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                      Zájemci se mohou přihlásit do 16. 3. 2012 
                     na Obecním úřadě v Oudoleni, v prodejně COOP Oudoleň  

                       nebo na tel. číslech: 569 642 201 nebo 737 401 360. 
                         Zájezd se koná v případě naplnění autobusu.  

                      Cena: pro obyvatele Oudoleně 150,- Kč/os., pro ostatní 300,- Kč/os. 
 

     

 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 22. b řezna 2012 od 18:00 hodin  v kanceláři 
obecního úřadu.  
PLÁTCE DPH  
Obec Oudoleň se stává od 1. 3. 2012 plátcem DPH. 
OUDOLEŇ V TELEVIZNÍM POŘADU POŠTA PRO TEBE 
O nezištné pomoci starosty obce Oudoleň pana Antonína Zvolánka za 2. sv. války bude televizní pořad POŠTA 
PRO TEBE ve st ředu  28. 3. 2012. 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
V sobotu 18. února v odpoledních hodinách směřovaly do našeho kulturního domu děti  se  svými  rodiči, prarodiči 
a známými  na  maškarní  karneval, který každoročně pořádáme. Moc nás potěšilo, že letošní rok přišlo 
neuvěřitelných 90 dětí v krásných maskách!! 
Celým odpolednem všechny provázel pan Jaromír Najman, který  společně  s klaunem skvěle pobavil nejen malé, 
ale i velké. Po zahájení  karnevalu  začal  klaun  s dětmi  tancovat,  cvičit  a  dovádět. Poté   jim   rozdával kartičky 
a předváděl úkoly, které plnily na šesti stanovištích – hod míčkem,  chytání rybiček, pálka,  modelování,  malování 
a skládání puzzle. Po splnění všech úkolů získala každá maska balíček s ovocem a sladkostmi.  
Soutěže skončily a všichni měli možnost si pořádně zařádit v rytmu disco hudby. Pokud právě netancovali, pak se 
mohli ve vestibulu občerstvit párkem v rohlíku, ochutnat výborné zákusky a třeba si i koupit keramiku od paní Lenky 
Sedlákové nebo šperk od paní Veroniky Janáčkové. 

Pranostiky: 
 

� Hříbě,      štěně  
a dítě březnové 
dobré bývá. 

� Na svatého 
Řehoře čáp letí 
od moře, žába 
hubu otevře, 
líný sedlák, 
který neoře. 

� Pěkný    den na 
svatého Josefa, 
zvěstuje dobrý 
rok. 

 
Karneval v mateřské škole 



POPLATEK ZA POPELNICI, PSA  A OUDOLEŇSKÉ LISTY 
 

Ve dnech 12. - 16. b řezna 2012 se bude na obecním úřadě vybírat: 
 

- poplatek za popelnici:    360,- Kč občan, který má v obci trvalý pobyt 
      500,- Kč chalupář za rekreační objekt 
 

- poplatek za psa:          70,- Kč za jednoho psa 
      120,- Kč za každého dalšího psa 
  

- poplatek za Oudole ňské listy 2012:   22,- K č za Oudoleňské listy 01 – 12/2012 
                                                            

Občané také mají možnost zaplatit poplatky přímo na účet obce číslo:   
215945167/0300 nebo 102703292/0300 (variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční). 

 

Upozorňujeme  občany,  že  na  základě  Obecně  závazné  vyhlášky  obce  Oudoleň  č. 1/2011  o místním 
poplatku za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,   využívání   a   odstraňování   
komunálních  odpadů a   Obecně    závazné   vyhlášky  č. 6/2010 o   místním   poplatku  ze   psů  jsou   tyto  
poplatky   splatné   nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Včas nezaplacené poplatky může 
obec zvýšit až na trojnásobek. 

Na závěr karnevalu proběhlo vyhodnocení masek. Všechny byly nejkrásnější, všechny vyhrály a byly odměněny 
medailemi, balónky a pěknými cenami.  
Naše akce by se nemohla uskutečnit bez věrných oudoleňských sponzorů: SDH Oudoleň, TJ Sokol Oudoleň, Obec 
Oudoleň a pan Pavel Sláma. MOC DĚKUJEME!! 

