
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- bere na vědomí veřejné  projednání  návrhu  zm
č. 1   Územního  plánu  Oudoleň  dne

- schvaluje Zápis z  jednání kontrolního výboru, 
starosta obce doplní požadované informace 
k projektu    "Pořízení      technologie 
ke zkvalitnění nakládání s odpady – 

- schvaluje příspěvek TJ Sokol Oudoleň
na zájezd do Milovic ve výši  4.000 Kč

- schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listin
školy a Mateřské školy Oudoleň. Tento dodatek 
zřizovací listiny upravuje zapůjčení č
123 a pozemků u č.p. 123 ZŠ a MŠ Oudole

- schvaluje  Smlouvu  o  budoucí   smě
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
Směnná smlouva bude uzavřena pouze v 
realizace projektu na řešení odklonu povrchových 
vod od č.p. 28 v Oudoleni do pěti let od podepsání 
smlouvy o budoucí směnné smlouv
nehradila žádné náklady spojené s tímto projektem.

- schvaluje Rozpočtový výhled Obce Oudole
2015 - 2018. 

- schvaluje Rozpočtové změny č. 6/2014 a 
Rozpočtové změny se týkají dotace na akce 
Zateplení  objektu  č.p.  123 a  č.p. 131 a vým
zdroje tepla za nízkoemisní. 

- k 18. 9. 2014 má obec na úč
2.866.410,75 Kč, z  toho   peněžní 
464.138 Kč. Peněžní prostředky 
peněžních záruk činí 2.402.272,75 Kč

- schvaluje nákup a umístění 2 ks dopravních zrcadel 
od firmy BÁRTEK ROZHLASY s. r.
naproti výjezdu od č.p. 82 a 1 ks naproti 

- schvaluje zastřešení schodů k obecnímu ú
- projednalo nesplněné úkoly za období 2010 

2011: 
− 20. 1. 2011 – nebyla  podána  žádost 

z   Programu    obnovy    venkova
Lesopark  –   z   důvodu    vysokých
na terénní úpravy. 

− 26. 5. 2011 - provést nákup a dosypání 
mulčovací kůry a případné dosázení zelen
bude provedeno.  

2012: 
− 26. 4. 2012 - provést opravu splavu v horní 
části obce pod čekárnou (v 10/2012 
zjišťovala možnost požádat o dotaci, t
nejsou zaměřeny, nelze žádat o dotaci), 
bude provedena na náklady obce

2013: 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 9. 2014

Zájezd do parku MIRÁKULUM 

Z obsahu:  -   Volby do zastupitelstva obce
- Svoz nebezpečného odpadu
- Svoz velkoobjemového odpadu
- Oudoleňský desetiboj
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né úkoly za období 2010 - 2014:  

žádost  o   dotaci 
venkova    na  projekt  

vysokých     nákladů 

provést nákup a dosypání 
ípadné dosázení zeleně - 

provést opravu splavu v horní 
ekárnou (v 10/2012 se 

ovala možnost požádat o dotaci, tůně 
eny, nelze žádat o dotaci), oprava 

na náklady obce. 

− 16. 5. 2013  -  žádost  o  
st. 253 v k. ú. Oudole
konzultována  na k
2013 nebylo možné 
možnost řešení po změ

− 4. 7. 2014   –   oprava
k hasičské klubovně 

− 4. 7. 2013   -   umístě
u výjezdu z č.p. 82 –

− 17. 10. 2013 - nákup nových 
předmětů - bude provedeno

− 17. 10. 2013     -      
u montované haly - bude provedeno

− 14. 11. 2013    -   obec uložila ob
200 ks stromků v obecním lese 
provedeno - organizaci zajistí Václav 
Zdeněk Benc. 

2014: 
− 15. 5. 2014 - výběr vhodných míst pro nov

výsadbu zeleně v obci 
− 26. 6. 2014  -  vyřešit

je v  jednání, je 
Vysočina a na Městském ú
zajistí starosta. 

− schvaluje  zápis  v  obecní 
a odměnu kronikáři obce. 

− schvaluje  přijetí  dotace 
o poskytnutí dotace, název akce: Stavební úpravy 
kaple v Oudoleni. S firmami byly podepsány 
Smlouvy o dílo. Firma K
střechy co nejdříve (vzhledem k
Svoboda začne stavební práce na konci zá
začátku října.  

− schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
Požární řád Obce Oudoleň

− schvaluje, na základě žádosti
o délce  cca  50  cm  na 
č.p. 117 a č.p. 66. 

− bere na vědomí: 
− z důvodu zajištění vě

měsících bude vchod kapli
ozdobnou mříží. 

