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Ukázka dravců pro žáky mateřské a základní školy.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 18. 4. 2013
Zastupitelstvo obce:
- schválilo program zasedání.
- schválilo prodej části pozemku p. č. 648/45 v k. ú.
2
Oudoleň o výměře asi 155 m za těchto podmínek:
zástupce
obce
bude
přizván
k zaměření
prodávaného pozemku, cena pozemku bude 20,2
Kč/m a kupující bude hradit veškeré náklady
spojené s odkoupením
pozemku. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
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- neschválilo prodej pozemku o výměře 5 000 m
v průmyslové zóně v k. ú. Oudoleň firmě Moder
Consult s. r. o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod
z důvodu nedostatečného množství dodaných
informací o záměru využití tohoto pozemku.
- neschválilo prodej části pozemku p. č. 648/45 v k. ú.
Oudoleň z důvodu možného využití pozemku
v případě
budování
kanalizace.
Navrhuje
dlouhodobý pronájem pozemku. Žadatel bude
seznámen s podmínkami dlouhodobého pronájmu.
- bylo
seznámeno
s poděkováním
Základní
organizace Českého svazu včelařů o. s. Havlíčkova
Borová za finanční příspěvek na aerosolový vyvíječ
v roce 2012 a dále neschválilo poskytnutí finančního
příspěvku této organizaci ve výši 6 000,- Kč
na nákup nádoby na vyváření vosku z voští.
- schválilo nákup mulčovače BERTI, typ: TA 180
(cena 146 700,- Kč bez DPH) + dvoupákový
rozvaděč (cena 17 100,- Kč bez DPH) celkem
za cenu 163 800,- Kč bez DPH od firmy PEKASS
a. s. Praha Uhříněves. Rozhodující pro výběr
z nabídek tří firem byla cena a zkušenosti
s nabízeným typem mulčovače.
- bere na vědomí organizaci Pouťového posezení
dne 8. 6. 2013, hudba: PROFIL, součástí akce bude
Loučení žáků s mateřskou a základní školou,

-

-

-

-

-

občerstvení zajistí SDH Oudoleň.
bere na vědomí organizaci akce Čistá Vysočina,
do této akce se zapojí i místní základní škola
a mladí hasiči.
schválilo požádat o dotaci z dotačního titulu:
Informační a komunikační technologie 2013 – titul C:
Sítě na připojení internetu a nákup PC do obecní
knihovny. Ke dni 28. března 2013 došlo k ukončení
Projektu internetizace knihoven, z kterého byl
hrazen provoz internetu v obecní knihovně. Kraj
Vysočina vyhlásil dotační titul, na jehož základě
je
možné
požádat o příspěvek na připojení
internetu (příspěvek se netýká měsíčních poplatků
za provoz připojení, tyto náklady bude hradit obec)
a nákup nového PC.
schválilo nákup pozemků p. č. 336/5 o výměře 5826
2
2
m , p. č. 336/6 o výměře 5575 m , p. č.
2
160/27 o výměře 3429 m , p. č. 160/49 o výměře
2
2
1701 m a p. č. 381/7 o výměře 1845 m v k. ú.
Oudoleň za těchto podmínek: cena pozemků bude
stanovena dle dohody a obec bude hradit veškeré
náklady spojené s nákupem. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce jednáním o ceně
pozemků a podpisem kupní smlouvy.
schválilo zalesnění pozemků p. č. 545/5 a p. č.
582/10 v k. ú. Oudoleň.
schválilo finanční příspěvek ve výši
1 000,Kč na dopravu žáků ZŠ a MŠ Havlíčkova
Borová do polské Jerky.
bere na vědomí návrh SONET Building na barevné
řešení fasády základní školy a kulturního
domu a varianty členění oken u kulturního domu.
Barevné řešení fasády základní školy zůstane stejné
jako je v současné době, členění oken u kulturního
domu zůstane také stejné. Stejná zůstane i základní
barva u kulturního domu, firma bude požádána