Velký dík patří dále všem, kteří se na průběhu karnevalu podíleli, 
pomáhali nám a přinesli sladké pohoštění, po kterém se jen 
zaprášilo.  
Doufáme, že se Vám  karneval  líbil,  a  těšíme se nashledanou 
zase za rok! Vždyť, co 
bychom neudělali  pro radost 
a spokojenost našich dětí!!                                                                                                       
                 Blanka Zvolánková  
                        Jana Kubátová      

 

NOVINKY MÍSTNÍ 
KNIHOVNY 
V knihovn ě si nyní m ůžete 
půjčit aktuální čísla časopis ů 
„Moje zdraví“ a „Praktická 
žena“. 
Časopis  MOJE ZDRAVÍ   
srozumitelnou  a zároveň 
odborně garantovanou formou 
přibližuje čtenářům jednotlivé 

zdravotní problémy, přičemž největší důraz  klade  na   možnosti   prevence. 
Seznamuje s novinkami ze světa medicíny, prezentuje jednotlivé  volně  
prodejné  léky  i  možnosti  přírodní léčby. Ve vyhrazených rubrikách se 
zaměřuje  na  nejrůznější  zdravotní  obtíže a přináší kvalifikované informace  
o   nejčastějších   zdravotních  problémech   ve   všech   generacích. Články   
se zabývají i rodinnými vztahy. V časopise nechybějí odpovědi na diskutované 
otázky zdravé výživy a další tematické seriály. Rozptýlení nabízejí v podobě 
rozhovorů s populárními  osobnostmi  rubriky  „Dva   lékaři  v   rodině“   a   „Na   
kus  řeči“ nahlížejí i do  soukromí  významných  odborníků  z oblasti  medicíny. 
Nechybí ani oblíbené kvízy, křížovky a recepty pro zdraví. 

Časopis PRAKTICKÁ ŽENA je  kreativní   měsíčník   pro    ženy, které rády  tvoří  módní doplňky 
a dekorace do svého bytu. 
Od března jsou v knihovn ě k dispozici aktuální čísla m ěsíčníků „Lidé a Zem ě“ a „Moje 
země“. 
Časopis LIDÉ A ZEMĚ je společenský časopis zaměřený na cestování a poznávání cizích zemí. 
Vychází  už  od  roku  1952  a  je  plný  zajímavostí,  cestopisů,  fotografií,  reportáží  a  informací 
o aktuálním dění  z celého  světa.  Je   určený   všem   milovníkům   cestování,   úžasné   přírody 
a kulturních památek. Díky časopisu se podíváte např. do nejvyšších hor Asie, do nejzapadlejších 
afrických vesniček, na opuštěné ostrovy i do životem tepajících metropolí. 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

ZDRAVÉ STROMY PRO ZÍTŘEK 
Obec Oudoleň získala v rámci projektu „Zdravé 
stromy pro zítřek“ grant  na  bezplatné ošetření 
lípy malolisté u základní školy . 
Ošetření   stromu   umožní   Nadace   Partnerství 
a Společnost  pro  zahradní  a  krajinářskou 
tvorbu, o. s. s podporou Mendelovy univerzity 
v Brně. Provede jej odborník s mezinárodním 
certifikátem European Tree Worker. 
Ošetření lípy malolisté bude provedeno v měsíci 
duben – květen. O přesném termínu provedení 
ošetření lípy malolisté budeme včas informovat. 
 

Časopis MOJE ZEMĚ je jediný 
magazín výhradně o České 
republice.  Nabízí sto stran pestrých 
a živých informací z naší 
současnosti    i   historie,    aktuální 
a podrobné průvodce regiony, 
netradiční reportáže, tipy na výlety, 
přírodní zajímavosti, národní 
poklady, osobnosti, mapy, atd. 
Kromě těchto časopisů jsou zde 
k dispozici i starší čísla „Paní domu“ 
a časopisu „Žena a kuchyně“. 

Do  knihovny  jsme na konci ledna zapůjčili z Havl. Brodu 
dalších 95 knih pro dospělé i malé čtenáře. Jinak výpůjční 
doba je  zatím   stejná  - ve  čtvrtek 17:00 – 19:00, 
uvažujeme  ještě o hodinové výpůjční době v sobotu nebo 
v neděli, hlasovat pro více vyhovující den můžete na 
stránkách knihovny.                                        O. Hussliková 

         

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
„Halo, pane Karnevale, ra čte dále, ra čte dále.  
Všechno máme na míru z krepového papíru“  
je část úvodní říkanky ke  karnevalu v mateřské škole                                        ZÁPIS DĚTÍ 
Maminky   pro   děti    přichystaly    krásné    kostýmy.                         DO MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                 
Za  účasti žáků a vyučujících si všechny děti společně                          Zápis  dětí do mateřské školy 
zatancovaly.  Následovala   ochutnávka   koblížků  od                                        se bude konat 
paní  učitelky  Šimkové. Paní učitelka  měla   pro  děti                                     v ZŠ a MŠ Oudoleň 
také připravené škrabošky, které si děti odnesly domů.                             v pondělí 2. dubna 2012 
Dopoledne v mateřské škole jsme si příjemně užili.                                          v době od 10:30 
                                                        Paní učitelky z MŠ                                            do 14:30 hod.                              