− v průběžných výsledcích krajské sout
My třídíme nejlépe 2014 
se    umístila    naše
z celkového počtu 513 obcí

− děkovný dopis za opravu místní komunikace
− seznámení   hasičů    

a údržbu ocelových venkovních protipožárních 
vrat u hasičské zbrojnice
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Svoz nebezpečného odpadu 
Svoz velkoobjemového odpadu 
Oudoleňský desetiboj 
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ě - bude  provedeno. 

umístění     dopravního   zrcadla 
– je řešeno. 

nákup nových propagačních 
bude provedeno. 

  vysazení      nových     tújí 
bude provedeno. 

obec uložila občanu vysazení   
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organizaci zajistí Václav Augustin, 

ěr vhodných míst pro novou 
ě v obci - bude provedeno. 
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jednání, je podána žádost na Kraji 
ěstském úřadu v Chotěboři, 

becní  kronice  za  rok   2013 
ři obce.  
dotace  na  základě  Rozhodnutí 

název akce: Stavební úpravy 
S firmami byly podepsány 

Smlouvy o dílo. Firma Kamarád provede nátěr 
vzhledem k počasí), firma 

ne stavební práce na konci září - 

ě závaznou vyhlášku č. 1/2014 
ád Obce Oudoleň.  

ě žádosti, vybudování propusti  
na  silnici  na Čtvrtích mezi 

ění větrání kapličky v letních 
sících bude vchod kapličky osazen 

žných výsledcích krajské soutěže obcí 
ídíme nejlépe 2014 - obce do 500 obyvatel 

naše    obec    na    108.   místě 
čtu 513 obcí. 
za opravu místní komunikace. 

   s    návodem   na užívání 
a údržbu ocelových venkovních protipožárních 

zbrojnice. 
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POBOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 
První zářijovou sobotu se ve Ždírci nad Doubravou konal v pořadí 
již 7. ročník Podoubravského víceboje, kterého se tentokrát 
zúčastnilo rekordních 19 družstev z obcí svazku Podoubraví. Jako 
20. družstvo soutěžili hosté z partnerského města Velké Pavlovice. 
Ždírečtí si dali opravdu moc záležet a připravili pro soutěžní klání 
starostů, místostarostů a zastupitelů perfektní program, který sice 
narušil velmi prudký déšť, ale nikomu to nevadilo a se skvělou 
hudbou  pana  Jaroslava  Bílka  ze  Sobíňova  bylo    veselo   až 
do večerních hodin. 
Naši obec reprezentovalo družstvo ve složení Ivo Béna, Pavel 
Sláma a Blanka Zvolánková. Během zábavného odpoledne čekalo 
na všechny soutěžící 6 disciplín: hasiči, lyžování,  šroubování  matek na závity, kopání na branku, skládání puzzle 
a velmi těžký kvíz. Při plnění zajímavých úkolů jsme si opravdu užili hodně srandy a pobavili se. Pro starosty byla 
ještě navíc připravena soutěž „Zatluč si svůj hřebík.“ 
Na 1. místě se umístil domácí Ždírec nad Doubravou, na 2. místě Bezděkov a na 3. místě Jeřišno, náš tým obsadil 
14. příčku. 
Děkujeme za příjemné a pohodové odpoledne, všem našim fanouškům za účast a velkou podporu při soutěžení. 
Příští rok to budeme mít na 8. ročník Podoubravského víceboje jen „přes kopec“, protože se všichni sejdeme 
v Jitkově.                                                                                                                                          Blanka Zvolánková 
 
ZMĚNA VÝVOZU 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  
Ve čtvrtek 16. 10. 2014 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. 
 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Ve dnech 17. - 19. října 2014 bude za kulturní dům přistaven kontejner na velkoobjemový 
odpad. Do tohoto kontejneru můžete ukládat např. starý nábytek, podlahovou krytinu, sanitární 
materiál. 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.  

 
ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 - 2014  
Vážení spoluobčané, 
čtyřleté   volební  období  je  u  konce  a  nastává čas,  abychom  Vás  seznámili  s  výsledky  práce  vedení  obce 
a s přehledem aktivit, které zastupitelstvo obce Oudoleň realizovalo v letech 2010 – 2014. 
 