95. narozeniny
V první polovině dubna oslavila krásné
95. narozeniny nejstarší občanka naší obce,
paní Leopoldina Polívková.
Přejeme jí do dalších let
hodně zdraví, štěstí, pohodu
a stálou chuť do života!
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o vypracování různých variant barevného řešení
říms a okolí oken.
bere na vědomí, že kontejner na velkoobjemový
odpad bude umístěn u kulturního domu ve dnech
17. – 19. 5. 2013, svoz nebezpečného odpadu
a elektrozařízení proběhne dne 28. 5. 2013 v době
od 15:55 do 16:15 hodin a valníky na zahradní
odpad budou přistaveny dle možnosti zapůjčení
valníků.
projednalo opětovně na základě připomínky prodej
pozemku p. č. st. 253 v k. ú. Oudoleň. Žádost bude

-

znovu
konzultována
na Katastrálním úřadě
pro Vysočinu, Havlíčkův Brod.
bere na vědomí vyúčtování dopravní obslužnosti
od Veolia Transport Východní Čechy a. s. za měsíc
březen 2013. Obec Oudoleň bude hradit 2 079,- Kč.
Přehled frekvence cestujících v měsíci březnu:
Linka 600060/12 - 6 osob přepravených z Havl.
Borové do České Bělé + 2 osoby přepravené z Havl.
Borové do Oudoleně, křiž.
Linka 600000/25 - celkem 30 osob přepravených
z H. Brodu do Oudoleně, váha.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 16. května 2013 od 18:00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012
Na úřední desce je zveřejněn Závěrečný účet obce za rok 2012. Občané mají možnost se k závěrečnému účtu
vyjádřit do 16. května 2013, kdy bude zastupitelstvo závěrečný účet schvalovat.
Následující přehled obsahuje skutečné plnění příjmů a výdajů ve srovnání se schváleným rozpočtem a přehled
získaných transferů. Podrobný rozpis je v případě zájmu k nahlédnutí na obecním úřadě.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v Kč)
Třída
Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4

Třída 5
Třída 6

Třída 8

Název

Schválený rozpočet

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

2 870 410,946 023,135 400,-

Skutečnost
k 31. 12. 2012
2 971 725,34
1 019 977,79
0,2 801 290,60

Příjmy celkem

3 951 833,-

6 792 993,73

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

3 499 930,121 543,-

3 569 182,43
2 926 796,-

Výdaje celkem

3 621 473,-

6 495 978,43

Financování – rozdíl příjmů a výdajů

330 360,-

297 015,30

Splátky úvěru

336 360,-

330 360,-

Stav na účtech k 31. 12. 2012

481 977,86

Přijaté transfery (dotace)
ÚZ
90
33123
89517
89518
98008
98035
98193

Účel
POVV 2012 - Rekonstrukce čp. 123 – II. část –
obecní úřad
OP VK – EU peníze – převod ZŠ a MŠ Oudoleň
Výměna vrat a oken u hasičské zbrojnice-akce 2011
Výměna vrat a oken u hasičské zbrojnice-akce 2011
Volba prezidenta ČR
Odradoňovací stanice
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Příspěvek na školství a státní správu
Příspěvek na zabezpečení čp. 123
Příspěvek na údržbu zeleně podél komunikace
Příspěvek na sport pro školu–převod ZŠ a MŠ
Oudoleň

Přijaté transfery celkem

Přijato
107 000,-

Vyčerpáno
107 000,-

159 415,60
37 622,150 487,500,2 073 480,26 039,135 400,26 000,2 800,4 267,-

159 415,60
37 622,150 487,292,2 073 480,26 039,135 400,26 000,2 800,4 267,-

2 723 010,60

2 722 802,60
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Ke Dni matek přejeme všem maminkám v naší obci:
Gratulace k svátku praví: hodně štěstí, lásky zdraví,
ať Vám úsměv na tváři, každé ráno zazáří, ještě lepší celý den, prožijte jej s úsměvem.“
Svátek matek se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Za zakladatelku Svátku matek je považována
metodistka Anna Marie Jarvis. Ta při druhém výročí smrti své matky zorganizovala v baptistickém
kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. Rok poté byla požádána, aby toto setkání na druhou
květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky
věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se
svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se Den matek začal
slavit v roce 1923. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním svátkem.

