při vyhlašování výsledků se počasí jen trochu 

umoudřilo. Muži - mladší obsadili 11. místo , muži - starší 3. a 5. místo  a  ženy 5. místo .  
Už se těšíme na příští okrskovou soutěž, která se uskuteční v Cibotíně. Letos jsme si ověřili, že příště bude třeba 
upřesnit pravidla sout ěže a zajistit lepší počasí.                                                                                   Vlasta Bencová 
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 
                    

                                     Mateřská škola zve srdečně všechny občany na 
                     LOUČENÍ  PŘEDŠKOLÁKŮ S MATEŘSKOU ŠKOLOU 

                       ve čtvrtek 25. 6. 2009 od 16:00 hodin 
                     do zasedací místnosti obecního úřadu.                                                     

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA: 
MÁJOVÁ BESÍDKA 

 Májová besídka. Říkal jsem básničku. Mamce se to líbilo. Martin 
A. (I. tř.) 

 Májová besídka. Povedlo se mi švihadlo. Hráli jsme pohádku O 
třech prasátkách. Přes švihadlo jsem skákala s Eliškou. Anna S. 
(II. tř.) 

 Májová besídka. Hrál jsem vypravěče. Skákal jsem přes 
švihadlo. Líbila se mi pohádka O praotci Čechovi. Moc se mi to 
líbilo. Tom B. (II. tř.) 

 Dne 17. 5. 2009 byla besídka. Nejdřív byly rosničky. Rosničky 
byly Jana K. a Jana H. a reportér byl Kuba O. Potom byla 
pohádka O třech prasátkách. Po třech prasátkách byl Jiří Žáček: 
Aprílová škola. Po Žáčkovi byl „Zlatý věk“. V tom jsem hrál já, 
Káťa A. a Ondřej B. Potom byla flétna. Po flétně byl Praotec 
Čech. Po Čechovi byla švihadla. Brácha skákal taky. A nakonec byla pohybovka: Ty a já.                                                    
Michal S. (III. tř.) 

 
JÍZDA NA DOPRAVNÍM H ŘIŠTI 

 Dneska 18. 5. jsme měli dopravní výchovu, jezdili jsme u pošty, i 
školka tam byla. Byl tam pán od Besipu a dělal nám policistu. 
Taky nám tam udělali silnici se značkami. Když jsme dojezdili, 
tak nám ta paní dala samolepku. Kuba O. (III. tř.)                                        

 Jezdili jsme u kulturáku. V testu jsem měla chybu. Pak jsme šli 
jezdit ven, ale začalo pršet. Až přestalo pršet, dojezdili jsme a 
pak jsme dostali průkaz, medvídka a samolepku.  Káťa A. (IV. tř.) 

 
VÝLET DO CHOTĚBOŘE A NA BÍLEK 

 Dne 21. 5. jsme jeli na výlet do Chotěboře a na Bílek. Když jsme dorazili do Chotěboře, kousek jsme šli a došli 
jsme k hasičům. Velitel nám to tam všechno představil a pustil nám poučný film, 

potom jsme se šli podívat na obleky, auta a jejich 
vybavení. Také jsme si mohli zastříkat. A potom jsme 
se jeli podívat na Bílek na psy (těch tam prý bylo asi 
dvacet, byl tam také kůň a dvě andulky). Rozdělili 
jsme se na dvě skupiny, jedna skupinka jezdila na 
koni a druhé skupině paní vysvětlovala, jak se máme 
chovat ke psům a co znamenají jejich výrazy. A 
ukazovali nám, jak psi běhají přes překážky. Moc se 
mi to líbilo. Jana K. (III. tř.) 

 Ve čtvrtek 21. 5. jsme byli v Chotěboři na hasičích. 
Stříkali jsme hadicí a potom jsme jeli na Bílek, jeli jsme okolo starých kasáren. A 
potom jsme se jeli podívat k pejskům. A potom nám ta paní u těch pejsků 
vyprávěla, co pejskové dělají. Paní nám jednoho pejska ukázala, jmenoval se Lusy, 
byla to fena. Pak jsme jezdili na koni. Pak nám ta paní ukázala, jak pejskové běhají 
po trati. Já jsem běžel s jedním pejskem. Potom jsme jeli k nám do Oudoleně. Moc 

se mi to líbilo. Kuba B. (III. tř.)  
 Ve čtvrtek 21. 5. jsme byli v Chotěboři na hasičích, mohli jsme i stříkat. A pak jsme jeli na Bílek na pejsky. Mohli 

jsme jezdit na koni a relaxovat se psem. Pak jsme se dívali, jak běhají na soutěžích. Pak jsme si to mohli 
vyzkoušet. A nakonec jsme už šli do autobusu, ale pak ještě pán přinesl štěně. Bylo moc hezké, ale více se mi to 
líbilo o těch psech. Matěj B. (III tř.)                                                                                                                 