REALIZOVANÉ AKCE  
2011   
Obec provedla výměnu vrat a oken u hasičské zbrojnice. Na tuto 
akci získala dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu 
z Programu rozvoje venkova. Dále obec zrekonstruovala  prostory 
v  bývalém  bytě  ve  škole  č.p.  123  na  společenskou  místnost 
a kuchyňku, a to za pomoci dotace z Kraje Vysočina v rámci 
Programu obnovy venkova Vysočiny. Dále byla provedena akce 
„Opatření ke snížení objemové aktivity radonu ve veřejném 
vodovodu obce Oudoleň“, tj. byla postavena odradoňovací stanice 
v rezervoáru Březina se 100% dotací od Ministerstva financí 
České republiky. V rámci této akce obec na vlastní náklady 
instalovala nové rezervoáry v Březině. 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 
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2012   
Obec  dokončila  rekonstrukci bývalého bytu ve škole v č.p. 123 na prostory obecního úřadu 
a sociálního zařízení, na kterou opět čerpala finance z dotace Kraje Vysočina v rámci 
Programu obnovy venkova Vysočiny. Dále obec získala dotaci na zabezpečení budovy 
obecního úřadu, základní a mateřské školy od firmy Patrol. Z Fondu Vysočiny z grantového 
programu Sportoviště 2012 obec získala dotaci a opravila oplocení na horním hřišti. V rámci 
výzvy Nadace Partnerství projekt Zdravé stromy pro zítřek byla ošetřena lípa u školy. Obec 
hradila pouze náklady na materiál. Ze svých zdrojů obec zakoupila zahradní traktor. 
 

2013 
Obec zajistila opravu místní komunikace za č.p. 83, č.p. 
7, č.p. 5 a č.p. 75, a současně výměnu dopravního značení v obci za pomoci 
dotace z Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny. Dále získala 
dotaci na zřízení internetu v knihovně a nákup  nových počítačů od Kraje 
Vysočina. Na  nákup  mulčovače  byla  použita   přidělená   dotace   od   SZIF 
z  Programu  rozvoje  venkova  ČR. Obci  se dále  podařilo koupit pozemky 
nad koupalištěm určené na výstavbu rodinných domů a také koupaliště 
s přilehlými pozemky. 

 

2014   
Obec zajistila   opravu   místní   komunikace  u  čp.  135, čp. 100 a čp. 72 
a opravu mostu u čp. 120 za pomoci dotace z Kraje Vysočina z Programu 
obnovy venkova  Vysočiny. Dále  získala dotaci na zateplení a výměnu 
zdroje  tepla  v  kulturním  domě  a  v  budově  obecního  úřadu, základní 
a mateřské školy z Operačního programu životní prostředí. Také se jí 
podařilo  získat  dotaci  na  rekonstrukci  sociálního zařízení pro personál 
v mateřské škole a ze svých zdrojů provedla rekonstrukci  sociálního  
zařízení  pro žáky a personál v základní škole. Z dotace  Kraje  Vysočina  
se  jí  podařilo  vybudovat   tenisovou   zeď na  horním hřišti a vyřešit 
zálohování a archivaci  dat  na  počítači   obce. Obci  se  dále  podařilo  
získat dotaci z Operačního programu životního prostředí na pořízení strojů (traktoru, čelního  nakladače,  neseného  
štěpkovače,  nosiče  kontejnerů  a  překopávače  kompostu)   a   7  ks  kontejnerů k obsluze kompostárny  a  dotaci  
z  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  ČR na opravu kapličky. Obec má podepsány smlouvy na zakoupení pozemků 
pod místní komunikací na Čtvrtích, z důvodu velkého množství účastníků je tento nákup rozdělen do tří smluv. 
Smlouvy jsou podány na katastrálním úřadě, jedna smlouva je již zapsaná.  
 
SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI  
Stalo se již tradicí, že obecní zastupitelstvo pravidelně pořádá 
různé společenské a kulturní akce, které občanům zpestří 
každodenní běžný život. A tak jsme nezaháleli a každým rokem 
uspořádali pouťové posezení před kulturním domem, rozloučení 
předškoláků s mateřskou školou, rozloučení žáků 5. ročníku se 
základní školou, slavnostní vítání prvňáčků v základní škole, 
posezení se seniory, vítání občánků, vánoční jarmark, 
rozsvěcení vánočního stromečku a obecní ples. 
Realizaci dalších akcí měly v plné režii místní spolky, se kterými 
obec spolupracuje a snaží se je podporovat: masopust, dětský 
karneval, myslivecký ples, Den dětí, volejbalový turnaj, 
posvícenská zábava  či  posezení,  lampiónový  průvod, Mikuláš  a čerti 
a další dílničky,  sportovní soutěže, zájezdy pro děti a dospělé apod. 
Navíc jsme v roce 2012 uspořádali u příležitosti 615. výročí založení 
obce menší setkání rodáků. U této příležitosti byl slavnostně otevřen 
nový obecní úřad a vydán oudoleňský kalendář na rok 2013. Díky 
instalaci promítací techniky v zasedací místnosti jsme chtěli začít 
s pořádáním různých  přednášek a besed.  Zatím  se  konala  zajímavá 
a  úspěšná  přednáška  o  Kanadě  a  zajistili  jsme  počítačový   kurz 
pro seniory. 
Dále  jsme  se  účastnili  Podoubravského  víceboje,  akce  s názvem  
Čistá  Vysočina  a  uspořádali jsme zájezd do divadla. 
 
SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKOU ŠKOLOU 
Obec Oudoleň  je  zřizovatelem  základní  a  mateřské  školy. Jsme  moc  rádi, že  v  naší  malé  obci máme školu 
a školku, která nám velmi úspěšně vzdělává a vychovává děti, které naši obec reprezentují  na  mnoha  
sportovních,   přírodovědných,   recitačních a dalších soutěžích. Nesmíme zapomenout na jejich pěkná vystoupení, 
kterými nám vždy zpestřily obecní akce. Snažíme se se zaměstnanci školy více komunikovat, navazovat dobré 
vztahy, plnit jejich přání  a  požadavky.  Dále  při  škole  pracuje  školská  rada, která  se  pravidelně  schází  a řeší 
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připomínky a náměty z řad učitelů, rodičů či zastupitelů obce. 
V letošním roce obec navíc všem prvňáčkům zakoupila kurz 
anglického jazyka.  
 

SOCIÁLNÍ OBLAST 
Nezapomínali jsme ani na starší občany. Od roku 2010 oceňujeme 
všechny občany od věku 70-ti let dárkovým balíčkem, přáníčkem a 
osobní návštěvou. Rádi bychom touto cestou poděkovali  za velmi 
milá a  přátelská setkání, která jsme s oslavenci zažili. Bylo opravdu 
okouzlující a dojemné poslouchat jejich vyprávění, vzpomínky na 
život v Oudoleni či si prohlížet staré fotografie. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých věcí a poznali jsme, že tu za velmi těžké doby 
žili pracovití, ochotní a skromní občané a věřte, že jsme jim mnohdy jejich život záviděli!   
Od roku 2012 obec přispívá při Vítání občánků každému narozenému dítěti s trvalým pobytem v Oudoleni částkou 
1.000 Kč. 
 
INFORMOVANOST V OBCI 
Každý měsíc pravidelně vydáváme Oudoleňské listy, které informují občany o dění v naší obci.  Dále jsou občané 
pravidelně informováni na téměř denně aktualizovaných webových stránkách a také jsme zajistili zasílání zpráv 
z hlášení obecním rozhlasem formou SMS. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Vážení spoluobčané, 
dovolte nám, abychom na závěr poděkovali 
• zastupitelům obce: p. Pavlu Stránskému, p. Zdeňku Bencovi, p. Miloši Rosickému, p. Marii Antlové, p. Pavlu 

Slámovi, p. Václavu Augustinovi a p. Josefu Křesťanovi za jejich práci, názory a rozhodování při zasedáních 
zastupitelstva obce, dále za vedení různých komisí, za pomoc při pořádání obecních akcí a za sponzorské dary. 

• paní Daně Zelenkové za neuvěřitelnou pomoc při vedení obce. 
• všem spolkům  i  jednotlivcům  za  jejich činnost a přípravu tradičních akcí, které určitě přispěly k lepšímu životu 

v Oudoleni 
• všem  občanům  za   to, že   s  námi   měli  trpělivost  a  fandili  nám. Moc  si  vážíme  vašich  názorů,  pohledů 

a  připomínek k naší práci.  
Na úplný závěr hodnocení zbývá dodat, že vše zmíněné jsme vždy dělali a konali pro blaho Vás všech. Byla to 
práce  velmi  náročná,  zodpovědná  a zavazující a čtyři roky vůbec nestačily k tomu, abychom se všechno naučili 
a zvládli tak, jak bychom si představovali. Po celou dobu jsme se snažili, aby nám Oudoleň vzkvétala, aby zde žili 
šťastní a spokojení občané a aby nám všem v této nelehké době bylo dobře. S velkou ctí jsme pracovali ve vedení 
obce a věřte, že to někdy při našich zaměstnáních bylo opravdu vysilující. Ale stačila malá pochvala od občanů, 
která pro nás byla velkou hybnou silou pro další aktivity. Přišla i kritika, neshody a odlišné názory, které jsme si 
vyslechli a naučili se jim čelit. Ani jeden z nás se sice v Oudoleni nenarodil, ale máme zde své předky a příbuzné. 
Oudoleň nám přirostla  k srdci  a  do  dalších  let  jí  přejeme  pevné  vedení  a  ochotné lidi, kteří pro ni budou rádi 
a s nadšením pracovat. Vždyť naše vesnička je tak malebná a krásná, že si to zajisté zaslouží!!! 
                                                                                       Ivo Béna, starosta 
                                                                                       Mgr. Blanka Zvolánková, místostarostka 

