
Oudoleňské listy  Leden/2015 

Místní zpravodaj obce Oudoleň             cena 2 Kč 

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V sobotu 6. prosince se v zasedací míst-

nosti obecního úřadu konalo slavnostní 
vítání dětí do života. Naše pozvání přija-
li rodiče osmi nově narozených dětí a se 
svými příbuznými a známými se dostavi-
li opravdu ve velmi hojném počtu. Pro-
gram naší již tradiční slavnosti obohati-
ly básničkami a písničkami o narozeném 
děťátku děti z mateřské školy. Dále násle-
doval slavnostní projev pana starosty, kte-
rý mezi nové občánky Oudoleně  přivítal 
Emu Dagmar Štolcovou, Terezu Antlovou, 
Elenu Plíhalovou, Magdalénu Zvolánko-
vou, Barboru Janáčkovou, Jiřího Stránské-
ho, Adélu Rázlovou a Janu Zvolánkovou. 
Všem dětem popřál hodně zdraví, štěstí, 
úsměvů na tvářičkách a aby se jim u nás 
v Oudoleni hezky a spokojeně žilo, všem 
rodičům popřál hodně trpělivosti a  lásky 
při výchově svých dětí. Po přečtení slav-
nostního slibu se rodiče podepsali do pa-
mětní knihy, na památku obdrželi pro svo-
je ratolesti pamětní list, dárečky, finanční 
příspěvek a maminky byly obdarovány ky-
tičkou. Na závěr se všechny děti fotografo-
valy se svými rodinami u kolébky.

Naši malou slavnost jsme zakončili přá-
ním, aby zápis Vašich dětí do života byl 
jednou z trvalých vzpomínek životních 
událostí. Vždyť život, to jsou také vzpo-
mínky, ke kterým se vždy rádi vracíme. Tak 
ještě jednou hodně radosti nejen Vám, ale 

Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo dnes a napořád….

Obec Oudoleň Vás srdečně zve na

Slavnostní otevření kulturního domu
v sobotu 24. 1. 2015 od 14.00 hodin .

 Program:  Vystoupení základní a mateřské školy, vystoupení BM FITNESS Havlíčkův Brod
   Den otevřených dveří v knihovně, posilovně a stolním tenisu, soutěže pro děti
   Prodejní výstava keramiky, šátků a šál, bižuterie a papírové krajky
   Hudba:  pan Semrád s doprovodem
   Večer bude hrát k tanci i poslechu Jarda Bílek a kytarová sešlost

i všem ve Vašich rodinách. Ať Vaše starost 
a odpovědnost ve výchově je korunová-
na neplacenou odměnou v  podobě dět-
ské lásky, radosti a úsměvu!!          

 Blanka Zvolánková
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 11. 12. 2014

– Zastupitelstvo neschvaluje pokácení 1 ks javoru a 1 ks dubu na 
pozemku p. č. 648/1 a 1 ks lípy na pozemku p. č. 648/45. Zastupi-
telstvo na příštím zasedání opět projedná žádost o ošetření lípy 
na obecním pozemku p. č. 113 v k. ú. Oudoleň.

– Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem nebytových pro-
stor v I. patře kulturního domu do 31. 12. 2015.

– Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktualizací vyhlašovaných zá-
sad POVV. Zásady budou projednány na zasedání zastupitelstva 
kraje dne 16. 12. 2014.

– Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný Rozpočet na rok 2015, stra-
nu příjmů a stranu výdajů ve výši 4 369 930 Kč.
– Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovou změnou 
č. 5/2014. Rozpočtovou změnu schválil dne 31. 7. 2014 starosta. 
Rozpočtová změna se týkala daru z Kraje Vysočina na rozvoj spor-
tovních aktivit ve škole ve výši 2 660 Kč a převedení tohoto daru 
na účet školy a dotace na zateplení kulturního domu.

– Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č. 10/2014, roz-
počtová změna se týká provedených víceprací v rámci akce Za-
teplení čp. 131 a čp. 123. V rámci akce Zateplení čp. 131 byly pro-
vedeny firmou DUKO Hlinsko s.r.o. vícepráce ve výši 244 573 Kč 

(provedení nové betonové podlahy pod kotly, doplnění systé-
mu kotelny o akumulační nádobu a zhotovení obslužné lávky pro 
snadnější plnění paliva do obou kotlů). V rámci Zateplení čp. 123 
byly provedeny tyto vícepráce:

– firmou AQUA-GAS, s.r.o. Brno ve výši 62 500 Kč, bylo prove-
deno přemístění kotlů do suterénu ZŠ a doplnění vnitřních 
rozvodů plynu.
– firmou RENOS s.r.o. Pardubice ve výši 236 523,02 Kč, bylo pro-
vedeno vybudování stání kol, vytvořeny nové montážní otvo-
ry pro umožnění přesunu materiálu na půdu školy a obecní-
ho úřadu, osazení nových plastových oken ve sklepě a nových 
plastových dveří do sklepa školy, oprava kanalizační přípojky, 
provedení izolace základových konstrukcí, řešení zatékání do 
fasády, výměna zábradlí a osazení sněhových zábran.

– Zastupitelstvo schvaluje oběh účetních dokladů.

–  Zastupitelstvo schvaluje žádost Základní školy a Mateřské ško-
ly Oudoleň o převedení hospodářského výsledku za rok 2013 ve 
výši 51 457,75 Kč do rezervního fondu. Hospodářský výsledek 
bude využit k pokrytí nákladů na platy v roce 2014.

– Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledku veřejnosprávní 
kontroly Základní školy a Mateřské školy Oudoleň.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
Příjmy: § Položka Rozpočet (Kč)

Třída 1 - daňově příjmy:

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1111  800 000,00    

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 1112  70 000,00    

Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 1113  80 000,00    

Daň z příjmu právnických osob 1121  750 000,00    

Daň z příjmu právnických osob za obce 1122  140 000,00    

Daň z přidané hodnoty 1211  1 500 000,00    

Poplatek za komunální odpad 1340  145 000,00    

Poplatek ze psů 1341  4 000,00    

Poplatek za užívání veř. prostranství 1343  2 000,00    

Poplatek ze vstupného 1344  1 000,00    

Odvod výtěžku z provoz. loterií 1351  9 000,00    

Správní poplatky 1361  6 000,00    

Daň z nemovitostí 1511  237 000,00    

Třída 2 - nedaňové příjmy:

Pachtovné HB a.s. 1012  50 000,00    

Lesy - nájem LDO Přibyslav 1032  700 000,00    

Vodné 2310  220 000,00    

Knihovna  - příspěvky od čtenářů 3314  500,00    

Pronájem rybník 2341  1 166,00    

Oudoleňské listy 3349  3 200,00    

Kulturní dům - nájem 3392  18 000,00    

Příjem z prodeje prop. předmětů 3399  1 000,00    

Pronájem nebytových prostor, zál. el. 3613  71 000,00    

Pronájem traktor, žebřík, mulčování 3639  1 000,00    

Svoz popelnic podnikatelé, prodej popelnic 3722  13 000,00    

Příspěvek - EKOKOM svoz tříděného odpadu 3723  80 000,00    

Kopírování, úroky 6171  1 000,00    

Dotace na výkon veřejné správy 4112  63 100,00    

Splátky úvěru: 8124 -597 036,00    

Příjmy celkem  4 369 930,00    

Výdaje: § Rozpočet (Kč)

Obecní les - výsadba 1032  10 000,00    

Místní komunikace - pohonné hmoty, oprava 2212  160 000,00    

Vodovod - materiál, el. energie, rozbory vody, poplatky za odběr 
podzemní vody, opravy

2310  160 000,00    

ZŠ a MŠ Oudoleň - příspěvek na provoz 3117  275 000,00    

Obecní knihovna - knihy, časopisy, materiál, odměna 3314  35 000,00    

Kronika - materiál, odměna 3319  11 000,00    

Kaplička - el. energie, zvonění 3326  1 500,00    

Hlášení formou SMS 3341  12 000,00    

Oudoleňské listy - materiál, tisk, roznáška, grafický design a úprava 3349  15 000,00    