 
LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY V CHOT ĚBOŘI A HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 
V úterý 26. 5. 2009 se konaly v Chotěboři lehkoatletické závody školních družin. Naše škola vyslala deset sportovců, 
kteří se v celkovém počtu 148 závodníků neztratili. Nejvíce se dařilo Janě Hamerníkové , která získala zlatou 
medaili v hodu kriketovým mí čkem . Tomáš Ba čkovský  přivezl stříbro za skok daleký  a Anna Stehnová bronz 
za hod kriketovým mí čkem . 
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HISTORIE 
                    

V hodinách tělesné výchovy jsme zahájili sportovní desetiboj, a tak jsme se připravovali 
na další závody.  
Dne 28. 5. 2009 se naši žáci zúčastnili lehkoatletických závodů v Havlíčkově Brodě, a 
také tam jsme zabodovali:  Eliška Ondrá čková získala 2. místo v hodu kriketovým 
míčkem. 
Všem děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho sil a 
sportovního štěstí při dalších soutěžích.                                    Mgr. Vladimíra Stehnová 
 
NÁVŠTĚVA GALERIE A MUZEA V HAVLÍ ČKOVĚ BRODĚ 

 28. 5. jsme navštívili galerii a muzeum v  Havlíčkově Brodě. V galerii jsme viděli 
obrázky pohádek a loutky, 
nakonec jsme natočili film. Pak 

jsme šli do muzea Karla Havlíčka Borovského. Domů jsme 
přijeli autobusem. Moc se mi ten výlet líbil. Kuba B. (III. tř.) 

 28. května jsme navštívili galerii a muzeum v Havlíčkově 
Brodě. Jeli jsme autobusem po obědě. Prohlédli jsme si 
loutky. Pak jsme se dívali na pohádku Zvon. Naším největším 
úkolem bylo vyrobit animovaný film. Já jsem byla režisér a 
Matěj můj pomocník. Potěšilo mě, že mě děti vybraly. Film 
jsme nazvali Bum bác.., protože v něm všechno padalo. Než 
nám paní náš výtvor sestříhala, viděli jsme Fimfárum. Do 
odjezdu autobusu jsme ještě stihli navštívit rodný dům K. H. 
Borovského a podzemí, na zmrzlinu už nezbyl čas.  Katka A. 
(IV. tř.)       
    

ŠACHOVÝ TURNAJ 
Od ledna 2009 se učí žáci v naší škole hrát šachy. 
Abychom se otestovali, jak na tom jsme, uspořádali jsme 
v květnu turnaj, který probíhal celý měsíc. Zúčastnilo se 
ho 10 hráčů, to je rovných 50 % žáků Základní školy 
Oudoleň. Hrál každý s každým, jednou s černými, 
podruhé s bílými figurkami, takže si všichni zahráli 18 
kol. Každý nasbíral (kromě zkušeností) určité množství 
bodů za výhru či remízu a po sečtení jsme tu měli vítěze. 
Tím se stal Tomáš Ba čkovský , který měl na svém 
kontě 17 bodů z 18, tudíž zaslouženě získal první místo. 
Na druhém místě se s 13,5 body umístil Michal Strašil . 
O 2 body méně a tím třetí místo získala Anna 
Stehnová . Čtvrté místo s 10 body obsadil Jakub 
Bačkovský. O páté místo byl veliký boj, Patrik Strašil, 
Kateřina Kubátová a Eliška Ondráčková získali totiž 
stejný počet bodů, ale díky vzájemným zápasům 
obsadila 5. místo Katka. Turnaje se zúčastnili také Matěj 
Běhounek, Jára Ondráček a Jana Losenická. Všem blahopřeji a doufám, že je tato hra bude bavit i nadále a budou 
se v ní během prázdnin zdokonalovat ☺!                                                             Kateřina Sobotková, vychovatelka ŠD 

 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Legenda ke kříži u čp. 49  
                         Na kříži je letopočet 1846. 