 
 

ÚČAST ZASTUPITELŮ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ  
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2010 - 2014  
 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 Celkem  Celkem v %  
Počet zasedání 3 10 9 9 10 41 100 
  

 Účast jednotlivých členů zastupitelstva  na zasedáních  
Ivo Béna 3 10 9 9 10 41 100 
Mgr. Blanka Zvolánková 3 10 7 9 8 37 90 
Marie Antlová 3 10 9 8 6 36 88 
Václav Augustin 2 6 5 6 4 23 56 
Zdeněk Benc 3 9 8 8 8 36 88 
Josef Křesťan 3 6 4 3 2 18 44 
Miloš Rosický 3 9 7 9 9 37 90 
Pavel Sláma 3 7 8 9 8 35 85 
Pavel Stránský 3 8 8 7 8 34 83 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE  
Volby do zastupitelstva obce se budou konat 

v pátek 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.  

 

Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního ú řadu v Oudoleni.  
 

V naší obci se bude volit pro volební období 2014 – 2018 celkem 9 členů zastupitelstva .  
 

Pro volby do naší obce byly zaregistrovány kandidátní listiny těchto volebních stran:   
1. SNK - Strana mladých 
2. SNK - NEZÁVISLÍ 
3. SNK - Za obec krásnější a klidnější.  
 

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování 
Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobu: 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu . Tím 

je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. 
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební 

strany, nejvýše však tolik kandidát ů kolik  členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. celkem dev ět 
kandidát ů. 

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech kombinovat , a to tak, že lze označit křížkem 
jednu volební stranu  a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z ostatních volebních stran.  
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce, 
tj. do 9 členů zastupitelstva.  

 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.  
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - Začalo nám září 
V naší mateřské škole jsme se 1. září sešli v plném počtu. Dětí je opět plná třída, a  tak se učíme  spolu  žít. 
Poprosit o hračky, umět se spolu domluvit, slušně se v kolektivu prosadit i podřídit,… Nové  děti  seznamujeme  
s kamarády i s hračkami, hrami, knihami. Starší děti učíme pomáhat mladším. Předškolákům také začala    
příprava na školu. Dne 29. 9. jsme byli na divadelním představení v Havlíčkově Brodě „Hodinka zpěvu“, které bylo 
plné známých, pohádkových písniček.                                                                                  Adéla Hamplová, učitelka 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

1. školní den  
Po letních prázdninách jsme se sešli v pondělí  1. 9., abychom  slavnostně zahájili školní rok 2014 – 2015. Školáky 
i děti v mateřské škole přišli přivítat pan starosta Ivo Béna  a paní místostarostka Blanka Zvolánková. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 



 

Sešli jsme se v krásně opravené budově
omítnutá, s rekonstruovaným sociálním za
jsou barevné rolety. Kromě toho má mate
prostory  na  lehátka.  Děkujeme  všem, 
a připravili pro děti hezké prostředí, zejména pak p
rodičům, kteří nám pomohli, a také panu Ba
lehátek pro MŠ. 
Do  1. třídy    letos  nastoupilo  8  žáčků
a  bude  ji  navštěvovat  celkem  23   
chodit 25 dětí. 
Prvňáčci si první den odnesli v aktovkách dom
pastelky, vodovky, tužky, sešity, pracovní sešity a u
toho obdrželi jako dar od obce roční kurz angli
pracovní učebnice, CD a DVD. Kraj Vyso
s pomůckami. Všichni školáci dostali také n
perníkovou rybičku, aby lehce propluli školním rokem, 
srdíčko a čokoládový peníz.   
Přeji prvňáčkům, aby se jim mezi námi líbilo, aby m
aby se naučili mnoho nového, aby se jim v
 

Hodinka zpěvu  
V pondělí 29. září navštívila Základní škola a Mate
Barták z divadla Hnedle vedle (www.hnedlevedle.cz
zajímavé, líbilo se určitě nejen dětem, 
povinné, My jsme žáci 3. B, Svítí slunce nad hlavou, Na okn
aj. Děti se zapojovaly nejen zpíváním,
barev, zvířátek. Na závěr jsme dokonce i rapovali na bás
Bartákem vyfotografovali a jeli zpátky dom

� Byli jsme v divadle Hnedle vedle. Jeli jsme autobusem v 7.
zpěvu.  Zpívali  jsme:  My  jsme  
Na okně seděla kočka, Maluju... Nejvíce se mi líbila písni
Barták vybral Lucku a Káju. Zpívali 

