
 
 
 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- schválilo program zasedání. 
- bylo seznámeno se záměrem směny 

obce č. 1/2013. Obec Oudoleň na základ
zájmu občanů o stavební pozemky zakoupila 
pozemky nad koupalištěm. Obec by dále 
potřebovala za tímto účelem koupit nebo 
směnit ještě další pozemky v této lokalit
ostatní majitelé pozemků nechtějí
sousedící s těmito pozemky prodat nebo 
směnit, pouze Havlíčkova Borová země
a. s.  jako   majitel   pozemku   p.   
o výměře  1978  m2,   pozemku   p. 
o výměře  5112 m2  a   pozemku  p. 
o výměře 730 m2 v k. ú. Oudoleň souhlasila 
se směnou a navrhla směnu za tyto pozemky 
ve vlastnictví  obce:  pozemek p. č. st. 142/3  
o výměře  56 m2,  pozemek   p.  č. 
o výměře  106 m2,  pozemek  p.  č. st. 170/2  
o výměře   52 m2,   pozemek  p.  č. 
o výměře   96 m2,  pozemek  p.  č. 
o výměře  61 m2,  pozemek  p.  č.  
o výměře  163 m2,  pozemek  p.  č. st. 187/2  
o výměře  70 m2,  pozemek  p.  č.  
o výměře 7 m2, pozemek p. č. 599/4 o vým
137 m2,  pozemek p. č. 599/11 o výměř
m2, pozemek p. č. 599/16 o výměř
pozemek p. č. 599/20 o výměře 1037 m
pozemek p. č. 599/25 o výměře 96 m
pozemek p. č. 599/26 o výměře 83 m
pozemek p. č. 599/27 o výměře 220 m
pozemek p. č. 599/28 o výměře 127 m
pozemek p. č. 599/29 o výměře 97 m
pozemek p. č. 599/30 o výměře 142 m
pozemek p. č. 601/6 o výměře 197 m
Oudoleň.  
Pozemek  p.  č.  599/20   tvoří   komunikace 
za Musilovými, čp. 49, Benákovými, č
Janáčkovými čp. 51 a slouží také jako 
komunikace pro Pavlišovy, čp. 52, ostatní 
pozemky tvoří dvě bývalé cesty, v
době jsou z  velké části z
hospodářskými budovami v areálu a. s. 
Havlíčkova Borová zemědělská. 
Zastupitelstvo bylo dále seznámeno 
s nesouhlasem se záměrem směny majetku 
obce č. 1/2013 a s návrhem, aby tyto 
pozemky zůstaly v majetku obce, tento 
nesouhlas   podalo  14  občanů, a 
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Zastupitelstvo obce všechny srdečně zve na 

POSEZENÍ SE SENIORY 
v sobotu 9. listopadu 2013 od 18:00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 

Vystoupí děti základní školy. 
K poslechu bude hrát harmonikář.      

Občerstvení zajištěno. 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

o odkoupení cesty za čp. 135 a čp. 51 z důvodu, že 
tato cesta slouží jako jediná přístupová k domům 
žadatelů a zároveň jako cesta na pole a je 
využívána při provozování soukromé zemědělské 
činnosti. Jako další možné řešení navrhují, aby si 
cesty ponechala ve vlastnictví obec. Záměr směny 
byl  projednán   nejdříve  přímo  na  místě  samém 
za účasti zainteresovaných stran a poté v zasedací 
místnosti obecního úřadu. Zastupitelstvo obce 
neschvaluje záměr směny majetku obce č. 1/2013. 

- schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě nájemní mezi 
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí              
a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi        
ze dne 28. 4. 2011. 

- bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na 
akci: „Zateplení objektu čp. 131 a výměna zdroje 
tepla za nízkoemisní“. Seznam obdržených nabídek: 
Vanderlaan, s. r. o.,  V Předpolí 1452/30, 100 00 
Praha 10, cenová nabídka bez DPH 8 574 332,- Kč, 
Sonet – Building, s. r. o., Klicperova 1541, 539 01 
Hlinsko, cenová nabídka bez DPH 8 356 473,33 Kč, 
Renos, s. r. o., Pod Rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko, 
cenová nabídka bez DPH 7 350 578,- Kč, Stavby 
kapitán, s. r. o., Blatno 38, 539 01 Hlinsko, cenová 
nabídka bez DPH 9 425 256,18 Kč, 
QATROSYSTÉM, spol. s r. o, Kyjovská 3578, 580 
01 Havlíčkův Brod, cenová nabídka bez DPH 
8 224 256,11 Kč, Stavointeriér, s. r. o., Kozí 201, 
580 01 Havlíčkův Brod, cenová nabídka bez DPH 
7 292 705,24 Kč. Doporučení hodnotící komise je 
uzavření smlouvy s   vítěznou firmou Stavointeriér, 
s. r. o., která nabídla nejnižší nabídkovou cenu. 
Zastupitelstvo ruší zadávací řízení „Zateplení 
objektu    čp.    131    a    výměna    zdroje     tepla 
za nízkoemisní“ v souladu s ustanovením § 84 odst. 
2 e) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění. Zadávací řízení bylo v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení, avšak 
vzhledem  k rozhodnutí  obce  realizovat   zateplení 
a výměnu zdroje tepla u dalšího objektu, u kterého 
je místní, časová i věcná souvislost, je nutno 
veřejnou zakázku zadat v otevřeném řízení. 

