
 
 
 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

OBECNÍ KNIHOVNA 
Výpůjční doba  v obecní knihovně 
od m ěsíce září zůstává ve čtvrtek 
od     18:00      do    20:00    hodin  
a opětovně bude otevřeno také 
v sobotu v dob ě od 17:00 do 18:00 
hodin . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

 Volejbalový turnaj  

V O D N É 
Ve dnech 

16. – 20. září 2013 
se bude na obecním úřadě vybírat 

vodné.  Vodné činí  17,- Kč/m3. 
V případě platby na účet je nutné 

si nejdříve zjistit (osobně, 
telefonem nebo e-mailem) 
 na obecním úřadě částku. 

Číslo účtu je: 102703292/0300, 
variabilní symbol: 2310+čp. 

(např. 23102 u čp. 2). 

Všichni jsou srdečně zváni na

P O S V Í 
v sobotu 5. října 2013 

od 20:00 hodin v
K poslechu i tanci hraje pan Milan Kopecký

Pan Milan Kopecký hrál v

Pozvánka na přednášku  
o přírodních zahradách 

 

Zveme srdečně zájemce z řad 
veřejnosti      na     přednášku 
Ing. Vlasty Hábové o přírodních 
zahradách. Přednáška se bude 
konat  v úterý 10. září 2013 
od 14:00  hodin  v  Základní 
škole v Oudoleni. Vstup zdarma. 

 

Z OBSAHU:   Divadelní komedie divadla JenTak
 Posvícenská taneční zábava
                 Oudoleňský desetiboj

 

Všichni jsou srdečně zváni na 

 C E N S K É   P O S E Z E
v sobotu 5. října 2013  

od 20:00 hodin v Kulturním domě v Oudoleni. 
pan Milan Kopecký z Humpolce, který pracuje v

Pan Milan Kopecký hrál v roce 2012 a 2013  na Pouťovém posezení ve Slavětíně.

1 

Divadelní komedie divadla JenTak 
Posvícenská taneční zábava 
Oudoleňský desetiboj 

         

E N Í 

Oudoleni.  
pracuje v ČT Region. 

roce 2012 a 2013  na Pouťovém posezení ve Slavětíně. 
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OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 
V roce  2013 - 2014 (zá ří - červen) se  uskute ční  sout ěž  pro  sportovce   i   nesportovce   v   kategorii    děti 
a dosp ělí. Desetiboj se bude skládat z 10 r ůzných sportovních disciplín. Je ur čen všem, kte ří si cht ějí 
zasportovat a ov ěřit si svoji fyzickou kondici. Sta čí přijít na start, nahlásit své jméno a p říjmení a zaplatit 
startovné 10,- K č při každé disciplín ě a ukázat všem, co v n ěm je☺☺☺☺. Vyhlášení celkových výsledk ů 
prob ěhne v červnu.  

Bude se sout ěžit o atraktivní ceny, proto neváhejte a p řijďte to zkusit!  
 

Pravidla pro ob ě kategorie:   
-  jednotlivých disciplín se mohou účastnit osoby mladší 15 let (děti) a starší 15 let (dospělí) 
- každý startující se soutěže účastní na vlastní nebezpečí, u cyklistických disciplín je povinná cyklistická přilba, 

případně chrániče 
-  každý startující se může účastnit libovolného počtu disciplín, je možné se v průběhu soutěže přidat 
-  před startem každé disciplíny se vybírá startovné 10,- Kč  
-  po celou dobu soutěže bude mít závodník startovní číslo, které obdržel při prvním nahlášení  
-  před startem každé disciplíny budou upřesněna pravidla 
-  termíny konání jednotlivých disciplín (zvláště těch závislých na počasí – lyže,…) mohou být organizátory soutěže 

změněny, popř. může být zařazena jiná disciplína. 
 

Bodování:  
Vítěz každé disciplíny obdrží 1 bod, další závodníci v pořadí vždy o jeden bod více. Nejnižší sou čet bod ů 
ze sedmi  nejlepších  disciplín každého závodníka u rčí vítěze  za  10 měsíců. Výsledky  jednotlivých  disciplín 
a průběžné pořadí budou k dispozici do 3 dnů po konání každé disciplíny na www.oudolen.cz  a průběžně 
v Oudoleňských listech a na nástěnce. 
 