BESIP - BEzpečnost SIlničního Provozu
� Dne 30. 9. k nám přijela paní Jelínková

různá videa a obrázky. Trvalo to dlouho, ale 
Učili    jsme se, jak se správně
správně jezdit na kole, jaké je vybavení
první a kdo poslední, učili jsme se 
příkazové, zákazové, informativní.....  bylo to 
Na začátku jsme si postavili hřiště
semafory. V průběhu přestávek jsme si na 
budu dělat řidičák na kolo. Moc se mi to líbilo. Št
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 opravené budově -  škola je zateplená, nově 
struovaným sociálním zařízením a topením, v  oknech  

toho má mateřská škola nové úložné 
všem,  kdo  se  o   úpravy   zasloužili 

ředí, zejména pak představitelům obce, 
í nám pomohli, a také panu Bačkovskému za úpravu 

čků, takže  škola  bude  dvojtřídní  
   žáků. Do mateřské školy bude 

aktovkách domů základní vybavení - 
, tužky, sešity, pracovní sešity a učebnice.  Kromě 

ční kurz angličtiny Wattsenglish – 
ebnice, CD a DVD. Kraj Vysočina jim daroval kufřík 

Všichni školáci dostali také něco sladkého - 
lehce propluli školním rokem, a od paní učitelky Zvolánkové pro 

m, aby se jim mezi námi líbilo, aby měli mezi staršími dětmi dobré kamarády, a všem žák
ho nového, aby se jim v novém školním roce dobře dařilo a byli spokojeni. 

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Kulturní dům Ostrov, kam p
www.hnedlevedle.cz). Představení se jmenovalo Hodinka zp
ětem, ale i dospělým. Slyšeli jsme známé písničky, jako nap

Svítí slunce nad hlavou, Na okně seděla kočka, Statistika, Pramen zdraví z Posázaví 
ti se zapojovaly nejen zpíváním, ale i pohybově. Naučily se 3 druhy potlesků, byly i zkoušeny z

r jsme dokonce i rapovali na básničku Foukej, foukej, větříčku. 
Bartákem vyfotografovali a jeli zpátky domů.                                                                                 

vedle. Jeli jsme autobusem v 7.45 do Havlíčkova Brodu na p
 žáci 3. B, Dítě školou povinné, Sluníčko, sluníčko,

ka, Maluju... Nejvíce se mi líbila písnička Maluju. Jako pomocnice z naší školy
a Káju. Zpívali  jsme a tancovali. Moc se mi to líbilo. Anička B., V. r.

ničního Provozu 
ijela paní Jelínková a pan Jelínek ml. Pouštěli nám 

zná videa a obrázky. Trvalo to dlouho, ale bylo to hodně zajímavé. 
správně oblékat za snížené viditelnosti, jak 

je vybavení kola, kdo má  jet na křižovatce 
čili jsme se značky: upravující přednost, 

zové, informativní.....  bylo to velmi zajímavé.  
jsme si postavili hřiště. Byla tam spousta značek a 3 

estávek jsme si na něm hráli. Moc se těším, až 
ák na kolo. Moc se mi to líbilo. Štěpán Z., IV. r. 
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itelky Zvolánkové pro štěstí perníkové         

tmi dobré kamarády, a všem žákům přeji, 
ilo a byli spokojeni.     Dagmar Losenická 

ům Ostrov, kam přijel pan Tomáš 
edstavení se jmenovalo Hodinka zpěvu, bylo vtipné, 

čky, jako například Dítě školou 
ka, Statistika, Pramen zdraví z Posázaví 

ů, byly i zkoušeny z počítání, 
ě ř čku. Potom jsme se s panem  

                                                        Kateřina Sobotková 

kova Brodu na představení Hodinka 
čko, Svítí slunce nad hlavou, 

ka Maluju. Jako pomocnice z naší školy si pan 
čka B., V. r. 

Prvnáčci 1. školní den 
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VÝHLED AKCÍ NA IV. Q 2014  
4. 10.    soutěž mladých hasičů ZPV Ski areál Vysoká u Havlíčkova Brodu 
Říjen       Drakiáda - termín bude upřesněn dle výhledu počasí - plakáty – louka u koupaliště 
14.11. pátek    Svatomartinský lampionový průvod 
22.11. sobota   předadventní tvoření pro děti. 