 

„Z Blatný  u Hlinska  sem  do  Oudoleně  (na obec) přivezli  šupem manželku  
řezníka s dvěma  malými dětmi, která  pocházela  z  čp.  49  (od  Hejkalů).  
V čísle 49 byli  už  jiní  majitelé.  Když  ji  sem  dovezli, rance  s peřinami  
a prádlo složili do sklepa a tam měla být.  
Její muž  měl velké dluhy a lidé mu neplatili, a tak o všechno přišel a ještě  
šel do vězení. Paní z toho byla tak zoufalá, že před Benákovy čp. 50 skočila  
i s děvčetem do studny a utopily se obě dvě. Větší chlapec utekl. Vzali si ho  
údajně poté Hejkalovi z Jitkova (hospoda).“        (z vyprávění starousedlíků) 
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STOLNÍ TENIS – SEZÓNA 2008 - 2009 
                    

Tak je opět dohráno a je třeba krátce zhodnotit uplynulou sezónu. V regionálním přeboru Vysočiny hrají dvě 
družstva, a to 1. a 2. třídu. Přesto, že jsme 1. třídu hráli v oslabené sestavě, je nutno říci, že to dopadlo velice dobře. 
Po polovině soutěže jsme byli na 9. místě, v druhé polovině ještě o jedno místo níže, ale přesto se 1. třída udržela, 
což je velký úspěch. Vždyť v této třídě hraje spousta hráčů krajský přebor. Ve 2. třídě jsme na tom byli o poznání 
lépe. Po prvním kole na 6. místě a v konečném hodnocení na velice pěkném 4. místě. Jediný bod nás dělil od 3. 
místa. Tímto je třeba poděkovat všem hráčům za zodpovědný přístup k jednotlivým zápasům. A popřát hodně sil a 
přesnou ruku do nové sezóny. Zároveň chceme tímto poděkovat TJ Sokol Oudoleň a obecnímu úřadu za pomoc, 
podporu a poskytnutí prostor. Bez tohoto bychom stolní tenis hrát nemohli. Nakonec uvádíme internetovou adresu, 
kde je možné sledovat stolní tenis v celé republice: www.pinec.info.                                             Oddíl stolního tenisu 
 
VÝSLEDKY I. TŘÍDY REGIONÁLNÍHO PŘEBORU VYSOČINY 
Poř. Mužstvo Utkání   Výhry Remízy Prohry Zápasy Body 

1.  Kámen A  22 20 0 2 281:115 62 

2.  SB Světlá B  22 18 1 3 261:135 59 

3.  Chotěboř E  22 17 2 3 267:129 58 

4.  Havl.Brod C  22 15 0 7 247:149 52 

5.  Ledeč B  22 12 3 7 224:172 49 

6.  Havl.Brod D  22 10 1 11 209:187 43 

7.  ZŠ Nusle HB B  22 9 2 11 201:195 42 

8.  Přibyslav B  22 7 2 13 176:220 38 

9.  ZŠ Nusle HB C  22 5 3 14 172:224 35 

10.  Oudole ň A  22 5 2 15 150:246 34 
11.  Jitkov A  22 6 0 16 168:228 34 

12.  Přibyslav C  22 0 0 22 20:376 22 

 
VÝSLEDKY II. TŘÍDY REGIONÁLNÍHO PŘEBORU VYSOČINY 
Poř. Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Zápasy Body  

1.  Jitkov B  22 21 0 1 302:84 64 

2.  Chotěboř F  22 20 1 1 319:77 63 

3.  SB Světlá C  22 14 3 5 276:120 53 

4.  Oudole ň B  22 15 0 7 234:162 52 
5.  Mírovka A  22 12 2 8 238:158 48 

6.  SB Světlá D  22 10 3 9 211:185 45 

7.  Havl.Brod E  22 10 0 12 165:221 42 

8.  ZŠ Nusle HB D  22 8 1 13 182:214 39 

9.  Chotěboř G  22 7 2 13 137:259 38 

10.  Jitkov C  22 6 0 16 131:265 34 

11.  Mírovka B  22 2 0 20 105:291 26 

12.  Jitkov D  22 1 0 21 66:330 24 

 
ÚSPĚŠNOST JEDNOTLIVCŮ 
Pořadí Příjmení a jméno Zápasy Výhry Prohry Sety 

20. Fejfar Vlastislav 76 45 31 158:128 
36. Voldán Ji ří 73 29 44 127:169 
40. Ondráček Zden ěk 73 26 47 103:168 
51. Chvojka Milan st. 110 42 68 179:239 
52. Sláma Zden ěk 42 33 9 111:60 
56. Hamerník Ji ří 58 44 14 144:67 
59. Paušíma Milan 70 51 19 159:81 
68. Chvojka Milan ml. 76 43 33 164:130 
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POVINNÉ  RUČENÍ  U  ČSOB  POJIŠŤOVNY 
                                                                        
      PŘIJEDEME za Vámi,   
      ZAJISTÍME převedení 
      bonusu, asistenční  
      služby, úrazové 
      pojištění zdarma. 
      VOLEJTE: 
      pondělí až neděle 
      8:00 – 21:00 hod. 
      TELEFON: 
      602 767 252 
      Martin Gron 
 

        ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
 

V měsíci červnu oslaví výročí narození: 
 

Kafka Oldřich, Oudoleň 102 
a 

Toman Leopold, Oudoleň 88,  
který oslaví krásné 

75. narozeniny. 
                                                                                                  

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 ! !    