Kategorie:   (Pro určení kategorie je rozhodující věk dosažený v roce 2013.) 
 

Kategorie dosp ělí:     Kategorie junior: 
1. Muži      1.      Nejmenší děti – školka do 5 let 
2. Ženy      2.      Chlapci, dívky 6 - 11 let 
       3.      Chlapci, dívky 12 – 15 let. 

 

Disciplíny jsou stejné pro kategorii dosp ělí i junior:  
 

2013: 
Září – sobota 21. 9. 2013 - P řespolní b ěh – délka tratě dle kategorií – prezence 13:30, start 14:00 hodin 
Říjen – sobota 12.10. 2013 -  Běh do vrchu  
Listopad – sobota 23. 11. 2013  - Skoky, švihadlo   - bude upřesněno (KD) 
Prosinec  – Míče - bude upřesněno (KD) 
 

 2014:  

Leden  – Běžky, brusle, sá ňky  – dle počasí   Duben – Časovka do vrchu  
Únor – Silový trojboj  - bude upřesněno (KD)   Květen  – Cyklistika / Kole čkové brusle  
Březen – Šipky  - bude upřesněno (KD)   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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ SOKOL OUDOLEŇ A SDH OUDOLEŇ 

TJ Sokol Oudole ň a SDH Oudole ň  
pořádají sportovní klání pro sportovce i nesportovce  

 

Oudole ňský desetiboj  
 

Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie, pro každého, kdo má sportovního ducha,  
chce si zasportovat, dokázat, co v něm je, a má touhu vyhrát. 

 

V následujících 10 m ěsících si každý m ůže vyzkoušet svou kondici v 10 r ůzných disciplínách.  
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE! 

 

První kolo za číná v sobotu 21. zá ří 2013 přespolním b ěhem 
startovat se bude na horním hřišti 

prezence závodník ů v 13:30 hodin, startovné 10,- K č 
platí pro obě kategorie (děti i dospělí). 

 

Přijďte se zúčastnit a vyhrát!  
 

 V případě deště bude probíhat náhradní disciplína v kulturním domě (přezůvky s sebou). 
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Volejbalový turnaj 
První srpnová sobota patřila tradičnímu volejbalovému turnaji, který se již po jedenácté konal na horním hřišti. Také 
jako každý rok bylo nutnou podmínkou, aby v každém týmu hrály minimálně dvě ženy/dívky. Počasí nám letos 
opravdu přálo, a tak na hřišti celý den panovala skvělá atmosféra. Velký podíl na tom měla i hojná účast družstev. 
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 soutěžních týmů. Z toho důvodu byly týmy rozděleny do dvou skupin.  
Z každé skupiny postupovaly první dva týmy, které se poté utkaly o medailové pozice. Hrálo se pouze na dva sety, 
a i přesto trvalo téměř celý den, než bylo rozhodnuto o vítězích. A takto vypadalo výsledné umístění po všech 
odehraných zápasech:  1. místo – Chaloupka (kapitán Ivo Béna)  

 2. místo – (J)elita (kapitán Lukáš Béna) 
 3. místo – Kasa 5 (kapitán Ji ří Kryštofek). 

Velký dík patří rodině Rosických za poskytnutí výborného zázemí, všem pořadatelům, sponzorům Hewlett-Packard 
(dodavatel  IT  technologií,  výrobků  a  služeb), Ferrino  (outdoorové  vybavení),   Vilém  (pekárna), Obci Oudoleň 
a v neposlední řadě všem zúčastněným, a to hráčům i fanouškům.               Tereza Ondráčková 
 
Stolní tenis - nová sezóna 2013 – 2014  
Hráči stolního tenisu se začali připravovat na novou sezónu 2013 – 2014. Tréninky probíhají v herně stolního 
tenisu  v  kulturním  domě  vždy  ve středu od 18:00 do 20:00 hodin. První zápas nové sezóny čeká naše tenisty 
20. 9. 2013, kdy se utkají s TJ Sokol Mírovka.  Doufáme, že se jim podaří obhájit 1. místo z minulé sezóny. 
Uvidíme, jestli jim k tomu dopomůže nový robot Joola – Robot – Buddy Pro, na který hráči získali příspěvek od TJ 
Sokol Oudoleň, od Obce Oudoleň a zbývající část pořizovacích nákladů si hráči uhradili sami. 
Přejeme jim do nové sezóny samé výhry.    
 
