
 
 
 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce: 
- schválilo program zasedání. 
- bere na vědomí výhled organizace školního roku 

2013/2014. Pro rodiče i ostatní ob
svolána v nejbližší době informativní sch

- schvaluje Nájemní smlouvu mezi podílovými 
spoluvlastníky LDO Přibyslav a M
Krucemburk o pronájmu stavby ob
vybavenosti č. e. 51 na LV č. 269 pro k. ú. Staré 
Ransko. 

- schvaluje Závěrečný účet obce Oudole
2012, souhlasí s celoročním hospodař
bez výhrad.  

- schvaluje účetní závěrku obce Oudole
období roku 2012, sestavenou k 31. 12. 2012.

- bere  na  vědomí  žádost   o   pokácení 
břízy o obvodu kmene 117 cm  ve  výšce
na pozemku p. č. 648/170 v k. ú. Oudole
se naklání na sousední dům  a ohrožuje
č. e. 210, tak i jeho obyvatele. Majitelka domu 
210 s pokácením břízy souhlasí. 

- bere na vědomí organizaci Pouťového posezení.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013.
- projednalo nabídky firem na provedení 

místní komunikace, na kterou obec obdržela 
dotaci z Programu obnovy venkova Vyso
2013 ve výši 107 tis. Kč. Celkem bylo obesláno 6 
firem. Došlé nabídky jednotlivých firem:
1. STAVOKOMP SERVICE s.r.o. H. Brod 

436 564,20 Kč bez DPH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 16. 5. 2013

Mateřská škola Na Ostrov ě v Havlíčkově Brod ě

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve naZastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve naZastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve naZastupitelstvo 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 8. června 2013 od 18:00 hodinv sobotu 8. června 2013 od 18:00 hodinv sobotu 8. června 2013 od 18:00 hodinv sobotu 8. června 2013 od 18:00 hodin

Program: Loučení žáků s
Občerstvení zajištěno.                 

****************************************

OCHUTNÁVKU TOHO, CO OCHUTNÁVKU TOHO, CO OCHUTNÁVKU TOHO, CO OCHUTNÁVKU TOHO, CO 
ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče
Každý účastník bude odměněn drobnou pozorností. Těšíme se na Vaši účast.

V případě nepříznivého počasí se akce budou konat v

Z OBSAHU:   
− Schůzka v základní škole

roku 2013/2014 
− Pouťové posezení a ochutnávka
− Komplexní pozemkové úpravy v
                 

domí výhled organizace školního roku 
i ostatní občany bude 

informativní schůzka.  
schvaluje Nájemní smlouvu mezi podílovými 

ibyslav a Městysem 
Krucemburk o pronájmu stavby občanské 

č. 269 pro k. ú. Staré 

et obce Oudoleň za rok 
ním hospodařením obce, 

rku obce Oudoleň za účetní 
31. 12. 2012. 

pokácení  1 ks  
výšce  130  cm 

k. ú. Oudoleň. Bříza 
a ohrožuje jak dům 

tak i jeho obyvatele. Majitelka domu č.e. 

ťového posezení. 
č. 3/2013. 

projednalo nabídky firem na provedení opravy 
místní komunikace, na kterou obec obdržela 

rogramu obnovy venkova Vysočiny 
elkem bylo obesláno 6 

firem: 
STAVOKOMP SERVICE s.r.o. H. Brod – cena 

2. EUROTERA s.r.o. Chlístov 35, H. Brod 
375 565,29 Kč bez DPH.

3. Krajská správa a údržba silnic Vyso
příspěvková organizace, st
cena 328 259,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy Krajská 
správa a údržba silnic Vyso
Z důvodu záměru rozšíř
a čp. 7 byly dále řešeny požadavky majitel
pozemků. 

- bere na  vědomí   návrh 
na barevné řešení fasády 

- bere  na vědomí vyúčtování
od Veolia  Transport   
za měsíc duben 2013. Obec Oudole
2 199,- Kč.  
Přehled frekvence cestujících v
Linka 600060/12  - celkem  2 osoby p
z Oudoleně křiž. do Č
přepravené z Havl. Borové do Oudolen
Linka 600000/25  - celkem 21 osob p
z Havl. Brodu do Oudolen

- bere na vědomí informace o pr
zástupcem Pozemkového ú
týkající se možnosti provést v
komplexní pozemkové úpravy. 