- bere na vědomí nabídku účelového úvěru od ČSOB, 
a. s. 

- schvaluje nákup části pozemků p. č. 347, p. č. 348, 
p. č. 349 a p. č. 350 v k. ú. Oudoleň – pozemků   
pod požární nádrží (koupalištěm) za cenu 5,- Kč/m2. 
Zastupitelstvo  souhlasí  s  podmínkou prodeje – 
zachování požární nádrže na těchto pozemcích.  

- schvaluje nový návrh pojistné smlouvy od Generali 
pojišťovny a. s. na celkovou částku 27 994,- Kč 
ročně. 

- bere na vědomí žádost o povolení hostování 
pouťových atrakcí v roce 2014 u zastávky „U váhy“   
a také za kulturním domem stejnému zájemci.      
Pro rok 2014 již bylo hostování za kulturním domem 
přislíbeno zájemci, který zde hostoval v letošním 
roce.  

- bere na vědomí těžbu dřeva v obecním lese. 
Celkem bylo vytěženo 69,1 m3 dřeva, těžbu provedl 

Halama Václav, Slavětín, část dřeva byla prodána 
LDO Přibyslav (49,9 m3 za cenu 98 195,- Kč) a část 
místním zájemcům (19,2 m3 za cenu 21 043,- Kč) 
celkem obec za prodej dřeva utržila za 119 238,- Kč. 

- bere na vědomí, že na základě stížnosti občanů byla 
v měsíci srpnu firma Miroslav Odvárka – ODAS, 
Žďár nad Sázavou požádána o zapůjčení kontejneru 
na plasty na horní část obce. Bohužel firma i přes 
přislíbenou pomoc nakonec kontejner nepůjčila. 
K řešení této situace v dalších letech byl podán 
požadavek na firmu EKO-KOM a. s. na zapůjčení 3 
ks kontejnerů na plasty na letní sezónu. 

- bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 
dne 4. 9. 2013. 

- bere na vědomí vyúčtování dopravní obslužnosti   
od ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. za měsíc 
červen 2013. Obec Oudoleň hradila 2 158,- Kč.  
Přehled frekvence cestujících v měsíci červnu: 
Linka 600060/12 celkem 2 osoby přepravené 
z Oudoleně křiž. do České Bělé + 1 osoba 
přepravená z Havl. Borové do Oudoleně, křiž. 
Linka 600000/25 celkem 22 osob přepravených 
z Havl. Brodu do Oudoleně, váha. V měsících 
červenec a srpen linky nejezdily. 

- schvaluje požární hlídku na posvícenské taneční 
zábavě dne 5. 10. 2013 ve složení: Marie Antlová    
a Pavel Sláma.  

- bere  na  vědomí  informace  týkající  se  poplatku 
za rekreační pobyt. 

- bere na vědomí stížnost občana na psí exkrementy 
na veřejném prostranství. 

- schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích týkající 
se nákupu a prodeje pozemků na čtvrtích (místní 
komunikace). 

- bere na vědomí žádost o pokácení 2 ks stromů 
(jasan, dub)  na  obecním  pozemku   před   čp.  12 
a žádost o pokácení lípy u odbočky ke mlýnu. 

- bere na vědomí žádost o možnost vypásání ovcemi 
okolí rybníků na parcelách p. č. 643/1 a p. č. 124. 
Tyto pozemky má v pronájmu Havlíčkova Borová   
zemědělská a. s. s výpovědní lhůtou 5 let. 

- bere na vědomí Zprávu o daňové kontrole, kterou 
provedl Finanční úřad pro Kraj Vysočina na akci: 
„Obnova centra obce Oudoleň“.  

- schvaluje Rozpočtové změny č. 5/2013. 

 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 17. října 2013  od 18:00 hodin  v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
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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, obuvi,  ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m2) 
√  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 uskute ční v sobotu 12. října 2013 od 9:00 do 11:00 hodin   
v zasedací místnosti obecního ú řadu. 