PODĚKOVÁNÍ DIAKONIE BROUMOV
Chceme tímto upřímně poděkovat všem občanům Vaší obce za pomoc formou sběru
použitého ošacení. Kvůli působení komerčních firem v této oblasti došlo k nedostatku sbírek
ošacení pro potřebné, proto Vaše pomoc je pro naši práci velkým přínosem a zároveň je
pro nás ještě něčím navíc – výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se bez
pomoci druhých neobejdou. Nosnou činností našeho sdružení není jen práce s darovaným textilem, ale i pracovní
příležitosti pro klienty, kteří využívají našich ubytovacích služeb, a ochrana životního prostředí, protože textil dále
třídíme a materiál nepoužitelný k humanitárním účelům dáváme k dalšímu průmyslovému zpracování.
Velmi děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 17. – 19. 5. 2013 bude za kulturní dům přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
V úterý 28. 5. 2013 od 15:55 do 16:15 hodin proběhne u montované haly v dolní části obce
svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Mezi nebezpečný odpad a elektroodpad patří:
baterie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, přípravky
na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, zahradní
chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, lednice, televize, PC, el.
hračky, videa a DVD přehrávače, rádia, kazetové magnetofony, gramofony, Hi-Fi věže,
reproduktory, notebooky, monitory, telefony, tiskárny, apod.
Tento svoz není určen na odvoz velkoobjemových odpadů.
Termíny svozů jsou firmou organizovány v odpoledních hodinách tak, aby měli
občané možnost ve stanovenou dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. Prosíme tedy občany, aby
přivezli svůj odpad ve stanovenou hodinu a neukládali ho u montované haly dopředu.

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU – NÁVRHY NA ZMĚNY DO 31. 5. 2013
Upozorňujeme všechny občany Obce Oudoleň a fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná
práva k pozemku nebo stavbě na území obce Oudoleň. Výše uvedení jsou dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb.,
(stavební zákon) v platném znění, oprávněni podat návrh na změnu územního plánu Oudoleň.
Zastupitelstvo obce Oudoleň vydalo dne 10. 12. 2009 územní plán Oudoleň.
Dle § 55 zákona č. 183/2006 Sb. bude nejpozději do čtyř let po vydání územního plánu, tedy do 10. 12. 2013
předložena Zastupitelstvu obce Oudoleň Zpráva o uplatňování územního plánu Oudoleň v uplynulém období. Tato
zpráva bude ještě před tímto termínem konzultována s dotčenými orgány a krajským úřadem, upravena podle jejich
požadavků a teprve následně předložena ke schválení Zastupitelstvu obce Oudoleň.
Návrhy na změny územního plánu Oudoleň předkládejte do 31. května 2013 na Obecní úřad Oudoleň.
Návrh na změnu územního plánu Oudoleň musí dle § 46 zákona č. 183/2006 Sb. obsahovat:
1. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinný údaj
kontaktní telefon), včetně uvedení jeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce.
Poděkování
2. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce.
ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová
3. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
Honební společenstvo Oudoleň
navrhovatele (myšleno stav nebo návrh v současném územním
darovalo naší Mateřské škole
plánu Oudoleň).
finanční částku 21 000 Kč. Zakoupili
4. Důvody pro pořízení změny.
jsme pro děti do třídy II. oddělení
5. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu*.
stolky a židličky. Moc si takové
Územní plán Oudoleň je k nahlédnutí na následujících místech:
pomoci vážíme a touto cestou
1. Obecní úřad Oudoleň
děkujeme.
2. Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP a GIS, Chotěboř
Zaměstnanci Mateřské školy
3. Městský úřad Přibyslav, stavební úřad, Přibyslav
v Havlíčkově Borové
4. http://www.chotebor.cz/vystavena-dokumentace/ds1240/archiv=0&p1=2264
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Podrobnější informace o připravované Zprávě o uplatňování územního plánu Oudoleň v uplynulém období podají
Ing. Pecnová (pecnova@chotebor.cz) a Bc. Caklová (caklova@chotebor.cz), odd. ÚP a GIS MěÚ Chotěboř, tel.
569 641 143.
*Podle § 45 zákona č. 183/2006 Sb. odst. 4 může obec podmínit pořízení změny územního plánu částečnou nebo
úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem, pokud je pořízení změny
vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele.