- schvaluje částečné prominutí pronájmu kulturního 
domu dne 11. 5. 2013. SDH Oudole
pouze náklady na topení ve výši 2

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 16. 5. 2013 

ě Brod ě.  

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve naZastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve naZastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve naZastupitelstvo 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 8. června 2013 od 18:00 hodinv sobotu 8. června 2013 od 18:00 hodinv sobotu 8. června 2013 od 18:00 hodinv sobotu 8. června 2013 od 18:00 hodin....    

Program: Loučení žáků s mateřskou a základní školou.
.                 Hudba: PROFIL                  Vstupné dobrovolné

*************************************************************************

OCHUTNÁVKU TOHO, CO OCHUTNÁVKU TOHO, CO OCHUTNÁVKU TOHO, CO OCHUTNÁVKU TOHO, CO VÁM VÁM VÁM VÁM DOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁDOMA 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.

 

případě nepříznivého počasí se akce budou konat v kulturním domě. 
 

1 

základní škole – organizace školního 

a ochutnávka 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Oudoleň 

         

EUROTERA s.r.o. Chlístov 35, H. Brod – cena 
č bez DPH. 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
vková organizace, středisko Chotěboř –  

č bez DPH. 
tvo schvaluje nabídku firmy Krajská 

správa a údržba silnic Vysočiny, Chotěboř. 
rozšíření komunikace  za  čp. 5 
řešeny požadavky majitelů 

návrh   firmy   SONET   Building 
ešení fasády kulturního domu. 

čtování dopravní obslužnosti 
 Východní   Čechy   a.   s.  

síc duben 2013. Obec Oudoleň bude hradit 

ehled frekvence cestujících v měsíci dubnu: 
celkem  2 osoby přepravené 

řiž. do České Bělé a 4 osoby 
Havl. Borové do Oudoleně, křiz. 

celkem 21 osob přepravených 
Havl. Brodu do Oudoleně, váha. 

domí informace o průběhu jednání se 
emkového úřadu, Havlíčkův Brod, 

týkající se možnosti provést v k. ú. Oudoleň 
komplexní pozemkové úpravy.  

čné prominutí pronájmu kulturního 
domu dne 11. 5. 2013. SDH Oudoleň uhradí 
pouze náklady na topení ve výši 2 250,- Kč.   

    

POUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEM    
    

mateřskou a základní školou. 
Vstupné dobrovolné.  

************************************************ 

DOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁ,,,,    

, chlebíčky, jednohubky, řízečky…… 
Každý účastník bude odměněn drobnou pozorností. Těšíme se na Vaši účast. 

kulturním domě.  
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 20. června 2013  od 18:00 hodin  v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY K. Ú. OUDOLEŇ - POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU 
Obec Oudoleň zve všechny majitele zemědělské půdy v katastrálním území Oudoleň na informativní schůzku 
konanou v pond ělí 24. června 2013 v 16:00 hodin  v zasedací místnosti obecního úřadu. Na této schůzce Vás 
zástupce Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod seznámí s informacemi o možnosti provést komplexní pozemkové 
úpravy v k. ú. Oudoleň. V rámci této schůzky je možné získat informace o bezplatném zaměření zemědělských 
pozemků.  
„Pozemkovými úpravami  se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí 
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro 
racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí 
pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva“. (zákon č. 139/2002) 
Tam, kde pozemkové úpravy již proběhly, hodnotí je obce a jejich obyvatelé kladně. Pomohly vyjasnit vlastnické 
vztahy a zároveň leckde umožnily zpřístupnit pozemky či vybudovat cesty. 
 