 

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

 

VĚNUJTE NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM LIDEM.  DĚKUJEME ZA POMOC 

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ  
V sobotu 7. 9. 2013 se zástupci naší obce ve složení Ivo Béna, Pavel 
Stránský a Mgr. Blanka Zvolánková zúčastnili Podoubravského 
víceboje 2013. Podoubravský víceboj se tento rok konal 
v Krucemburku v duchu rytířského klání rytíře Mikuláše Střely 
z Krucemburku. Zástupci 13 zúčastněných obcí Svazku obcí 
Podoubraví soutěžili v šesti disciplínách: střelba lukem, střelba prakem,  
překážkový běh, puzzle, kvíz a bunde running (běh na gumovém laně). 
Všechny soutěže byly perfektně připravené a při jejich zdolávání si 
všichni užili spoustu legrace.  
Za krásného počasí představitelé obcí, jejich fanoušci i ostatní diváci 
společně prožili velmi příjemné odpoledne. Městys Krucemburk 
připravil celou akci na jedničku a patří mu velké poděkování. 
K občerstvení bylo připraveno maso na grilu, bramboráčky, výborné 
víno z Vinařství Plchut, burčák a další nápoje.  Zástupci naší obce se  
umístili  na  pěkném  10.  místě.  Děkujeme za reprezentaci a doufáme, 
že příští rok, kdy  se zřejmě  Podoubravský víceboj 2014 bude konat 

ve Ždírci nad Doubravou, se přijede podívat více fanoušků naší obce.                                           
 

ZÁMĚR PRODEJE, SMĚNY NEBO PRONÁJMU MAJETKU OBCE 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o způsobu prodeje, směny nebo pronájmu majetku obce. 
Obec musí vždy postupovat podle zákona o obcích, což znamená zveřejnit záměr obce prodat, směnit či darovat 
nemovitý majetek po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce před samotným projednáváním. Totéž platí pro záměr 
obce pronajmout  nemovitost  nebo  poskytnout  ji  jako  výpůjčku. O  vyhlášení záměru obce rozhoduje starosta. 
Po uplynutí doby vyhlášení je záměr předložen k projednání zastupitelstvu obce, které na základě shromážděných 
připomínek záměr schválí nebo neschválí. 
V naší obci jsou občané o všech záměrech informováni na úřední desce a na internetových stránkách. Všichni 
občané mají právo se k navrženému záměru vyjádřit, a to buď písemně, nebo přímou účastí na zasedání obecního 
zastupitelstva, na kterém se bude podle stanoveného programu záměr projednávat. 
Na posledním zasedání zastupitelstva naší obce byly vzneseny připomínky ke zveřejňování záměru. Proto jsme se 
rozhodli, že budeme všechny občany, kterých by se záměr mohl týkat, upozorňovat písemnou formou. Povinností 
obce to není, ale chceme svou dobrou vůlí předcházet dalším nedorozuměním a přispívat k upevňování 
přátelských vztahů. 
Závěrem bych Vás všechny chtěla poprosit, abyste nám své připomínky, názory, nápady a starosti o dění v naší 
obci přicházeli říkat osobně. Vždy Vás rádi na úřadě uvítáme!! Máme stanovené úřední hodiny, případně se 
můžeme domluvit na jiném termínu. Přijďte mezi nás i na zasedání zastupitelstva obce, které je vždy veřejné. 
Nikdy nechceme rozhodovat sami, rádi si poslechneme Vaše názory. Je v zájmu nás všech, aby v Oudoleni žili 
spokojení a šťastní občané a aby jim naše obec byla oporou v různých životních situacích.      Mgr. Blanka Zvolánková 
 

OPĚTOVNĚ – PSÍ EXKREMENTY NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH 
Zastupitelstvo opětovně řešilo na svém zasedání stížnost na psí exkrementy na veřejných 
prostranstvích. Povinnosti majitelů psích miláčků upravuje závazná vyhláška obce.  
Obecně ale přece platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich chování korigovala 
nějaká vyhláška. Plní si své povinnosti i bez nich. 
Pejskař svého psa miluje, jinak by ho přece nechoval. Věnuje mu svůj čas, peníze a dává mu 
(alespoň většinou) i  svou bezmeznou lásku. Zatímco  běžný  majitel  psa  do  této  lásky zahrnuje 

i zodpovědnost (očkování nebo úklid exkrementů), bezohledný pejskař končí u lásky a odpovědnosti se vyhýbá.  
Boj s neukázněnými pejskaři, kteří po svých miláčcích neuklízejí, připomíná boj s větrnými mlýny.  A tak se sice 
obec rozhodla vyjít pejskařům vstříc a příští rok při zaplacení poplatku za psa každý majitel psa obdrží zdarma 
sáčky na psí exkrementy, ale bez aktivní účasti a odpovědnosti pejskařů se situaci podaří řešit jen velmi těžko. 
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O Z N Á M E N Í 
o dob ě a místě konání voleb do Poslanecké sn ěmovny parlamentu ČR 

 

Starosta Obce Oudoleň podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách  do  Parlamentu  ČR  a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 