Kulturní dům - plat, ochranné pomůcky, materiál, el. energie, 
uhlí, telefon

3392  908 430,00    

Kulturní dům - zateplení 3392  750 000,00    

Kulturní akce - materiál, poplatek OSA, dary, příspěvky, 
občerstvení

3399  60 000,00    

Dětské hřiště 3421  200 000,00    

Pohostinství - el. energie 3613  24 000,00    

Veřejné osvětlení - materiál, el. energie 3631  65 000,00    

Traktor - materiál, pojištění, školení řidičů 3639  20 000,00    

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721  10 000,00    

Komunální odpad - svoz popelnic, velkoobjemového odpadu, 
nákup popelnic, uložení odpadu na skládce

3722  220 000,00    

Odpad - plasty, papír, sklo - odvoz 3723  85 000,00    

Kompostárna - pohonné hmoty 3726  15 000,00    

Péče o vzhled obce - pohonné hmoty, materiál 3745  50 000,00    

SDH - plyn, el. energie, pohonné hmoty, emise, STK, cestovné 5512  25 000,00    

Zastupitelstvo obce - odměny, cestovné, příspěvek telefon, školení 6112  378 000,00    

Činnost místní správy - plat, povinné pojištění, materiál, 
úroky úvěr, el. energie, poštovné, telefon, internet, bankovní 
poplatky, školení, cestovné, občerstvení, příspěvek svazkům 
obcí, MAS, upgrade programů, plyn

6171  700 000,00    

Daň z příjmu právnických osob za obce, DPH 6399  180 000,00    

Příjmy celkem  4 369 930,00    
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA ( p ro  m ě s t s ké  a  o b e c n í  z p ra vo d a j e  n a  l e d e n  2 0 1 5 ) 

Nový rok je vždy obdobím nových úko-
lů – letos často i v novém složení obec-
ních a městských zastupitelstev. Není čas 
ohlížet se příliš za tím uplynulým, přede-
vším se musíme dívat dopředu. Takovým 
vytýčením a zvýrazněním stávajících i per-
spektivních úkolů bylo „veřejné fórum“, 
které se na půdě našeho úřadu už potře-
tí uskutečnilo v loňském listopadu. Obča-
né, zástupci organizací, zájmových sdru-
žení, podnikatelů a veřejné správy se sešli 
na půdě krajského úřadu k diskusi o pro-
blémech kraje. Více než 130 účastníků fóra 
definovalo u tematických stolů 22 problé-
mů v 11 oblastech, ze kterých bylo vybrá-
no 10 s největším počtem hlasů. S takto 
získanými informacemi dále pracují od-
bory krajského úřadu a snaží se najít řeše-
ní. Zároveň je tato zpětná vazba veřejnosti 
jedním z podkladů při aktualizaci Progra-
mu rozvoje Kraje Vysočina.

Z problematických oblastí bych rád zdů-
raznil podporu intenzívního, udržitelného 
a moderního zemědělství v Kraji Vysočina 
nebo stálé průběžné řešení neuspokojivé-
ho stavu silniční infrastruktury. Jsme kra-
jem s početnými malými obcemi, proto se 

budeme snažit ovlivňovat zachování a do-
stupnost služeb na venkově. Ve spoluprá-
ci s obcemi se daří přes velké tlaky prosa-
zovat zachování venkovských pošt a škol. 
Obtížnější je a bude otázka dostupnos-
ti zdravotnické a sociální péče v menších 
sídlech. Už několik let také podnikáme díl-
čí kroky v podpoře technických i řemesl-
ných oborů, což je nutné v zájmu udrže-
ní výrobní základny v regionu. Stále aktu-
ální bude vzdělávání dospělých, rekvalifi-
kace pracovních sil. Těch závažných úkolů 
je mnohem více a chceme o nich i nadá-
le pravidelně diskutovat se všemi zaintere-
sovanými a vycházet při vytyčování priorit 
v naší práci z jejich názorů a potřeb. 