INFORMACE PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Od 1. 1. 2013 je daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území
příslušného kraje. Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v obvodech místní
působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho
nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána složenka.
Složenka je opatřena názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu,
v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná platba určena. Upozorňujeme, že
čísla účtů finančních úřadů vzniklých od 1. 1. 2013 se liší od čísel účtů původních finančních úřadů
existujících v r. 2012. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně, např. trvalým
platebním příkazem.
Na alonži složenky jsou uvedeny tyto důležité údaje:
• celková výše daně z nemovitostí na rok 2013,
• výše a termíny splatnosti splátek,
• spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitostí a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR není na alonži složenky uveden stav
daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány
v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých
lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich
poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května
2013.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání
po 31. lednu zdaňovacího období a v něm
vypočtená daň se liší od částky daně
uvedené na složence, uhradí daň ve výši
vypočtené v daňovém přiznání, případně
ve výši, kterou mu správce daně sdělí
platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem. Pokud poplatník
uhradil daň z nemovitostí na rok 2013 již
před obdržením složenky, použije složenku
pro kontrolu již uhrazené částky daně
a k doplacení případného rozdílu.
V roce 2013 budou všechny hromadné
předpisné seznamy vydané finančními
úřady zpřístupněny v jednotné lhůtě
od 26. dubna do 27. května 2013, přičemž
na
kterémkoli
územním
pracovišti
finančního úřadu mohou poplatníci
nahlédnout do hromadného předpisného
seznamu vydaného tímto finančním
úřadem pro celý obvod jeho územní
působnosti.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném
předpisném seznamu je daň z nemovitostí
stanovena
podle
zákona
o dani
z nemovitostí ve výši poslední známé daně
nebo ve výši shodné s podaným daňovým
přiznáním bez oznámení stanovené výše
daně platebním výměrem, anebo je
oznámena platebním výměrem v případě, že
se stanovená daň odchyluje od daně
poplatníkem přiznané.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí
částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to
nejpozději do 31. května zdaňovacího
období.
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HASIČI
Kreativní maminky – Jarní aranžování
V neděli 7. dubna jsem s několika maminkami z Oudoleně a Slavětína strávila
příjemné odpoledne v hasičské klubovně tvořením jarních dekorací. Opět
přijela naše už známá paní Havlíčková z Přibyslavi, která si pro nás připravila
materiál na aranžování jarních kytiček. No a protože venku ještě řádila zima,
tak jsme se s chutí vrhly do vyrábění, abychom si dlouho očekávané jaro
přinesly alespoň do svých domovů. Paní Havlíčková nás seznámila
s postupem výroby dvou typů jarních kytiček, doporučila nám vhodný materiál
a barevné kombinace. Nápadům se meze nekladly a všechny jsme se snažily
vyrábět podle svých představ
a možností. Po celé odpoledne
panovala
příjemná
tvůrčí
atmosféra a každá jsme si odnesla své vlastní originální výrobky – nic
jiného tak nepotěší! Děkujeme paní Evě Rosické za organizaci
a přípravu celé akce!!
BZ

Akce Čistá Vysočina
Dne 20. 4. 2013 se uskutečnila v Oudoleni akce „Čistá Vysočina“,
kterou vyhlašuje Kraj Vysočina. V rámci akce byl proveden úklid
u komunikací v okolí Oudoleně i úklid samotné obce. Počasí nám moc
nepřálo, to nás však vůbec neodradilo a s chutí jsme se pustili
do práce. Posbíralo se neuvěřitelné množství odpadků. Letošní akce
se zúčastnily i děti z řad mladých hasičů.
Vlasta Bencová