 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 25. 10. 2013 od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a dne 26. 10. 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Oudoleni čp. 123.  
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství platným občanským 
nebo cestovním průkazem České republiky a nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky. 
 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES  
Nová vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, přináší několik 
zásadních změn v přístupu ke kácení dřevin rostoucích mimo les, klade větší důraz na ochranu 
alejí a zmírňuje ochranu dřevin v zahradách. Vyhláška je účinná od 15. července 2013. 
Vyhláška předpokládá, že majitel soukromé zahrady by si měl sám rozhodnout, co na svém 
pozemku chce mít a co nikoli, protože majitel zahrady si svůj majetek nezničí. Naopak se jej bude 
snažit  zvelebit.  Vyhláška  mu  při respektu k soukromému vlastnictví rozváže ruce. Zahrada je 
pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu 
v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti Všechny tyto znaky musí zahrada 
splňovat současně. Živý plot za stavební oplocení považován není. Pro dřeviny rostoucí na zahradách splňující 
uvedenou definici, pokud  tyto  dřeviny  nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a nejedná-
li se o památné stromy, již nebude potřeba povolení ke kácení dřevin. 
Podrobné informace naleznete na stránce: http://www.mzp.cz/cz/kaceci_vyhlaska.  
 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Firma Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou přechází od m ěsíce října na svoz komunálního 
odpadu každý týden, vývozní den se nemění – pondělí. 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ  
Ve st ředu 16. 10. 2013 od 15:30 do 15:45 hodin prob ěhne u montované haly v dolní části obce 
svoz nebezpe čného odpadu a elektroza řízení.  
Mezi nebezpečný odpad 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, 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. V rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit a dehtovou lepenku – odběr tohoto 
stavebního (ne komunálního) odpadu musíte řešit samostatným odvozem po dohodě s firmou. 
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

 

Termíny pro podání žádosti o vydání voli čských pr ůkazů: 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu od 28. srpna 2013 a to buď: osobně do 23. října 2013 do 16.00 
hodin nebo podáním v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 
doručeným nejpozději do 18. října 2013. Voličský průkaz mu bude vydán nebo zaslán nejdříve 10. října 2013. 
 

VÁNOČNÍ JARMARK 
V neděli 1. prosince 2013 pořádá  obecní  úřad    spolu   se   základní   školou   besídku  spojenou 
s prodejním jarmarkem a rozsv ěcením váno čního stromu. Nabízíme zájemcům možnost prodávat 
na tomto jarmarku své výrobky. Zájemci se mohou přihlásit do 31. října 2013  na obecním úřadě.  
 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Ve dnech  2. – 3. listopadu 2013 bude za kulturní dům přistaven kontejner na velkoobjemový 
odpad. Do tohoto kontejneru můžete ukládat např. starý nábytek, podlahovou krytinu, sanitární 
materiál, staré boty. Upozor ňujeme, že tento kontejner není ur čen na nebezpe čný odpad 
nebo elektroza řízení a pro odpad z objekt ů, které slouží k podnikání . 
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VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ  
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2013. Rozhodující pro vým ěnu je datum 

vydání řidičského pr ůkazu, nikoliv jeho typ! 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
„Naše školka kouzelná je, každý si v ní moc rád hraje. Dneska máme krásný den, dneska si to užijem!“ - touto 
básničkou se vítají každé ráno děti v naší MŠ. Nejen pro děti, které k nám letos přišly poprvé, ale i pro děti, které 
jsou s námi v MŠ již nějaký čas, je zvykání si na nový kolektiv i řád někdy těžké! Přes pár slziček i napomenutí 
jsme začátek roku zvládly s dětmi dobře.                                                Pavla Váňová a Adéla Dufková, učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Malé ohlédnutí za  projektem EU - peníze školám  
Naše škola se zapojila do projektu EU – peníze školám. Díky tomu jsme získali finanční částku ve výši 398 tisíc 
korun. Tyto  prostředky jsme použili v pěti oblastech: k inovaci a zkvalitnění výuky 
anglického jazyka, k inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, k individualizaci   
a podpoře    matematické   gramotnosti,   k   individualizaci    a   podpoře   čtenářské 
a informační gramotnosti žáků a ke vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci 
těchto okruhů byly nakoupeny nové počítače, dataprojektory a plátna do obou tříd, 
slovníky, encyklopedie a literatura pro společnou četbu a další pomůcky. Paní   
učitelky zpracovaly digitální učební materiály pro matematiku,  český jazyk, anglický 
jazyk,  prvouku  a  vlastivědu, ty  využívají  nejen naši žáci,  ale v rámci projektu jsou 
k dispozici i dalším pedagogům v ostatních zapojených školách.  Dále jsme  
prostředky použili na dělení hodin českého jazyka  a matematiky tak, aby se děti učily 
po ročnících a ne ve spojených třídách.  
Projekt byl zahájen v listopadu 2010, v srpnu letošního roku  byl ukončen schválením 
závěrečné monitorovací zprávy.  Jsme rádi, že jsme díky této finanční podpoře získali 
potřebné vybavení, které by bylo pro  naši  školu  jinak  nedostupné.  Naše škola má 
v současnosti  pomůcky a technické zázemí srovnatelné s velkými školami.                                                                                   
                                                                                                          Dagmar Losenická 
 