 
 
První školní den 
V pondělí 2. 9. jsme v naší škole za přítomnosti pana starosty 
slavnostně zahájili nový školní rok.  Do lavic poprvé zasedly dvě 
žákyně první třídy.  Pan starosta nejen prvňačkám, ale i všem 
starším školákům popřál, aby se jim ve škole líbilo a aby se jim 
práce dařila. Děvčata dostala stejně jako každoročně všichni naši 
prvňáčci pracovní sešity, pastelky, vodové barvy  a další potřebné 
vybavení, od Kraje Vysočina  navíc pěkný kufřík s drobnými dárky. 
Každý školák si odnesl usměvavé perníkové sluníčko.  
 

Organizace školního roku 2013/2014 
Naši školu bude v letošním roce navštěvovat jen 14 žáků, škola 
bude jednotřídní a nebude ve výjimce z počtu žáků. Děti mohou 
denně docházet do školní družiny, její provoz je zajištěný do 15:00 
hodin.   Kromě  toho  máme  připravené  kroužky  - angličtinu pro 1. 
a 2. ročník,  šachový  kroužek  a  kroužek   přírodovědný.  Jednou 
za měsíc  se budou konat výtvarné dílny.  Zájemci se také mohou 
ve škole účastnit výuky hry na hudební nástroje - na flétnu, kytaru, 
klarinet.  
 

Projekt „Za školou“ 
V letošním školním roce nás čeká realizace projektu, v němž jsme jednou ze čtyř partnerských škol o. p. s. 
Chaloupky. Projekt  má  název  Učíme  se  za  školou .  Hlavním  cílem  projektu  je    zvýšit    kompetence   žáků 
ve vzdělávání pro  udržitelný  rozvoj  za  pomoci  místně  ukotveného  učení, za  využití  mezipředmětových vazeb 
a zejména získáváním zkušeností, prožitků a zážitků během výuky ze světa "za školou". "Za školou" je myšleno 
nejbližší okolí školy a p řilehlý region. Zde se vytvá ří vztah k domovu, zde žáci tráví v ětšinu svého času .  
Aktivity, které postupn ě rozši řují "sv ět", který žáci poznávají : 
1. Učíme se na zahradě      2. Učíme se za humny   3. Učíme se o domově. 
Výstupem projektu jsou také semináře pro učitele zaměřené na místně ukotvené učení, metodické a podpůrné 
materiály, nově připravené a realizované vzdělávací programy pro žáky. Naše škola bude zapojena do tématu 
Učíme se na zahradě. K  tomuto tématu se vztahuje přednáška  o  přírodních  zahradách, která  se  bude   konat 
ve škole 10. 9. 2013.                                                                                                                        Dagmar Losenická 
 

 

 
Září je  tradičně  měsícem,  kdy  se  po  dovolených  adaptujeme  na  opětné  zapojení  do pracovního procesu. Pro děti 
a mládež je tento měsíc  především  začátkem  školního  roku. Dospělí i žáci a studenti se sejdou na svých pracovištích 
a ve svých třídách, dělí se o zážitky z dovolených a z prázdnin a zvykají si opět na běžný „pracovní“ režim. 
Naše školy se letos navíc budou muset přeorientovat na nové pojetí, jež chceme a musíme prosazovat. Tak jako celá 
naše společnost i školství se vyvíjí a reaguje na proměny světa kolem nás.  Je nutno nezůstávat u obecných proklamací 
o modernizaci, nových postupech a přístupech. Restrukturalizace středního školství nabere reálnou podobu. Bude 
nezbytná vzhledem ke zmenšujícímu se počtu žáků a především k potřebám praxe a možnostem jejich uplatnění. Zatím 
stálá převažující orientace studentů a učňů na humanitní a ekonomické obory a práci ve službách vede k  situaci, kdy 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ 