 

Sběr papíru, hliníku a PET víček 
Po prázdninách opět pokračujeme ve sběru papíru, hliníku a také PET víček. Škola se 
zapojila do soutěže ve sběru papíru vyhlášené společností A.S.A, spol. s r. o. "SOUTĚŽ S 
PANEM POPELOU". Škola tak získá peníze za výkup papíru a navíc může i získat věcné 
odměny.  
Za období od 5. 4. do 9. 7. 2014 se podařilo sesbírat 1,18 t papíru a 28,5 kg hliníku. Škola 
tak získala příspěvek ve výši 1 662,- Kč. Příspěvek bude opětovně použit na úhradu potřeb 
pro žáky. Děkujeme všem, kteří se na sběru podíleli.                                  Dagmar Losenická 

 

 
 
 

MIRAKULUM 
V sobotu 27. 9. jsme odjížděli 
v 8.00 hodin do Milovic. 
Přihlášeno bylo 39 osob, ale 
nakonec nás z důvodu nemoci 
jelo 33. I přesto, že jsme 
vyjížděli za deštivého počasí 
nálada v autobuse byla skvělá. 
V 10.00  hodin jsme   dorazili   
do Milovic a přivítalo nás      
sluníčko a zábavné centrum 
Mirakulum.  
Děti  se  hned  po vstupu vrhly 
na obří trampolínu, a protože 
bylo hezky, ani rodiče nezůstali 
pozadu a šli si zaskákat. Když 
se děti trošku vyřádily, 

pokračovali jsme v prohlídce a samozřejmě ve zkoušení všeho, co park 
nabízí. Je toho opravdu hodně. Například obří houpačka, kolotoče, 
podzemní chodby, hrady, tobogány, lesní naučná stezka, bludiště a mnoho 
dalšího.  
Než jsme se nadáli, bylo půl jedné a v amfiteátru bylo vystoupení 
kouzelníka. Všichni jsme se zúčastnili a opravdu to bylo pěkné, a tak když 
nás kouzelník vyzval, ať se v 16.00 hodin vrátíme, že bude další vystoupení, rádi jsme pozvání přijali. V 17.00 
hodin byl odjezd domů a na rodičích byla vidět únava a na dětech spokojenost. Tento výlet se opravdu vydařil. 
Chtěla bych poděkovat těm, kteří ho pro nás zorganizovali.                                                              Irena Milichovská 
 

OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ 
V sobotu 20. září se konala 1. disciplína desetiboje – přespolní běh. Vzhledem k tomu, že účast byla velmi nízká 
(bohužel se na ten den sešlo více akcí a počasí bylo pěkné), tak byl běh zrušen. Náhradní termín nebude a celý 
desetiboj bude zkrácen na šestiboj . Začínat se bude v lednu 2015  (věřme, že bude trochu sněhu a budeme moci 
lyžovat, či jezdit na sáňkách) a končit v červnu. Toto „zkrácení“ je dáno také tím, že v případě nepřízně počasí není 
možné jít do kulturního domu, který momentálně prochází úpravami.  
Z šesti disciplín budou muset být splněny alespoň čtyři.  
Předpokládané disciplíny - mohou se m ěnit v závislosti na po časí:  
Leden – závody na bobech (pro všechny, nejen pro šestibojaře, samozřejmě pokud bude sníh ☺) 
Únor – dle podmínek – lyže, brusle 
Březen – běh 
Duben – hod daleký, hod na cíl 
Květen – závody na kole 
Červen – běh s pneumatikou 
Doufám, že závodníky tato úprava neodradí od účasti.  

INFORMACE O CVIČENÍ TJ SOKOL OUDOLEŇ 
Z důvodu rekonstrukce kulturního domu je cvičení dětí dočasně zrušeno. Cvičit budeme opět na začátku roku 
2015. Přesný termín včas zveřejníme.                                                        Na všechny děti se těší TJ Sokol Oudoleň 
 

TJ SOKOL OUDOLEŇ - SDH OUDOLEŇ - SPORTOVNÍ OKÉNKO 
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                  ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
                V měsíci říjnu oslaví  výročí narození: 

                 Karel Kubát, Oudoleň 30 
             Marie Kubátová, Oudoleň 30 
              Dana Slámová, Oudoleň 129 
                       BLAHOPŘEJEME !!! 

 
 
ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ 
Dnes má každý dům svoje číslo. Nebylo tomu tak odjakživa. Původně se domy a usedlosti 
pojmenovávaly podle roku, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Ve městech se rozlišovaly 
podle domovních znamení, což bylo umělecké ztvárnění nějaké snadno zapamatovatelného 
zvířete, rostliny nebo předmětu. Dalším rozlišovacím prvkem byly vývěsní štíty, které 
upozorňovaly na profesi majitele domu. Přehledné číslování bylo zavedeno v době vlády  Marie  Terezie v letech 
1770 až 1771  za  účelem  lepší  evidence  usedlostí  i  jejich  majitelů. Zpočátku chodili po vsích a městech vojáci 
a čísla psali jenom křídou na vrata či dveře podle předem daného řádu a zároveň pořizovali přesný soupis. 
Začínalo se nejdůležitější budovou. Číslo 1 obvykle dostalo sídlo vrchnosti. V obcích bez pánů pak byl „jedničkou“ 
rychtářův dům, fara apod. Od nich se šlo po směru chodu hodinových ručiček. U obcí ležících podél silnice se  
začínalo  prvním domem po pravé straně vesnice ze směru z něhož přijížděla vrchnost, po opačné straně se pak 
vracelo. Až později bylo domovní čísla napsána na dřevěné, plechové, popřípadě keramické tabulce, vytažena 
v omítce nebo také provedena štukem. Ve městech byly domy od té doby přečíslovány několikrát, ale v mnoha 
vesničkách se okruh čísel z roku 1770 zachoval dodnes. (časopis Chalupář) 
 
 
 
Podzim je čas nostalgický, léto už je dávno pryč a zima se hlásí jen nesměle. Pro zemědělce je obdobím, kdy mají 
za sebou vyvrcholení jejich činností. Přestože na počet už jich není tak mnoho jako dříve ani v našem venkovském 
kraji, zemědělci jsou pro mě zvláště důležitou součástí našeho obyvatelstva. Jejich práce není jen prostou výrobou, 
ale jejich činnost výrazně ovlivňuje stav naší přírody. O jejich poctivé náročné práci se pravidelně přesvědčuji nejen 
při svých návštěvách našeho venkova. 
Zemědělství na Vysočině má dlouhodobou tradici, je zaměřeno na produkci zemědělských komodit, jako je např. 
mléko,  hovězí  maso,  brambory,  mák,  kmín,  řepka  apod. Z  toho  vyplývá  i  zvýšený požadavek na pracovní 
sílu a na její odbornost a profesionalitu. Kraj Vysočina se proto soustřeďuje na vzdělávání v tomto zanedbávaném 
oboru. V současné době se například intenzívně snažíme o rozvoj krajského centra zemědělského vzdělávání. 
Česká zemědělská akademie v Humpolci a Školní statek Humpolec by se v budoucnu měly stát společně 
prestižním vzdělávacím zařízením zařazeným do sítě tzv. Národního centra odborného zemědělského vzdělávání 
se zaměřením na obecné zemědělství. 
Toto jediné krajské centrum zemědělského vzdělávání vzniklo již v roce 2005 sloučením tří zemědělských 
středních škol v okolí (Humpolec, Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou). Humpolecká zemědělská škola byla 
zvolena jako nástupnická zejména z důvodu perspektivního a ekonomicky soběstačného školního statku, dále pak 
s ohledem na dlouhodobé kontakty s ministerstvy a agrární komorou a také na tradici jezdeckých závodů. Centrum 
nabízí vzdělávání jak v klasických maturitních oborech, tak v učebních, včetně opravářů zemědělských strojů. 
Nabízí také specifická chovatelská zaměření (koně, psi). Centrum je dobře dostupné – Humpolec leží při dálnici D1 
mezi Prahou a Brnem a má vlastní ubytovací a stravovací zařízení. Centrum odborného zemědělského vzdělávání 
v Humpolci by mělo do budoucna sloužit žákům z celé republiky, využívat v rámci praktického vzdělávání 
nejmodernější techniku, čerpat evropské dotace a stále držet vysoký standard kvalitního vzdělávání. 
Naše Vysočina je rovněž regionem s rozvinutým potravinářským průmyslem a s rozličnou škálou krajových 
specialit. Vzhledem k tomuto stavu dlouhodobě podporujeme agrární sektor. Kraji chybí potřebné pravomoci 
k tomu, aby zemědělcům více pomohl. Snažíme se alespoň o stálý tlak na centrální orgány, o různé formy 
propagace regionálních výrobků. Prosazujeme mimo jiné využívání obchodní značky „Regionální produkt“ pro lepší 
odbyt našich výrobků. Potraviny z Vysočiny z důvodu jejich propagace a přiblížení veřejnosti pravidelně využíváme 
mimo jiné na akce jako jsou např. Den s Krajem Vysočina, Letní dovádění s Vysočinou, Bramborářské dny 
v Havlíčkově Brodě, Celostátní výstava červenostrakatého skotu v Radešínské Svratce a další. 
Oblíbeným evergreenem je připomenutí, že všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím, že 
budeme přednostně kupovat české výrobky. A mám dobrý pocit, že se tím řídí stále více lidí.  
                                                                                                                         Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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INFORMACE, INZERCE 

PRODÁM 
rodinný dům se zahradou 

v centru Oudoleně  
(č.p. 88).  

Bližší informace  
na tel. čísle: 602 835 792. 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

HISTORIE 