Projekt U číme se za "školou" - místn ě ukotvené vzd ělávací programy  
V těchto dnech začínáme za podpory našich spolupracovníků z Chaloupek, o. p. s.,  s úpravami na školní zahradě. 
Naším cílem je zahrada, která bude sloužit jako přírodní učebna  - měla by být pestrá a s takovými  prvky, které 
přilákají drobné živočichy a hmyz.  Prvním krokem v realizaci byla beseda o přírodních zahradách, která ve škole 
proběhla 10. 9. 2013. 
Pokračovat budeme s dětmi v pondělí 30. 9. 2013. Ve spolupráci s paní inženýrkou Vlastou Hábovou z Chaloupek 
budeme  společně budovat bylinkovou spirálu, trvalkový záhon a kamennou zídku. Do zimy nás ještě čeká práce 
na broukovišti a vysazení ovocných keřů.            Dagmar Losenická 
 

Přednáška o p řírodních zahradách 
V  úterý  10.  září se v budově místní základní školy konala přednáška 
ing. Vlasty  Hábové  o  přírodních  zahradách.  Přednáška  byla určena 
pro zájemce z řad pedagogů.  Proběhla   v rámci   projektu   „Učíme   se   
za  „školou”.   Základní    škola   a   Mateřská   škola  Oudoleň  je  jednou 
z partnerských škol tohoto projektu. V rámci  projektu  škola získá  úpravu 
školní     zahrady     na     přírodní   učebnu   a   vybavení   na   zahradu k 
dlouhodobému zapůjčení v celkové hodnotě přibližně 90.000,- Kč.  
Samozřejmě z toho plyne i mnoho povinností pro učitele. Jednou z nich 
bylo upořádání zmíněné přednášky. Ale kdo si udělal v úterý odpoledne 
čas, určitě nelitoval.  Dozvěděli  jsme  se  mnoho  zajímavostí o rostlinách 
i zvířatech. Povídali jsme si také o tom, co do přírodní zahrady patří a co 
by tam být nemuselo, jak správně mulčovat, jak postavit suchou 
kamennou zídku, jak na slimáky aj..  
Velmi příjemné odpoledne plné zajímavých poznatků doplnilo malé občerstvení a vlídné přijetí místních pedagogů. 
Myslím, že se všem, i těm, kteří přijeli z okolí, v oudoleňské škole líbilo.                                       Vladimíra Stehnová 
"Seminá ř se konal v rámci projektu U číme se za "školou" 
- místn ě ukotvené vzd ělávací programy;  r. č. 
CZ.1.07/1.1.36/02.0063. Tento projekt je financován z ESF 
a státního rozpo čtu ČR v rámci OP VK. " 

 

Šachový kroužek 
V září se na naší škole opět „rozjel“ šachový kroužek, do kterého se přihlásilo 10 dětí. V letošním školním roce nás 
čeká několik soutěží - Pribináček, okresní kolo Přeboru škol v šachu (s možností postupu do kraje, což se nám již 
2x podařilo) a šachový turnaj v Lipnici. Šachy jsou pro děti velkým přínosem, dokonce se uvažuje o jejich začlenění 
do výuky. Děti z naší školy jsou tak „o krok napřed“. Pro informaci vybíráme ze stránek www.sachydoskol.cz. 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 



 

Co šachy p řinášejí d ětem: 
• Koncentrace,  trp ělivost  a  vytrvalost

a poskytuje jim bezprostřední trest za jejich chyby. Jen málo u
zpětnou vazbu.  

• Rozhodování ve sv ětě informací  
pro  jejich  úspěšné  fungování  
obtížnější. V tomto světě musí být studenti scho
obrovským množstvím informací, přič

• Sociální schopnosti - společná tvorba, která je výsledkem zápolení na šachovnici, p
mohou  překračovat  hranice  a  přetrvávat 
k soupeři.  

 

Šachy – hra královská 
Šachy dokáží rozvíjet děti účinněji než jiné logické hry nebo po
tradiční způsob výuky, neboť italská studie ukázala, že i žáci, kte
výukou šachu (tj. měli o jednu hodinu matemati
kteří byli vzděláváni pouze v matematice.                                                             
 

 

 
FLORBALOVÝ KLUB - FBC SALAMANDRA

FBC Salamandra je florbalový klub, o
občanského sdružení a zárove
(Salamandra salamandra
FBC Salamandra hraje krajskou sout
Vysočiny mužů 
Třebíče, Žďáru nad Sázavou, Zho
nebo Jihlavy. V sezón

se s každým týmem střetneme třikrát
florbalové unie. Systém ligy je formou turnaj
víkend (sobota či neděle) odehrajeme 2 ligová
zápasy pořádáme v městské hale ve Skutč
Kádr  týmu  tvoří  hráči  z  Oudoleně,  
a Krucemburku.   Ve  své  první  sezóně
na  7.   místě.   V  následující  sezóně  
z nabytých zkušeností z předchozího roč
hráčského  kádru,   tudíž    mohl   bojovat 
o medailové  umístění.  Bohužel nás v
nad Sázavou, a tak jsme obsadili 4. místo. 
Účastníme se také neligových turnajů, které se po
v období červen - září. Za zmínku určitě
utkali s týmy z vyšších soutěží a po tvrdém boji obsadili krásné 3. místo. 
V letošní sezóně 2013/2014 nás čeká minimáln
bychom chtěli vylepšit na medailové. Letos v
pojišťovny, první kolo se uskutečnilo ve Rtyni v
do dalšího kola a pohár jsme zakončili s
První a druhé kolo letošní sezóny je rozlosováno na 21.
z Jihlavy a Pacova. Na závěr bych Vás tímto rád pozval na utkání 12
Sázavou. Další informace můžete získat na 
DĚKUJEME A PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚ
 