Okrsková soutěž dospělých hasičů se bude konat 25. května 2013 v Jitkově.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
PODĚKOVÁNÍ
Naše velké poděkování patří Honebnímu společenství
Oudoleň za příspěvek ve výši 25 500,- Kč a panu Josefu
Křesťanovi z firmy Apoly,
s.r.o. Ronov nad Sázavou
za příspěvek ve výši
20 688,- Kč.
Zakoupili jsme pro děti
výškově stavitelné stolky,
židličky
ve
dvou
velikostech (podle výšky
dětí), rohovou pohovku
a křesílka.
Děti i jejich učitelky
krásný
nový
nábytek
velmi potěšil. MOC DĚKUJEME.
ČARODĚJNICKÝ REJ
Dne
30. dubna
proběhl
v mateřské škole „Čarodějnický
rej“, na který jsme se připravovali
i
četbou
o
hodné
malé
čarodějnici. Děti se převlékly
za
krásné
čarodějnice,
kouzelníky,
kořenářky…
a proběhla přehlídka masek.
S dětmi
jsme
si
zatančily
na „Saxánu“, umíchaly „kouzelný
lektvar“
(pohybová
hra)
i čarovaly s písničkou „Čáry,
máry, fuk“. Na procházce jsme
zašly až k čarodějnické hranici
na kopci. Tam se mohly děti
„proletět“
a
zahrát
si
na kouzelnickou honičku. Čarodějnický den v mateřské škole se nám vydařil.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Oudoleň

Adéla Dufková, učitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
UKÁZKY DRAVCŮ PRO ŽÁKY MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V pátek 12. 4. nás ve škole navštívili pracovníci jihlavské ZOO
s krásnou ukázkou dravců. Děti z malé blízkosti měly možnost vidět
puštíka Pušťu, mořského orla Filipa, sovu pálenou Zuzku, káně
Harrisovo Fandu nebo výra virginského Vikyho. Počasí nám sice
nepřálo, ale ukázka byla tak hezká, že nám déšť nevadil. Už se
těšíme na příští návštěvu.
Jaki
VŠEZNÁLEK

V měsíci dubnu se v Chotěboři v Junioru koná tradiční Všeználek.
Jedná se nejen o vědomostní soutěž určenou žákům 5. ročníků.
I letos jsme se zúčastnili ve složení Martin Antl, Michal Blažek, Tomáš
Husslik, Patrik Strašil, jako náhradník Diana Nejedlá. Spolu s námi se přihlásilo dalších 9 škol. Soutěž se skládala
ze 3 částí, v té první se jednalo o otázky z různých oblastí (český jazyk, dějepis, sport, film, přírodověda…), druhá
část byla matematická a ve třetí měli soutěžící za úkol z tangramu složit kočku. První dvě části se našim
reprezentantům podařily (obzvláště ta matematická, kde skončili jako třetí). Celkově se umístili na krásném
5. místě. A pokud máte chuť, zkuste si poradit s následujícími matematickými úkoly, které se objevily v 2. části
soutěže.
Kateřina Sobotková
Otázky z matematiky ☺
1. Myslím si číslo. Odečtu od něho 5 a poté ho
vynásobím třemi. Vyjde mi výsledek 12. Které číslo
jsem si myslel?
2. Vašek a Filip chodí do jedné třídy. Při hodině tělesné
výchovy se chlapci postavili do řady podle velikosti. Za
Vaškem stálo 8 chlapců. Jedním z nich byl Filip. Před
Filipem stálo 8 chlapců. Mezi Vaškem a Filipem stálo
5 dětí. Kolik chlapců stálo celkem v řadě?
3. Tříčlenná králičí rodina sní za den celkem 31 mrkví.
Táta sní o 5 mrkví víc než maminka. Malý králíček sní
6 mrkví. Kolik mrkví sní králičí maminka?
4. Barborka žije v domě s tatínkem, maminkou, bratrem
Romanem, psem Punťou, dvěma kočkami, dvěma
papoušky a čtyřmi rybkami. Kolik mají všichni
dohromady nohou?
5. Když bylo tatínkovi 30 let, bylo jeho synovi 5 let. Dnes je tatínek dvakrát starší než jeho syn. Kolik je synovi let?
6. Dědeček měnil, až vyměnil. Za každého koně dostal dvě kozy. Za každou kozu dostal dvě slepice. Za každou slepici dostal
tři jehly. Na začátku měl dědeček hroudu zlata, kterou vyměnil za dva koně. Kolik donesl dědeček babičce jehel?
7. Šest závaží (1g, 2g, 3g, 4g, 5g a 6g) bylo rozděleno do tří krabic. V každé krabici byla dvě závaží. V první krabici měla
závaží hmotnost 9g. V druhé krabici měla závaží hmotnost 8g. Která závaží jsou ve třetí krabici?
8. Lukáš měl včera narozeniny. Pozítří je pátek. Ve který den měl Lukáš narozeniny?
9. Na levé straně Zahradní ulice jsou domy označeny lichými čísly 1-19. Na pravé straně ulice jsou domy označeny sudými
číslicemi 2-14. Kolik domů stojí v Zahradní ulici?
10. Čtyři auta – bílé, červené, modré a zelené – vyjela na trať závodu. Zelené auto přijelo dříve než červené. Modré auto přijelo
dříve než bílé. Bílé auto přijelo dříve než červené. Zelené auto přijelo dříve než modré. Které auto přijelo ze všech
nejpozději?
(Správné odpovědi: 9, 11; 10; 24; 25; 24; 3g+1g; v úterý; 17; červené)