 
 
Za krásami naší vlasti 
V neděli 12. 5. 2013 jsme si ráno přivstali a v 6.00 hodin odjížděli autobusem 
od kulturního domu na výlet do jižních Čech. Cílem naší cesty byl zámek 
v Českém Krumlově a Stezka korunami stromů Lipno. Výlet  to byl náročný, 
a proto už od prvních ranních hodin se začaly rozbalovat svačinky, které 
maminky sebou připravily. Všichni se museli na dlouhý výlet řádně posilnit. 
Cesta probíhala v klidu a v pohodě, jinak tomu ani nemohlo být. Vždyť nás 
měl na starosti řidič pan Milan Benc a o příjemnou atmosféru se po celou 
dobu také starala organizátorka výletu paní Marie Antlová. Všechno klapalo 
na jedničku.  
Do Českého Krumlova jsme přijeli o chvilku dřív, než byla plánovaná 
prohlídka zámku. Měli jsme tedy možnost prohlédnout si nádvoří, zahrady, 
podívat se k Vltavě a pozdravit vodáky. O půl jedenácté nás čekala prohlídka zámku. Prošli jsme si 1. návštěvní okruh, 
seznámili se s historií zámku, dozvěděli se něco blíže o původních majitelích. Nejvíce se nám líbil divadelní sál a zlatý 
kočár. Potom jsme opět nasedli do autobusu a jeli na další místo. Tím bylo Lipno nad Vltavou a Stezka korunami stromů 
Lipno. Kdo chtěl, mohl se vydat pěšky na vrchol Kramolína, kde se místní „atrakce“ nachází. Šlapat pěšky se ale 
nechtělo nikomu, a tak jsme postupně nasedli na čtyřsedačkovou lanovku a nechali se za mírného pohupování vyvézt 

nahoru. Pro někoho to byl tak silný zážitek, že cestu zpět již 
absolvoval po svých.  
Na samém vrcholu, pár metrů od lanovky, byla „stezka“. Překvapila 
nás  svojí   mohutností.   Prošli   jsme   turniketem   a   vydali  se 
na nejvyšší patro. Cestou jsme úspěšně zdolávali různé nástrahy, 
které jsou zde pro návštěvníky připravené. Ale nikdo se nemusel 
bát. Vždyť jsme měli pod nohama záchrannou síť. Nahoře pořádně 
foukal studený vítr. Ještěže jsme si nenechali mikiny a bundy 
v autobuse. Tady se nám hodily. Viditelnost byla docela dobrá. 
Viděli jsme Lipenskou přehradu, Šumavu a v dáli větrné elektrárny. 
Dolů jsme se opět svezli lanovkou a už se moc těšili na bobovou 
dráhu. Lístky byly pro děti zdarma. Teď to byla ta největší zábava. 

Nasednout do přistaveného vozíku, nechat se vyvézt nahoru a tou největší rychlostí uhánět z kopce dolů. To tedy byl 
úžasný zážitek. Pro velký úspěch si děti dráhu zopakovaly ještě jednou.  
Protože do odjezdu autobusu bylo ještě trochu času, šli jsme se projít k Lipenské přehradě. Foukal vítr, plachetnice se 
kolébaly na vlnách a my měli na malou chvíli pocit, že nejsme v České republice, ale na mořském pobřeží.  
Cestou domů pospávaly nejenom děti, ale i dospělí. Ale „roznášková služba“, která fungovala perfektně a po autobuse 
nosila sladké cukroví  a  moučníky,  vzbudila  i  ty  největší  spáče. Výlet  se  velmi  vydařil a největší dík patří Marušce, 
za perfektní přípravu a samotné pořádání této akce.  
                           Káťa, Terezka a Jana Kubátovi  
 

Okresní kolo hry Plamen 
V sobotu 18. 5. 2013 se v Havlíčkově Brodě na Dukle konalo 
Okresní kolo hry Plamen. Na okresní kolo se dostala ta nejlepší 
postupující družstva z jednotlivých oblastních kol. Naši obec 
jelo reprezentovat mladší sedmičlenné družstvo ve složení 
Martin Antl, Michal Blažek, Tomáš Husslik, Tomáš Benc, Josef 
Stehno, Jan Frűhbauer a jediné devče, Anna Blažková. 
V sobotu ráno jsme se sešli  za  doprovodu  dešťových  kapek 
u hasičárny. Po rozdělení do aut jsme se vydali na místo dění. 
Po zaregistrování našeho družstva jsme si šli prohlédnout 
dráhy na jednotlivé disciplíny. Na každou disciplínu jsme měli pouze jeden pokus. Po nástupu v  9:20 hodin začala 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

HASIČI 
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Provoz mateřské školy 

o prázdninách bude zajištěn ve dnech:  

1. – 12. 7. a 26. – 30. 8. 2013. 