ZÁKLADNÍ ŠKOLA                                                                                                                  
KRAJSKÝ P ŘEBOR ŠKOL VYSOČINY  
V ŠACHU 2011 – 2012 
Ve středu 8. února jsme ve složení Tomáš Bačkovský, 
Ivana   Bencová   (oba   5.  třída), Eliška  Ondráčková 
(4. třída)   a    Štěpán    Zvolánek    (1. třída)    vyrazili  
na  Krajský  přebor  škol  Vysočiny v  šachu,  který  se  
konal v Havlíčkově Brodě. Naši I. kategorii (1. – 5. třída) v kraji Vysočina 
reprezentovaly  ZŠ Na Pražské Pelhřimov, ZŠ Hálkova Humpolec, ZŠ 
Švermova  Žďár  nad  Sázavou, ZŠ Otokara Březiny Jihlava a ZŠ Oudoleň.  
I když jsme  obsadili  5.  místo,  již  velkým  úspěchem  bylo probojovat se 
do krajského kola. Všem našim hráčům (i Aničce Stehnové, která byla 
nemocná, ale výrazně pomohla k postupu do kraje), děkuji. Teď nás čeká 
šachový turnaj v Lipnici.                                                    Kateřina Sobotková 
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ V CHOTĚBOŘI 
V pátek 17. února proběhlo v naší škole místní kolo recitační soutěže. 
Největší zastoupení měly básničky našich oblíbených autorů Jiřího Žáčka,  
Michala Černíka a Jiřího Havla. Soutěžili všichni žáci. Tři nejlepší se zúčastnili ve čtvrtek 23. února recitační 
soutěže, kterou pořádal DDM Junior Chotěboř. Sešlo  se  tu  91  recitátorů  z širokého  okolí, kteří  byli  rozděleni 
do 4 kategorií podle ročníků. Naši školu reprezentovali Tomáš Bačkovský, Jana Losenická a Kateřina Kubátová 
(všichni 5. třída). Jejich kategorie byla „nejsilnější“, představilo se v ní 33 recitátorů. Soutěž se vydařila, a přestože 
se nám nepodařilo postoupit do dalšího kola, naši žáci rozhodně ostudu neudělali.                     Kateřina Sobotková 
 
ŠACHOVÝ TURNAJ V LIPNICI 
V pátek před jarními prázdninami jsme vyrazili do „Haškovy“ Lipnice na šachový turnaj. Jednalo se již o 16. ročník. 
Od nás si jeli zahrát Tomáš Bačkovský,  Ivana  Bencová,  Anna   Stehnová (všichni 5. třída), Eliška  Ondráčková 
(4. třída) a Štěpán Zvolánek (1. třída). Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů z Lipnice, Chotěboře, Humpolce, Havlíčkova 
Brodu, Havlíčkovy Borové, Pelhřimova, Herálce, Vilémova a Oudoleně. Jednalo se o žáky 1. – 9. tříd. Naší nejlepší 
hráčkou (a zároveň nejlepší hrající dívkou) se stala Anička Stehnová, která se umístila 6., byla odměněna květinou 
a cenou. Tomík získal krásné 13. místo, Eliška obsadila 23. místo, hned za ní skončil Štěpánek (možná úplně 
nejmladší účastník) a Ivanka skončila 33. Každý obdržel cenu. Děkuji tímto nejen našim reprezentantům, ale i panu 
Mgr. Ročkovi, který už 16 let tento krásný turnaj pořádá. Doufám, že se příští rok znovu zúčastníme.  
                                                                                                                                                        Kateřina Sobotková 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA A JARMARK 
Základní škola a Mateřská škola Oudoleň 