 

absolventi těchto směrů nemají zamě
hospodářství. Hlavně ve strojírenství, ale i v moderním zem
Ke změně těchto nepříznivých poměrů se musejí spojit rodi
musíme ovlivňovat myšlení a směřování dě
a snažit se každou výuku přizpůsobovat tak, aby byla pro žáky a studenty zajímavá a p
dobrou zprávu. Výuku přírodovědných a technických obor
Díky   dotaci    ve    výši    105    milionů, 
pro konkurenceschopnost, se na 26 středních školách zásadn
pomohou  na  Vysočině  s  inovací   vybavení
a přípravou badatelských kroužků a odborných p
využívat i žáci z dalších 90 spolupracujících základních škol. Peníze mají p
badatelských volnočasových aktivit pro žáky
a technického myšlení. Další položkou v projektu je cílená úprava 
vzdělávacích programů všeobecných i
vzdělávací programy partnerských středních škol budou v rámci projektu 
doplněny o badatelsky orientované exkurze, které podpo
zavádění tzv. situovaného učení do výuky a tím podpo
technického   a   přírodovědného    vzdělávání. 
s přehlídkami,  společným   setkáním   žáků
na kterých studenti pracují v rámci celoroč
Do začátku příštího roku musí krajský tým koordinátor
v podobě realizace desítek výběrových 
dodavatelů. Kromě modernějších učeben mají v
dotace do dvou let posloužit i k navázání spolupráce škol se zam
Pokud chceme uspět ve světě dynamického technického pokroku, musíme 
si uvědomit, že konkurenceschopnost našeho hospodá
začíná už dnes na základní škole. A všichni se musíme spojit ke zm
myšlení a jednání v tomto směru.       Jiří Bě
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK VII. - VYDÁNO: 6 .9. 2013 – MĚSÍČ
582 24 Oudoleň 123.  IČ: 00267996. DIČ

Evidenční číslo: MK Č

OPRAVNA HODIN

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

KULTURA A INZERCE 

PŘIJĎTE SE MNOU CVIČIT JOGU
Začneme cvičit v pondělí  30. 9. 2013
od 18:00 hodin v I. patře kulturního

domu  (herna stolního tenisu).  
 

Vezměte si s sebou podložku na 

udělat něco pro své zdraví a pohodu. Cvičení trvá 

1,5 hod., je  pomalé  se  soustředěním

je vhodné pro každý věk. Budeme se hodně 

věnovat prevenci problémů s páteří, procvičení 

celého těla a uvolnění mysli. Je nutné před 

cvičením 2 – 3 hodiny nejíst.  

Na společné cvičení se těší 

                    Libuše Zvolánková (č. tel.: 731 616

OUDOLEŇSKÉ LISTY 9/2013

ěstnání, zatímco nám chybějí odborníci v oborech nezbytných pro rozvoj 
trojírenství, ale i v moderním zemědělství.  

ě ů se musejí spojit rodiče se školami, s městy, obcemi i
ěřování dětí už v raném věku. Zároveň je nutno vytvářet podmínky pro sou
ůsobovat tak, aby byla pro žáky a studenty zajímavá a přínosná. V
dných a technických oborů na středních školách v Kraji Vyso

ů,   kterou    získal    Kraj    Vysočina    z    Operačního
ředních školách zásadně zlepší podmínky pro tematickou výuku. Evropské peníze 

vybavení   laboratoří   nebo   odborných   učeben  vybraných škol, ale i s organizací 
ů a odborných přednášek, experimentů a pozorování. Tyto moderní u

využívat i žáci z dalších 90 spolupracujících základních škol. Peníze mají především po
asových aktivit pro žáky  základních  a  středních  škol, podporovat kreativitu a rozvoj jejich tv

a technického myšlení. Další položkou v projektu je cílená úprava 
 všeobecných i odborných středních škol – 