soutěž, a to disciplínou 4 x 60 m, pak následovala štafeta požárních dvojic a poslední byl požární útok. Nejdříve běhaly 
starší kolektivy a poté mladší. Nástup,  předávání  pohárů  a  medailí začalo v 16 hod. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko 
a někteří se i trochu opálili. 
Celkem mezi sebou bojovalo 11 mladších družstev. Naši  si  vedli  velmi  dobře. Ve  štafetě požárních dvojic se umístili 
na 2. místě, ve 4 x 60 m na 6. místě a v požárním útoku na 8. místě s časem 23,60 s. Časy požárních útoků byly velmi 
vyrovnané. Do  celkového  umístění   se   také  započítává  umístění  z  podzimního  kola (ZPV)  a  hodnocení  kroniky 
za celoroční činnost. Celkov ě se naši umístili na krásném 6. míst ě.                                                         Vlasta Bencová 
 

Okrsková soutěž dospělých hasičů 
V sobotu 25. 5. 2013 se v Jitkově konala  okrsková soutěž hasičů. 
Ve 12 hod. jsme přijeli na místo dění, a to na místní koupaliště. 
Přijely sbory z Havlíčkovy Borové, Krátké Vsi, Slavětína, České Bělé 
a Kojetína. Soutěžilo se v kategoriích: muži starší, muži mladší, ženy 
starší a ženy mladší. Mladší kategorie, kromě PÚ, ještě běhaly 
jednotlivce na 100 m, tyto časy se započítavaly do celkového 
hodnocení. Počasí nám nepřálo, neboť stále pršelo. Jenom sem tam  
na nás  vykouklo  sluníčko.  Za   naši  obec  se  soutěže  zúčastnilo 1 
družstvo v kategorii ženy starší, 2 družstva muži starší a 1 družstvo 
muži mladší. Po požárním útoku nastalo tolik očekávané vyhlašování 
výsledků. Ženy obsadily 3. místo, muži mladší 7. místo a muži starší 
5. a 8. místo.                                                                Vlasta Bencová 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Děti z mateřské školy  a ze základní školy svými  výtvarnými  pracemi  
podpořily výstavu dětí z mateřských a základních škol 
Havlíčkobrodska v kulturním  domě Na Ostrově. Navštívily tam také 
divadelní představení společně se žáky základní školy. 
V pátek 31. května proběhne v mateřské škole i v základní škole beseda k tématu: Zdravá výživa. Dne 3. června 
oslavíme soutěžemi Den dětí. Na děti bude čekat sladká odměna. Dne  26.  června  pojedeme společně s MŠ Sobíňov 
na výlet do Perníkové chaloupky na Kunětické hoře u Pardubic.   
                                                                                                    Pavla Váňová 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA   
 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Dne 9. května žáci 3., 4. a 5. ročníku navštívili dopravní hřiště na zimním 
stadionu v Havlíčkově Brodě. Akce byla velmi dobře uspořádána manželi 
Jelínkovými, pracovníky BESIPU. Na základě znalostí z dopravní výchovy si 
děti zkusily modelové situace jízdy na kole.  Žákyně  4. ročníku  absolvovaly 
i písemné testy. Akce se velmi vydařila a splnila svůj cíl.                          JAKI 
 

PYTHAGORIÁDA  
Dne 13. května se Tomáš Husslik (žák 5. třídy) zúčastnil okresního kola matematické  soutěže  Pythagoriády  
v Havlíčkově   Brodě. Předtím  se   ale  musel „kvalifikovat“ a úspěšně absolvovat školní kolo. 
Celkem se sešlo 24 žáků z 5. tříd z celého okresu. Dostali 15 otázek, které nebyly vůbec 
jednoduché. Pořadatelé dokonce říkali, že ten, kdo vypočítá správně alespoň 9 z 15 příkladů, je 
považován za úspěšného řešitele. No  a  Tomáš  nakonec  získal  12,5  bodu,  takže  se umístil 
na nádherném 3. - 5. místě! Gratulujeme!                                                          Kateřina Sobotková 
 