Vás srdečně zve ve dnech 2. a 3. dubna na 
MALOU VELIKONOČNÍ VÝSTAVU 

prací žáků základní školy a dětí mateřské školy. 
V úterý 3. dubna se od 12:30 do 17:00 hodin 

bude konat VELIKONOČNÍ JARMARK. 
 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 
V měsíci únoru jsme se zabývali 
poznáváním života rostlin. Věnovali 
jsme se zejména pokojovým 
květinám. Některé jsme řízkovali. 
Dařilo se nám, takže se už všichni 
těší, až si domů ponesou kytičku, 
kterou si sami vypěstovali.                                 
                             Dagmar Losenická                                                                                                                             
                                                                                                                             

 
 
 
 
 

TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE 
V sobotu 11. 2. 2012 jsme si užili příjemné odpoledne v hasičské klubovně při hře ČLOVĚČE, NEZLOB SE. 
Zúčastnit se mohly všechny věkové kategorie. Za naši rodinu jsme byli 4 hráči. Své spoluhráče jsme si mohli vybrat 
sami, a tak především hráli proti sobě věkově si blízcí hráči. Také se sešlo 6 dospělých. Všichni udělali jednu 
skupinu a hrálo se na velkém hracím poli. Mnohokrát  se  stalo,  že protihráč byl vyhozen těsně před "domečkem", 
a to pak byla ta správná zábava. Od všech stolů se ozývaly výkřiky radosti z dobrého hodu kostkou, či prosby nad 
slitováním se a nevyhozením figurky. Nestihli jsme odehrát víc než 2 kola, ale i tak jsme se dobře bavili. Děti se 
vystřídaly mezi sebou, zahrály si více kol, užily si mnoho legrace. Pro všechny bylo připraveno občerstvení. 
Výborné tvarohové šátečky, párek v rohlíku, voňavý čaj. Odměněni byli všichni, ti nejlepší ve svých kategoriích 
navíc dostali sladkou odměnu - marcipánovou figurku. Za pěkné odpoledne děkuje Jana Kubátová s dětmi 
 

KREATIVNÍ 
MAMINKY – 
KERAMIKA - 
pokra čování  
V neděli 12. 
února 2012 jsme 
se opětovně sešli 

v  hasičské       klubovně 
na pokračování keramické 
dílničky. Naše výrobky, 
motýly a kytičky, nám paní 
Sedláková v týdnu vypálila, 

v neděli v hasičské klubovně naglazovala a pak jsme již malovali dle 
vlastní fantazie. Všechny výrobky se ještě jednou vypalovaly a pak jsme teprve viděli jejich konečnou podobu. 
Myslím si, že keramická dílnička byla pro nás velmi zajímavá, zjistili  jsme, co  všechno  obnáší práce s keramikou 
a jak vlastně celý proces probíhá.  
Poděkovaní  patří  nejen   paní   Sedlákové,   která    s   námi     měla     trpělivost,    poradila     a    povzbudila, ale 
i organizátorkám celé akce.                                                                                                                                 DanaZ 
 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
Sbor dobrovolných hasičů organizoval v sobotu 25. února 2012  
již tradiční MASOPUSTNÍ PRŮVOD. 
Počasí bylo, navzdory předpovědím, krásně slunečné, kapela 
pěkně hrála a masky byly velmi zdařilé a originální.  

 
 
 



Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Oudoleň vyhlašuje 
 

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

� Letního a zimního oblečení, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m2), obuvi 
� Domácích potřeb: nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 

� Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, lůžkovin a prostěradel 
 

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
 

Sbírka se uskuteční v sobotu 10. března 2012  

od 9:00 do 11:00 hodin v hasičské klubovně. 
 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil. 

MOC DĚKUJEME ZA POMOC. 

„ KREATIVNÍ MAMINKY“ 
 

Odpoledne pro maminky se uskuteční 
 v sobotu 24. 3. 2012 v 13:30 (cca do 16:00) hodin v hasičské klubovně. 

Téma bude JARNÍ A VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ.  
Dle úspěchu zimní akce nás aranžováním provede opět paní Havlíčková z květinářství z Přibyslavi.  