ČARODĚJNICE
Dne 30. dubna jsme šli k chaloupce opékat buřty a pálit čarodějnici. Já jsem si opekla housku a párek. Čarodějnice
se jmenovala Naki. Páťáci připravili oheň a postavili na něj čarodějnici. Chodili jsme se ke studánce napít. Moc se
mi to líbilo. Eliška O., 5. r.

Čarodějnice školou povinné
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Hokejová sezóna 2012 - 2013
Již třetí hokejovou sezónu úspěšně zakončil nadějný hokejista HC

Chotěboř Štěpán Zvolánek.
V květnu loňského roku byla sezóna zahájena letní přípravou
ve sportovní hale v Chotěboři – 10 lekcí gymnastiky a pohybové hry
venku na letním stadionu. Poslední prázdninový týden probíhalo
soustředění, které se skládalo z dvoufázového tréninku na ledové
ploše, cvičení ve sportovní hale, výuky hokejové techniky v učebně
a také z návštěvy plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě.
Od září už začal Štěpán 3x týdně trénovat na ledě a o víkendu
ho čekaly zápasy a turnaje. Celkem odehrál 12 přátelských zápasů,
6 mistrovských turnajů, vánoční turnaj v Chotěboři za účasti
8 extraligových týmů, vánoční turnaj v Kolíně, turnaj 8 týmů
v Jindřichově Hradci a poté ještě v Kolíně. Za tuto úspěšnou sezónu Štěpán Zvolánek(vlevo) a Jan Frühbauer
získali nejmladší hokejisté 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile.
Na slavnostním zakončení a hodnocení celé sezóny konané v sobotu 6. dubna v Chotěboři byl Štěpán vyhlášen
nejlepším hráčem týmu HC Chotěboř a také nejlepším střelcem s celkovým počtem nastřílených branek 61.
Nyní následuje dvouměsíční pauza a na konci května se opět začíná letní přípravou v hale a venku. Štěpán už se
na novou sezónu moc těší!! BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME HODNĚ DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ.