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY ŠKOLNÍCH DRUŽIN 
Již tradičně se každý rok zúčastňujeme lehkoatletických závodů na letním stadionu v Chotěboři. 
Letos to vyšlo na 23. květen. Školu reprezentovali Tomáš Benc, Jan Frühbauer (oba 1. ročník), 
Štěpán Zvolánek (2. ročník) a Nela Frühbauerová (3. ročník). Postupně jim byly měřeny výkony 
v běhu na 50 metrů, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Přestože jsme žádnou 
medaili nedovezli, všem se nám závody moc líbily a doufáme, že se příští rok zúčastníme zase!                                                          
                                                                                                                            Kateřina Sobotková 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 23. 5. 2013 HAVLÍČKŮV BROD 
Ve čtvrtek  23. 5. se pod záštitou starosty města Havlíčkův Brod uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže mladých 
cyklistů. Soupeřilo se v mladší a starší kategorii. Z naší školy se zúčastnilo družstvo mladších žáků ve složení: Eliška 
Ondráčková, Martin Antl, Tomáš Husslik a Diana Nejedlá. Soutěžilo se v oborech: zdravověda, testy z dopravní výchovy, 
práce s mapou, jízda zručnosti a jízda na dopravním hřišti. 
Děti z naší  školy  prokázaly  velké znalosti i obratnost v jízdě na kole. V obrovské  konkurenci  se  Martin Antl umístil 
na 1. míst ě v kategorii jednotlivců a jako družstvo se děti umístily na 3. místě z 11 škol. Vědomosti pomůžou dětem 
v praktickém životě. Blahopřejeme!                                                                                                                                 JAKI 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
 

P O Z V Á N K A 
na schůzku, která se bude konat  v úterý 4. 6. 2013 v 17:00 hodin v základní škole. 

Program:  Informace k organizaci školního roku 2013/2014. 
Mgr. Dagmar Losenická, ředitelka školy 

 



 

PLAVECKÝ VÝCVIK
Od 
lekcí se zú
každou st
osvojily si základy plaveckých styl
umě
o prázdninách svoje znalosti a um
 

 

 
 

Úspěchy  BM  Fitness na mistrovství Evropy a 
na mistrovství sv ěta   
Dne 9. května vybojoval na mistrovství Evropy
kadetek BM Fitness  první  místo a děvč
Stehnová a Eliška Ondráčková, se staly mistryn
V sobotu   18. května  se  konal v Brně 
ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Nejmladším V
(včetně Nelinky Frühbauerové) se dař
medaili. Starší kadetky (včetně Anič
Ondráčkové) potvrdily prvním místem postup na mistrovství sv
které se bude konat na podzim v srbském Bě
BLAHOPŘEJEME OBĚMA TÝMŮM A PŘ
HODNĚ ÚSPĚCHŮ NA MISTROVSTVÍ SVĚ
 

 
 
 
Konec školního roku žáci a studenti jistě vždycky p
prázdnin. Náš úřad si oddech nemůže dovolit. Musíme 
v náročných podmínkách 21. století. 
Pokud chceme udržet a zlepšovat úroveň
zajistit oborovou dostupnost. S ohledem na sou
možnost studia, ale i dostatečné materiálové zázemí. Nem
do minulého století. To ovšem znamená i zvýšenou finan
stroji, orientujeme se na spolupráci škol a podnikatelského sektoru. Tomu se tyto investice budou vracet v
odborně zdatných pracovních sil schopných rychlé adaptace 
na spolupráci se základními školami v oblasti orientace žák
orientovaných studentů, pokud nám budou chyb
Musíme i ve vzdělávání respektovat celkový trend, který má své p
desítkami let jen v Evropě stovky. Dnes obstojí pouze pár t
materiálových i personálních zdrojů do vě
pro průmysl, ale i pro školství stejně jako pro jiná odv
úbytku  žáků  je   to   hlavním  argumentem
ve struktuře středoškolského vzdělávání. Jakkoliv je to v
případech bolavé, je toto opatření nezbytné. 
Pokud budeme lpět na neměnném uspo
nebudeme chtít pro dílčí problémy řešit, d
doplatíme. Schopnost všestranně reagovat na pot
v souvislosti se situací na světových trzích bude více než k
základním předpokladem pro to, abychom usp
konkurenci.                            Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vyso
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