Kdo bude chtít, bude mít možnost si i něco vyrobit. 
Co s sebou: materiál bude na místě, případně bude 10 dní předem upřesněn na webu obce nebo SDH  
                        (tavná pistole, drátky, nůž, nůžky). 
Cena: dle spotřeby materiálu bude určeno na místě (cca 150 – 200 Kč) 
Přihlášky formou sms na níže uvedený telefon do 15. 3. 2012 (počet míst bude cca 15 osob – tak 
nečekejte ☺) – přihlášení je nutné kvůli nákupu materiálu. Děkuji.  Těším se na vás.    Evka 776 85 25 03 
 

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 
 Každodenní rutina každého jednoho z nás staví před 
řadu rozhodnutí. Volbu, kdy ráno vstaneme, co 
posnídáme, kam pojedeme na dovolenou, jaký program 
zvolíme při večerním sledování televize, jaký si koupíme 
jogurt – v jakém balení... ale je tu i volba resp. 
rozhodnutí, které se zdá být zcela jasné, a to kam 
s nimi. Konkrétně? Kam s odpady. Odpověď je zdánlivě 
jednoduchá: Do přistavené popelnice. Současná 
společnost  vyprodukuje  denně  tuny   odpadu. Starost 
o jejich budoucnost však nekončí spolu s nimi 
v popelnici – v tom lepším případě v popelnici  na  
tříděný  odpad. A co  dál?  Recyklace  a   skládka   nebo    
recyklace a energetické využití toho, co ještě 
energeticky využít jde? 
Zařízení pro energetické zpracování odpadů (ZOVO) 
v Jihlavě, Žďáru  nad  Sázavou   nebo   kdekoli   jinde 
na Vysočině – ano nebo ne? Odpověď na tuto otázku si 
musí najít každý jeden z nás. Jde totiž o rozhodnutí, 
které skutečně ovlivní, a to zásadním způsobem, 
nakládání s odpady v  blízké budoucnosti. Jsem 
pragmatik a realista. Jsem přesvědčen, že tato 
společnost je schopna  s   maximální   disciplínou  
posílit třídění, kompostování i zplyňování 
vyprodukovaného komunálního odpadu. Ale je třeba si 
uvědomit, že tu stále zůstává velké množství odpadu 
končícího na skládce. A pokud je ta skládka v katastru 
jiné vzdálené obce nebo je diskrétně skryta ve stínu 
vysokého lesa, pak o ní vlastně ani nevíme. Prostě nás 
netrápí, možná si ani neuvědomujeme, že starosti, které 
jsme na ni v podobě odpadu přenesli, mohou dělat 
vrásky našim vnoučatům. Skládky je důsledně nutné 
udržovat pod kontrolou, protože  jsou  pro  životní 
prostředí časovanou bombou a vyžadují velké investice 
i desítky let po svém uzavření. Proč tedy pro zbytek    
odpadové     produkce     po    vytřídění,  kompostování 
a výrobě   bioplynu    místo    bezcenného     ukládání 
na skládky nenajít energetické využití? POZOR! 
Nemluvím tu o spalovně – což je zařízení, které se 

suroviny pouze zbavuje bez jakéhokoli pozitivního 
efektu. Mluvím o zařízení pro energetické využití 
odpadu – ZEVO – které přemění zbytkový směsný 
odpad na teplo a energii. Na energii, které současná 
moderní společnost spotřebovává stále více.  
Není to tak dávno, kdy  jsme  pravidelně vraceli láhve 
od mléka, od limonád i od piva do obchodu, obchod je 
poslal  zpátky  do   továrny,  tam   je  umyli, sterilizovali 
a znovu naplnili – jedna láhev se tak použila několikrát. 
V té době byly láhve opravdu recyklovány. Když jsme 
měli žízeň, pili jsme vodu z kohoutku – nepoužívali jsme 
plastové  kelímky  a  plastové  láhve, které  se  vyhazují 
po jednom použití. Na usušení vypraného prádla jsme 
použili na  zahradě přirozenou větrnou a solární energii 
a nepoužívali jsme elektrickou sušičku, která spotřebuje 
tisíce wattů za hodinu. V kuchyni každý připravoval 
potraviny ručně – neměli jsme všechny možné speciální 
elektrické přístroje na přípravu bez námahy, které 
spotřebují velké množství elektřiny. Když bylo potřeba 
zabalit křehké předměty, aby mohly být poslány poštou, 
použili jsme jako výplň noviny a balili jsme je do krabic, 
které už dříve sloužily – nepoužívali jsme žádné bubliny 
z polystyrénu nebo plastu. V té době jsme na sekání 
trávníku používali ruční energii – neměli jsme žádné 
elektrické nebo benzínové sekačky. Pracovali jsme 
fyzicky a  nebylo  proto  potřeba  chodit  do  posilovny 
na běžící pásy, které také spotřebovávají elektřinu.  
A energii budeme potřebovat stále. Proč tedy vedle 
vodních, větrných nebo fotovoltaických elektráren 
nevyužít technologii značně pokročilého čistého 
spalování. A závěr? Odpadů vyprodukujeme právě tolik, 
kolik jich vyprodukovat chceme! Na skládkách  neskončí  
pouze teodpad, který nejsme líní vytřídit a recyklovat. 
Proč by tam měl končit i ten zbytek, který můžeme 
využít k výrobě energie. Více informací na www.kr-
vysocina.cz/isnov.asp.                                                                       
               MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 
 