ředních škol budou v rámci projektu 
ny o badatelsky orientované exkurze, které podpoří možnost 

ení do výuky a tím podpoří popularizaci 
ělávání.   Dvouletý    projekt    počítá 
žáků   a   představením    projektů, 

na kterých studenti pracují v rámci celoročních volnočasových kroužků.  
íštího roku musí krajský tým koordinátorů stihnout první kroky 

ěrových řízení a nalezení nutných 
čeben mají v našem případě evropské 

dotace do dvou let posloužit i k navázání spolupráce škol se zaměstnavateli.  
 dynamického technického pokroku, musíme 

domit, že konkurenceschopnost našeho hospodářství i v budoucnosti 
íná už dnes na základní škole. A všichni se musíme spojit ke změně 

ří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 
 
 

ĚSÍČNÍK –  ČÍSLO: 9. – Uzávěrka příštího čísla 22.9. 2013
: 00267996. DIČ: CZ00267996. Tel., fax č.: 569 642 201, obec@oudolen.cz

íslo: MK ČR E 17544. Cena 2,- Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

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

výročí narození:

Ondráček Jaroslav, 

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

CVIČIT JOGU 
30. 9. 2013  

kulturního 

 

Vezměte si s sebou podložku na cvičení a touhu 

udělat něco pro své zdraví a pohodu. Cvičení trvá 

soustředěním  na  pohyb, 

je vhodné pro každý věk. Budeme se hodně 

věnovat prevenci problémů s páteří, procvičení 

celého těla a uvolnění mysli. Je nutné před 

        

Libuše Zvolánková (č. tel.: 731 616 468) 

NABÍDKA PRÁCE 
Společnost Moder consult s.
pozici CNC obráběč. Jedná se o plný úvazek, 
nástup  možný  ihned,  plat dohodou (dle znalostí 
a zkušeností).  
Pracoviště: Průmyslová 941, 
Požadujeme: 
SOU/SŠ strojního zaměření, znalost čtení 
technické dokumentace, zručnost, pracovitost, 
samostatnost, znalost systému Fanuc výhodou.
Pracovní náplň: 
Seřizování a obsluha CNC obráběčských
(frézování), příprava nástrojů, programování, 
měření   a   kontrola   kvality 
a související činnosti. 
 

Své životopisy zašlete na e
ks@moderconsult.eu. Vybraní uchazeči budou 
vyrozuměni o dalším postupu.
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oborech nezbytných pro rozvoj 

sty, obcemi i kraji. Všichni společně 
řet podmínky pro současné trendy 

sobovat tak, aby byla pro žáky a studenty zajímavá a přínosná. V tomto směru mám 
edních školách v Kraji Vysočina čeká malá revoluce. 

čního   programu   Vzdělávání 
 zlepší podmínky pro tematickou výuku. Evropské peníze 

vybraných škol, ale i s organizací 
 a pozorování. Tyto moderní učebny budou moci 

edevším posloužit k rozšíření nabídky 
škol, podporovat kreativitu a rozvoj jejich tvůrčího 

. 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    
    

V měsíci září oslaví  
výročí narození: 

 
 

 

Ondráček Jaroslav,  
Oudoleň 153 

 

Tonar Petr,  
Oudoleň 33 

 

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

NABÍDKA PRÁCE - CNC OBRÁBĚČ 
Společnost Moder consult s. r. o. nabízí pracovní 
pozici CNC obráběč. Jedná se o plný úvazek, 

plat dohodou (dle znalostí 

Pracoviště: Průmyslová 941, Havlíčkův Brod. 

SOU/SŠ strojního zaměření, znalost čtení 
technické dokumentace, zručnost, pracovitost, 
samostatnost, znalost systému Fanuc výhodou. 

Seřizování a obsluha CNC obráběčských strojů 
(frézování), příprava nástrojů, programování, 

kvality   vyhotovených   dílů 

Své životopisy zašlete na e-mail 
. Vybraní uchazeči budou 

vyrozuměni o dalším postupu. 