Úspěch BM Fitness na druhém nominačním závodu
a nominace na mistrovství Evropy a světa
Ve dnech 6. - 7. dubna se konal druhý nominační závod
v Lounech, kterého se také zúčastnil i tým kadetek BM fitness.
(Tým Včeliček s Nelinkou Frühbauerovou se bohužel pro nemoc
nemohl závodů zúčastnit.) Tým kadetek vyhrál první místo, čímž
se nominoval na mistrovství světa a Evropy.
Přejeme Aničce Stehnové, Elišce Ondráčkové a celému týmu
hodně úspěchů na Mistrovství Evropy, které se koná
ve dnech 6. – 11. 5. 2013 v Belgii.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA
Už jsem se vícekrát
vyjadřoval
k podivnostem
tohoto
světa. Jednou z nich je
naše
konzumace
potravin
z dalekých
zemí. Kamiony a lodě
dovážejí tuny rychlené
zeleniny
nebo
mraženého
masa
nejasné
kvality.
A naopak naše vlastní
zemědělská
kvalitní
produkce
je
omezována,
protože
nemá odbyt. To se mě
velmi dotýká, protože
Vysočina je především
zemědělským krajem.
Vím, že k tomu vedou
složité ekonomické a
obchodní podmínky, ale
pořád se mi to zdá
nelogické.
Zatím se objevují první
plaché
vlaštovky
aktivního
přístupu
našich producentů ve
snaze prosadit se na
našem trhu. Je to boj
obrů
v řetězcích
s malými
producenty,
boj nesnadný a pro
někoho
marný,
ale
podle mého názoru
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nutný. Snažíme se v tom podle svých možností pomáhat. Jednali jsme o různých možnostech mimo jiné při společném
setkání s agrární komorou. Jedním z drobných krůčků k této podpoře je i vyhlášení grantového programu „Prodejny
regionálních produktů 2013“. Jedná se o zcela nový grantový program, kterým chce kraj podpořit producenty
regionálních výrobků prostřednictvím podnikatelů, kteří ve svých prodejnách v Kraji Vysočina tyto produkty nabízejí a
zajišťují jim odbyt a nepřímo i propagaci. Podpora je určena na stavební úpravy prodejen nebo na nákup nového
zařízení a vybavení prodejny. Podnikatelské subjekty mohou získat od 30 do 150 tisíc korun na jeden projekt za
podmínky minimálně 50% podílu na nákladech. V programu je alokováno celkem 1,5 milionu korun.
Velmi mě mrzí, že venkov je stále více ústředními státními orgány zanedbáván. Křiklavým příkladem je rušení poboček
České pošty se zdůvodněním nerentability a nutných úspor. Jde ale vždy jen o peníze? Je ten stát tak chudý, že musí
šetřit zase na těch, co se nemohou bránit? A problémy především seniorů s omezováním podmínek jejich života
na venkově nikoho nezajímají? I proto jsem jednal se Sdružením místních samospráv ČR i s ředitelem České pošty.
A jsem připraven pomoci i při dalších jednáních.
Otázky postavení měst a obcí byly diskutovány i na Republikovém shromáždění Sdružení místních samospráv, které se
uskutečnilo v dubnu v Havlíčkově Brodě. Zástupci samospráv logicky kladli důraz na administraci příštího
programovacího období a možnosti měst a obcí v čerpání evropských dotací. Zcela souhlasím i s jejich heslem „Náš stát
nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou“.
Na závěr se ještě vrátím k problematice možností českých produktů. Nedá mi, abych neopakoval poněkolikáté, že
pomoci naší produkci čehokoliv můžeme všichni. Třeba nepodléháním barevným bombastickým reklamám, ale
preferováním regionálních a českých produktů. Zkusme začít každý u sebe. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA A INZERCE
SDH OUDOLEŇ Vás zve na oslavu DNE MATEK

STAROPRAŽŠTÍ
HELIGONKÁŘI
Kulturní dům Oudoleň
11. května 2013 od 17:00 hodin
Vstupné 100,-- Kč

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci květnu oslaví
výročí narození:
Janáček Zdeněk,
Oudoleň 113
BLAHOPŘEJEME !!

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na

POUŤOVÉ POSEZENÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM
v sobotu 8. června 2013 od 18:00 hodin.
hodin.
Program: Loučení žáků s mateřskou a základní školou.
Občerstvení zajištěno.
Hudba: PROFIL
Vstupné dobrovolné.
****************************************************************************************

OCHUTNÁVKU TOHO, CO VÁM DOMA O POUTI CHUTNÁ,
ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, chlebíčky, jednohubky, řízečky……
Každý účastník bude odměněn drobnou pozorností. Těšíme se na Vaši účast.

OPRAVNA HODIN
JAROSLAV UCHYTIL
Tel. 607 944 058

Havlíčkův Brod
Smetanovo náměstí 3517 (vestibul Vesna)
OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání
a jiné služby v oboru.
ROČNÍK VII. - VYDÁNO: 6. 5. 2013 – MĚSÍČNÍK – ČÍSLO: 5. – Uzávěrka příštího čísla 27. 5. 2013. Vydává: Obec Oudoleň,
582 24 Oudoleň 123. IČ: 00267996. DIČ: CZ00267996. Tel., fax č.: 569 642 201, obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz.
Evidenční číslo: MK ČR E 17544. Cena 2,- Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.
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