STOLNÍ TENIS 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 
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vytrvalost  - mladé  nezkušené  hráče  šachy  učí, jakou 
ední trest za jejich chyby. Jen málo učebních nástrojů poskytuje takovou rychlou 

 - šachy jsou jedním z nejvíce efektivních učebních nástroj
 ve světě „zavaleném“ informacemi, v němž je naše rozhodování stále 

 musí být studenti schopni reagovat rychle, pružně a kriticky. Musí se prokousat 
obrovským množstvím informací, přičemž musí rozpoznat, co je podstatné a co je irelevantní. 

čná tvorba, která je výsledkem zápolení na šachovnici, p
řetrvávat  desetiletí. Podání  ruky  na  začátku  i konci partie u

ěji než jiné logické hry nebo počítačové hry. Šachy jsou z
 italská studie ukázala, že i žáci, kteří měli jednu hodinu matematiky nahrazenou 

li o jednu hodinu matematiky méně), měli lepší výsledky v matematických testech než žáci, 
váni pouze v matematice.                                                                               

SALAMANDRA 
alamandra je florbalový klub, o jehož vznik se zasloužili př

anského sdružení a zároveň týmu vznikl podle latinského názvu mloka skvrnitého 
Salamandra salamandra), žijícího v oblasti CHKO Žďárské vrchy. 

FBC Salamandra hraje krajskou soutěž Liga 
 spolu s týmy z Přibyslavi, 

ďáru nad Sázavou, Zhoře, Pacova 
sezóně (období říjen až květen) 

třikrát, dle rozlosování české 
ligy je formou turnajů, vždy za jeden hrací 

le) odehrajeme 2 ligová kola. Své domácí 
stské hale ve Skutči.  

   Slavětína,   Vojnova   Městce 
zóně  2011/2012  se tým umístil 

  2012/2013  mohl  tým  čerpat 
edchozího ročníku a z minimálních změn 

bojovat    až   do  posledního  kola 
v závěru předčil tým ze Žďáru 

a tak jsme obsadili 4. místo.  
neligových turnajů, které se pořádají povětšinou 

čitě stojí účast na letošním Summer holidays cup  
ží a po tvrdém boji obsadili krásné 3. místo.  

čeká minimálně obhajoba 4. místa. Toto umístění po nezdaru v
li vylepšit na medailové. Letos v létě jsme se také poprvé zúčastnili celostátní sout

čnilo ve Rtyni v Podkrkonoší. Na tomto turnaji jsme neproklouzli postupovým klí
čili s bilancí tří proher a jedné výhry na 4. místě. 

První a druhé kolo letošní sezóny je rozlosováno na 21. 9. 2013 turnajem v Třebíči, sezónu zahájíme s
r bych Vás tímto rád pozval na utkání 12 .1. 2014, které se bude konat ve Ž

te získat na http://fbcsalamandra.cz.                                             
Ě ÚSPĚCHŮ V NOVÉ SEZÓNĚ! 

Dne 20. 9. 2013 jsme zahájili 
nový ročník okresního 
ve stolním tenisu, 
vítězným utkáním  se  Sokolem
Mírovka v poměru 13:5.
fotografii je družstvo 
tenisu ve složení: 
Ondráček, Jaroslav 
Petr Zvolánek, Milan 
ml. a Zdeněk Sláma. Ch
ještě Jiří Kryštofek ml. 
Podařilo se nám zakoupit m
robot, který   napomáhá 
úderů a technik. Po domluv
ho vyzkoušet.                               

OUDOLEŇSKÉ LISTY 10/2013 
 

6 

čí, jakou  cenu  má   koncentrace 
ebních nástrojů poskytuje takovou rychlou 

čebních nástrojů k přípravě dětí 
ěmž je naše rozhodování stále 
ě a kriticky. Musí se prokousat 

emž musí rozpoznat, co je podstatné a co je irelevantní.  
ná tvorba, která je výsledkem zápolení na šachovnici, přináší přátelství, která 

i konci partie učí děti respektu 

ové hry. Šachy jsou zřejmě účinnější i než 
li jednu hodinu matematiky nahrazenou 

li lepší výsledky v matematických testech než žáci, 
             Kateřina Sobotková 

se zasloužili především místní. Název 
 týmu vznikl podle latinského názvu mloka skvrnitého 