KULTURA A INZERCE 

HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ……HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ……HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ……HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ……    
    

KZM Přibyslav, ve spolupráci s akční skupinou ŽENY MAS Havlíčkův kraj pořádá  
putovní jarní výstavu spojenou se soutěží 

 

„O nejkrásn ější velikono ční vají čko“. 
 

Hodnocení bude probíhat jako u vánočních stromečků. Své výtvory nám můžete dodávat  
od 1. března do 21. března 2012 buď přímo do ICMM v Přibyslavi – do Kurfürstova domu a nebo  

do kanceláře MAS Havlíčkův kraj v Havlíčkově Borové paní ředitelce J. Hájkové, která je do Přibyslavi doručí. 
Pravidla sout ěže:  
 

1. Obec, organizace nebo jednotlivec má právo obeslat výstavu minimálně třemi vajíčky (když bude jen 
jedno, tak odmítnuto nebude), maximálně však 20 kusy. 

2. Věk soutěžících ani technika provedení nejsou nijak omezeny. Naopak. Netradiční provedení jsou obzvlášť 
vítána. 

 

3. Vajíčka mohou být přírodní nebo vyrobena z libovolného materiálu (keramika, perník, sláma, vlna, sklo, 
apod.). 

 

4. Každý návštěvník má právo ocenit při každé své návštěvě výstavy vždy pouze jednu kolekci vajíček, která 
se mu nejvíce líbila. (Přijde-li např.. třikrát, může i třikrát exponáty hodnotit). 

5. Každá kolekce vajíček a příslušná kasička, do kterých se vhazují žetonky, budou označeny čísly, aby 
soutěž probíhala co nejregulérněji, tj.  anonymně. 

6. Jestliže  soutěž  z  jedné  obce  obešle  více  subjektů (např. ZŠ,  MŠ,  sportovci   apod.), body   získané 
za jednotlivé kolekce vajíček se dané obci nesčítají.   

7. Vítěz soutěže má právo následující rok výstavu uspořádat ve své domovské obci. 
8. V případě, že vítěz nebude moci z nějakých důvodů výstavu pořádat, může  se  s  hlavním  pořadatelem, 

tj. MAS Havlíčkův kraj,  dohodnout jinak.  
9. Po ukončení výstavy je pořadatel povinen do jednoho měsíce vrátil vystavovatelům celou kolekci (pokud to 

jeho stav exponátů dovoluje), popřípadě se s ním domluvit o uložení v některém z muzeí MAS Havlíčkův 
kraj.  

10. S výsledky soutěže budou účastníci seznámeni v tisku, na internetu, popřípadě osobně.    
 

Těšíme se na vaše tradiční i netradiční velikonoční dekorace a zároveň i na setkání s vámi při slavnostním 
otevření výstavy, které proběhne v sobotu 24. března v 15.00 hodin ve výstavní síni Kurfürstova domu. Výstava 
potrvá do pátku 13. dubna 2012. 
                                                                                   za KZM Přibyslav a akční skupinu Ženy Mas Havlíčkův kraj 
                                                                                                                              Anna Šauerová, ICMM Přibyslav   
                                                                 
 

Účast na vernisáži p řislíbily dv ě perníká řky, které p ředvedou zdobení perní čků 
a pan Po říz z Horního Studence, který ukáže, jak se plete po mlázka z vrbového proutí. 

 

ŽIVOTNÍ  ŽIVOTNÍ  ŽIVOTNÍ  ŽIVOTNÍ  
JUBILEUMJUBILEUMJUBILEUMJUBILEUM    

    

V měsíci březnu oslaví 
výročí narození: 
Václav Halama 

Oudoleň 57 

Milan Dvořáček 
Oudoleň 146 

 

BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !! 
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CITÁTCITÁTCITÁTCITÁT    
Být chudým není žádná 
hanba, ale je to i jediná 
pozitivní věc, která se dá o 
tom říci.          Autor neznámý 

    