OPRAVNA HODIN

Smetanovo náměstí 3517 
OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

OUDOLEŇSKÉ LISTY 6/2013

PLAVECKÝ VÝCVIK  
Od března do května probíhal na naší škole základní plavecký výcvik. Kursu 10 
lekcí se zúčastnili 4 předškoláci z naší školky a čtyři škola
každou středu dojížděly do plaveckého bazénu v Hlinsku.
osvojily si základy plaveckých stylů: prsa, znak, kraul a splývání. Na záv
uměly malé  děti   uplavat   15 m   samy   a   ty   větší
o prázdninách svoje znalosti a umění využijí při prázdninových toulkách.

na mistrovství Evropy a nominace 

na mistrovství Evropy v Belgii  tým 
ěvčata, mezi nimi i Anička  
mistryn ě Evropy .  
 již  3.  nominační  závod 

ve sportovním aerobiku a fitness týmech. Nejmladším Včeličkám 
hbauerové) se dařilo, vybojovaly stříbrnou 

ě Aničky Stehnové a Elišky 
ily prvním místem postup na mistrovství světa, 

srbském Bělehradě. 
ŮM A PŘEJEME KADETKÁM 

 NA MISTROVSTVÍ SVĚTA! 

Konec školního roku žáci a studenti jistě vždycky přivítají. Čeká je odpočinek od školních povinností a bezstarostný 
ůže dovolit. Musíme řešit organizaci školského systému tak, aby naši žáci obstáli 

Pokud chceme udržet a zlepšovat úroveň vzdělávání, musíme podnikat konkrétní kroky k
ohledem na současnou situaci klademe velký důraz na technické obory 
materiálové zázemí. Nemůžeme dnes vyučovat učně a studenty na 

do minulého století. To ovšem znamená i zvýšenou finanční náročnost. Abychom měli školy vybavené nap
kol a podnikatelského sektoru. Tomu se tyto investice budou vracet v

 zdatných pracovních sil schopných rychlé adaptace vprostřed í moderních  podniků
oblasti orientace žáků právě na technické obory. Nepotř

, pokud nám budou chybět absolventi škol potřební pro rozvoj průmyslu.
lávání respektovat celkový trend, který má své příčiny. Například výrobců

 stovky. Dnes obstojí pouze pár těch největších a nejsilnějších. S
ů do větších celků. To platí nejen 
ě jako pro jiná odvětví. Kromě 

argumentem   pro  nezbytné  změny 
í. Jakkoliv je to v konkrétních 

ení nezbytné.  
ěnném uspořádání systému, který 

řešit, dříve nebo později na to 
ě reagovat na potřeby hospodářství 

tových trzích bude více než kdy jindy 
edpokladem pro to, abychom uspěli ve stále náročnější 

ř ěhounek, hejtman Kraje Vysočina
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

OPRAVNA HODIN    

JAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTILJAROSLAV 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. 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM
  V měsíci 

výročí narození:

Holas Stanislav, Oudoleň 70

Ondráčková Ludmila, Oudoleň 24
    BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!
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í škole základní plavecký výcvik. Kursu 10 
č ři školačky z 3. a 4. třídy. Děti 

ly do plaveckého bazénu v Hlinsku. Kurs se dětem moc líbil, 
znak, kraul a splývání. Na závěr výcviku 

ětší   80 – 100 m. Doufejme, že 
ři prázdninových toulkách.         JAKI  

inek od školních povinností a bezstarostný čas 
ešit organizaci školského systému tak, aby naši žáci obstáli 

lávání, musíme podnikat konkrétní kroky k jeho zkvalitnění, především 
ůraz na technické obory – nejenom 
č ě a studenty na  strojích, jež  patří 
ěli školy vybavené například CNC 

kol a podnikatelského sektoru. Tomu se tyto investice budou vracet v podobě 
podniků. Je  potřebné  klást  důraz 

 na technické obory. Nepotřebujeme tisíce humanitně 
ůmyslu. 

íklad výrobců automobilů byly před pár 
ějších. S tím souvisí soustředění 

. 2013. Vydává: Obec Oudoleň, 
obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. 

Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  

(vestibul Vesna) 

OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání  

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

měsíci červnu oslaví  
výročí narození: 

 

Holas Stanislav, Oudoleň 70 
 

Ludmila, Oudoleň 24 
 

BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !! 