árské vrchy.  

 v  Přibyslavi, kde  jsme  se 

ění po nezdaru v minulé sezoně 
astnili celostátní soutěže Poháru České 

Podkrkonoší. Na tomto turnaji jsme neproklouzli postupovým klíčem 

řebíči, sezónu zahájíme s týmy 
2014, které se bude konat ve Žďáru nad 

.                                              Vladimír Zvolánek 

2013 jsme zahájili 
ník okresního přeboru 

 a to 
Sokolem  

ěru 13:5. Na 
 stolního     

ve složení: Zdeněk 
Jaroslav Polívka, 

 Chvojka 
hybí zde 

 
zakoupit malý výkonný cvičný 

napomáhá   k   nácviku    přesných   
Po domluvě se mnou je možné si 

                                   Zdeněk Sláma 
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OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ – 1. Přespolní běh 
V sobotu 21. září jsme zahájili sportovní 
desetiboj pro děti a dospělé účastníky. 
Zpočátku to vypadalo na příjemné 
běžecké odpoledne, ale počasí nám jej 
trochu pokazilo. Sešlo se celkem 22 
běžců   –   nejmenší   děti,   starší   děti 
a dospělí. Nálada byla i přes deštivý 
závěr závodu skvělá, a tak se závodů 
zúčastnili i někteří přihlížející, kteří to 
nejdřív vůbec neměli v plánu.  
I přesto, že trať nebyla náročná (běhal 
se okruh od horního hřiště po cestě 
k Blažkům    a    zpět   kolem   Paušímů 
a likérky na hřiště), bylo běhání 
zajímavou disciplínou.  

Další kolo desetiboje nás čeká v sobotu 12. října 2013. Na programu je 
běh do vrchu . Startovat se bude na dolním konci obci u Kubátů a poběží se 
do části kopce k čarodějnicím. Takže můžete trénovat☺. Na závěr vás čeká 
opékání špekáčků. V případě deště (ne přeháněk a mrholení) se bude konat 
ten samý den náhradní disciplína v kulturním domě. Disciplínou bude 
přebíhání sálu v časovém úseku tam a zpět. Kdo „to dá“ nejvíckrát?   
Platí čím lepší umístění tím méně bodů (1. místo=1 bod, 2. místo=2 body...). 
Do desetiboje m ůže kdokoliv kdykoliv p řistoupit. M ůžete splnit 
jakýkoliv po čet disciplín, ale to má samoz řejmě vliv na celkové po řadí 
– počítat se bude 7 nejlepších disciplín, kdo bude mít s pln ěno mén ě, 
bude automaticky na horším umíst ění, ale jde o to se zú častnit ☺☺☺☺.  
 

TAK NEVÁHEJTE!! 
 

Disciplíny stejné pro kategorii dospělí i junior:  
Září – sobota 21. 9. 2013  Přespolní běh  
Říjen – sobota 12. 10. 2013  - Běh do vrchu 
Listopad –  sobota 23. 11. 2013  KD – 
bunde running  (běh na gumovém laně) 
Prosinec  – Míče - bude upřesněno (KD) 
Leden  – Běžky, brusle, sáňky – dle počasí  
Únor – Silový trojboj - bude upřesněno (KD)  
Březen – Šipky - bude upřesněno (KD) 
Duben – Časovka do vrchu 
Květen  – Cyklistika / Kolečkové brusle 
Červen – Vrhačský trojboj  
 

Disciplíny se mohou lišit v závislosti na počasí. Při nepřízni počasí se budou konat disciplíny v KD. V případě 
dobrého počasí venku. Termín dané disciplíny bude proto neměnný. Další termíny budou včas ohlášeny.  
U každé disciplíny platí čím horší umístění tím více bodů (1. místo=1 bod, 2. místo=2 body...).            Eva Rosická 
 
 
 
 
 
Cvičení s dětmi  
Opět začínáme od 24. 9. 2013 každé úterý od 17 – 18:30 hodin v kulturním domě. Cvičení je určeno pro všechny 
věkové skupiny. Sebou si vezměte sportovní obuv a oble čení. Těší se na vás Tj sokol Oudole ň. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Výsledky p řespolního b ěhu  

Příjmení Jméno Body 

Nejmenší do 5 let 

Rosická Eva 1 
Rosický František 4 
Stehnová  Emma 3 
Záhumenská  Michaela 2 
 

DĚTI   6 - 11 let 

Blažková  Anna 3 
Kubát Jan 2 
Stehno Josef 1 

 

DĚTI 12 - 15 let 

Bačkovský  Jakub 1 
Antl  Martin 5 
Stehnová Anna 2 
Kubátová  Kateřina 6 
Husslik Tomáš 3 
Antlová  Kateřina 4 

 

MUŽI 

Bačkovský  David 2 
Stehno Josef 3 
Polívka  Jaroslav 1 

 

ŽENY 

Hussliková Olga 2 
Bačkovská  Jana 1 
Stehnová Vladimíra 3 
Zelenková  Dana 5 
Kárníková  Božena 4 
Rosická  Eva 6 

Oudoleňský desetiboj pro děti a dospělé závodníky 
2. disciplína 

BĚH DO VRCHU 
sobota 12. října 2013 

startovat se bude na dolním konci obce u Kubátů 

prezence závodníků v 14:00, start v 14:15 hod. startovné 10 Kč 

platí pro obě kategorie (děti i dospělí) 

Přijďte se zúčastnit a vyhrát!!!   
 