KULTURA A INZERCE 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJEM MOTORU                    POJISTNÉ    
osobní automobil                     (ročně od) 
do 1000 ccm           1 380 Kč  
od 1000 do 1350 ccm  1 546 Kč 
od 1350 do 1850 ccm  2 172 Kč 
od 1850 do 2500 ccm  3 366 Kč 
nad 2500 ccm   4 633 Kč 
nákladní automobil   
do 3500 kg   4 633 Kč 
3500 – 12 000 kg  6 570 Kč 
nad 12 000 kg             10 663 Kč 
 

   NABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEB    
    

� POVINNÉ RUČENÍ 
� ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
� ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
� DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ 
� POJIŠTĚNÍ DOMKŮ A 

DOMÁCNOSTÍ 
� ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO 

ÚČTU 
� PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
� STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
� ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
 

Přijmeme též spolupracovníky. 

Informace:   
Martin GronMartin GronMartin GronMartin Gron    

tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767    252252252252    

eeee----mail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.czmail: martingron@seznam.cz    

 VÝUKA NĚMECKÉHO  JAZYKA 
 

Petra Gronová 

Česká Bělá 326 

tel: 724 279 292, 602 767 252 

KINO ŽDÍREC N/D. -  ČERVEN  2009 
 

5.6. pátek v 18,30 hodin 
NORMAL 
Příběh legendárního sériového vraha. Nový český thriller. 
95 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč 
10.6. středa v 17,00 hodin 
ZPÍVÁNÍ 
Závěrečný koncert pěveckých sborů roku 2008-2009. 
Účinkují: Děti z mateřské školy za vedení učitelek: Novotné, 
Sodomkové a Uchytilové. Pěvecký sbor – SBOREČEK – vede 
Hana Adamová. Pěvecký sbor – vede Martina Hojná. 
S veršovanou pohádkou účinkují žáci 5. tříd – vedené Annou 
Horákovou. Koncertem provázejí žáci ZŠ. Vstupné dobrovolné. 
12.6. pátek v 18,30 hodin 
VÉVODKYNĚ 
V našem manželství jsme byli tři. Historické drama ve filmu 
USA. 110 min., přístupný, titulky, 54,- + 1,- Kč 
19.6. pátek v 18,30 hodin 
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ 
Nový model. Původní součástky. Akční film USA. 
99 min., přístupný, titulky, 54,- + 1,- Kč 
29.6. pondělí v 7,35 a v 9,35 hodin 
MONSTRA VERSUS VETŘELCI 
Jenom monstr akce zachrání svět hladce. Americká komedie.  
95 min., 29,- + 1,- Kč 
29.6. pondělí v 17,00 hodin 
MONSTRA VERSUS VETŘELCI 
Jenom monstr akce zachrání svět hladce. Americká komedie.  
95 min., přístupný, 36,- + 1,- Kč 
3.7. pátek v 19,30 hodin 
X-MEN ORIGINS  Americký akční film. 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení. 
ŠATNA. OBČERSTVENÍ. ÚSCHOVNA KOL. Telefon do kina 569 
695 907, 569 694 620. 

 

Práce na PC. www.internetjob.cz/kov 
 

KINO KRUCEMBURK – ĆERVEN 2009 
13.6. sobota 17:30 
POHÁDKY NA DOBROU NOC 
Rodinná komedie USA. Přístupný, česká verze, 
100 min., vstupné 50,- Kč. 

LETNÍ KINO 
19.6. pátek 21:45 
NORMAL     Český film 
Přístupný od 12 let, 95 min., vstupné 75,- 
20.6. sobota 21:45 
SEDM ŽIVOTŮ    Film USA. 
Přístupný od 12 let, titulky, 123 min., vstupné 70,-  
26.6. pátek 21:45 
RYCHLÍ A ZBĚSILÝ 
Pokračování úspěšného filmu USA. Přístupný od 12 let, 
titulky, 99 min., vstupné 75,- 
27.6. sobota 21:45 
VÉVODKYNĚ 
Historický film Velké Británie. Přístupný, titulky,  
110 min., vstupné 70,-. 
 



 - 9 - 

 