V případě deště bude probíhat náhradní disciplína v kulturním domě –  
přebíhání sálu v časovém úseku tam a zpět. Kdo „to dá“ nejvíckrát? 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

 
O nutnosti šetřit energii se mluví už dlouho. Ale stále jí spotřebováváme zbytečně moc. Přitom efektivnější využívání 
energií snižuje výdaje nejen domácností, ale i měst, obcí a výrobních provozů a zároveň je nejlepší investicí pro zlepšení 
životního prostředí. Náš kraj patří dlouhodobě k nejčistším regionům v České republice. Pro zvýraznění tohoto stavu 
jsme se rozhodli jako vůbec první region stát se „energeticky úsporným krajem“. Konkrétním počinem k dosažení tohoto 
cíle je projekt „Vysočina šetří energii“, jenž vznikl z iniciativy energetické společnosti E.ON a Kraje Vysočina v roce 2012. 
Portál „Vysočina šetří energii“ je prvním krokem k hledání opatření vedoucích k úspoře energie v našem kraji. 
Na začátku tohoto projektu dochází ke sběru informací o energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení měst  
a obcí a také zemědělských provozů. Druhým krokem pak bude vyhodnocení získaných dat a navržení konkrétních 
úsporných opatření pro partnery, kteří se do projektu energeticky úsporného kraje zapojí. V dalších etapách se projekt 
bude věnovat energetické náročnosti veřejných  budov  a  jejímu  snížení,  efektivnímu  a  úspornému osvětlení interiérů 
a dalším oblastem zasluhujícím pozornost. 
Dnes je u nás opět napjatá situace a všichni čekáme, co přinesou nové povolební poměry. Někteří s obavami, jiní 
s nadějemi. Ale za každé politické situace  je  šetření energií jedním ze základních imperativů. Jde o zájem všech a také 
o to, aby nebyla i tato důležitá oblast zneužívána pro zájmy jednotlivců nebo skupin, jako tomu bylo nedávno v případě 
zavádění fotovoltaických panelů. Na nich vydělali jen ti včas informovaní a bohatí investoři. Na úkor nás všech, kteří to 
nyní musíme zaplatit. Na úkor přírody, kterou okupují a hyzdí obludné stavby, jež „plodí“ zisky jen pro vyvolené.  
Projektem „Vysočina šetří energii“ chceme pomoci také městům a obcím. Ty mohou získat konkrétní návody 
k opatřením, na nichž vydělají všichni občané.                          Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 

V sobotu 5. října 2013  se mladí hasiči zúčastní závodu požárnické všestrannosti v Mírovce.  
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň pořádá v sobotu 26. října 2013  v Kulturním domě v Oudoleni taneční zábavu . 
Hudba: KYVADLO . 
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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 říjnu oslaví  výročí narození: 

Dana Horáková, Oudoleň 152 
Vladimír Zvolánek, Oudoleň 9 

Pavel Stránský, Oudoleň 83 
Kamil Janáček, Oudoleň 45 
Zdeněk Benc, Oudoleň 147 

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

KULTURA A INZERCE 

PLÁNOVANÉ AKCE NA IV. Q 2013: 
  4. 10. 2013 divadelní představení JenTak – CHARLEYOVA TETA - obec 
  5. 10. 2013 Posvícenská zábava – hraje Milan Kopecký - SDH  
12. 10. 2013  Oudoleňský desetiboj – Běh do vrchu – SDH + TJ Sokol 
26. 10. 2013 Taneční zábava – hudba: Kyvadlo - SDH  
  9. 11. 2013 Posezení se seniory - obec 
15. 11. 2013  Svatomartinský lampionový průvod – SDH 

16. 11. 2013 Vítání občánků - obec  

23. 11. 2013 Oudoleňský desetiboj – Běh na gumovém laně – SDH + TJ 

1. 12. 2013 Jarmark + besídka + rozsvěcení vánočního stromku – obec 

28. 12. 2013  Obecní ples – obec 

PRODÁM   
 

   4 KS ZIMNÍCH       
   PNEUMATIK 

   ROZMĚR: 175/65 R14 
  MÁLO POUŽITÉ, 

  CENA 1200,- ZA VŠE 
  TEL.: 608 946 455 

KALENDÁŘ 2014 
Na  obecním úřadě 

a v prodejně je 
možné zakoupit 

kalendář 
PODOUBRAVÍM 2014 .  

Cena 90,- Kč.  