Jedním z podstatných momentů důleži-
tých pro další vylepšení podmínek pro náš 
život ve všech oblastech je čerpání evrop-
ských dotací v začínajícím programovém 
období 2014 – 2020. Místním samosprá-
vám a dalším zástupcům z regionů chce dát 
vláda dostatek možností, jak do celého pro-
cesu vstupovat, žádat o evropské peníze, 
ale i promlouvat do připravování výzev. Vlá-
da a jednotlivá ministerstva chtějí o rozdě-
lování peněz, které do českých krajů přite-

čou z Bruselu, podstatně lépe komunikovat 
právě s regiony. Doufám, že nezůstane u sli-
bů. Náš kraj bude moci v následujících sed-
mi letech získat na evropských dotacích až 
deset miliard korun. Stěžejním nástrojem, 
který bude moci kraj využít, je tzv. „Regio-
nální stálá konference“. O jejím ustanove-
ní rozhodlo na základě předchozí domlu-
vy s Ministerstvem pro místní rozvoj kraj-
ské zastupitelstvo už v loňském září. V nově 
vytvořené platformě jsou nejen krajští po-
litici, ale i zástupci malých obcí, měst, kra-
je, místních akčních skupin či podnikatel-
ského a akademického sektoru. Osmnácti-
členný tým bude mít roli plánovací, koor-
dinační i monitorovací a bude schvalovat 
tzv. „Regionální intervenční rámec“, kte-
rý má za cíl zmapovat absorpční kapacitu 
v regionu a pokusit se provázat projekty fi-
nancované z připravovaných operačních 
programů.

Věřím, že aktivním přístupem všech zú-
častněných se nám podaří tu širokou škálu 
pozitivních záměrů realizovat. Přeji k tomu 
všem zainteresovaným dostatek dobré 
vůle, invence a sil.                       Jiří Běhounek, 

hejtman Kraje Vysočina

– Zastupitelstvo schvaluje Zápis z dílčího přezkoumání hospo-
daření obce Oudoleň. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce 
Oudoleň nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

– Starosta provedl odbornou přípravu preventivní požární hlídky 
složené z členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo bere na vědomí.

– Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v orgánech Lesního družstva 
obcí obec Oudoleň zastupoval Ivo Béna.

– K dnešnímu dni má obec na účtech celkem:
Poštovní spořitelna 206 946,23 Kč
ČSOB a.s. 422 277,24 Kč
Česká spořitelna a.s. 4 519,18 Kč
Česká národní banka 1 300 674,94 Kč
Celkem 1 934 417,59 Kč

z toho peněžní záruky činí 464 138,- Kč. Peněžní prostředky obce 
bez peněžních záruk činí 1 470 279,59 Kč. Zastupitelstvo bere na 
vědomí.

– Zastupitelstvo projednalo žádost o pokácení 3 ks borovic na po-
zemku p. č. 152/2 v k. ú. Oudoleň z důvodu nepořádku na komu-
nikaci a přilehlých pozemcích a zanášení okapů u čp. 64. Žádost 
se týká borovic na obecním pozemku p. č. 152/60, bude projed-
nána na příštím zasedání.

Zastupitelstvo bere na vědomí.
– Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvr-
tek 15. 1. 2015 v 17.00 hodin.
–  Všemi dotčenými úřady bylo schváleno vyčištění části poto-
ka Oudoleňka, bude provedeno v příštím roce.
– Bude řešeno zajištění telefonního spojení v základní škole, 
mateřské škole a ve školní kuchyni.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Upozorňujeme občany, kteří v roce 2014 provedli změ-
nu ve vlastnictví pozemků nebo nemovitostí (nákup 
nebo prodej pozemku, nemovitosti), že  jsou  povinni  
do 2.  2.  2015 podat na finanční úřad Přiznání k dani 
z nemovitých věcí.   

V lednu oslaví výročí narození:
Zdenek Koniarík, Oudoleň 95

Zdeněk Ondráček, Oudoleň 155
Zdenka Poulová, Oudoleň 136

Jiří Neubauer, Oudoleň 133 
Všem oslavencům gratulujeme!

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM

AKCE NA I. ČTVRTLETÍ 2015
Leden Závody na bobech

24. 1. 2015 Slavnostní otevření kulturního domu

31. 1. 2015 Výroční schůze TJ Sokol

Únor Bruslení v Chotěboři

15. 2. 2015 Dětský karneval 

21. 2. 2015 Masopustní průvod

28. 2. 2015 Přednáška o Japonsku s Karlem Žebrakovským

7. 3. 2015 Myslivecký ples 

Leden-březen Závody na pytlích (dle počasí)

Oudoleňský 
desetiboj 

Ze zdravotních důvodů se přesouvá na II. pololetí 2015 
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PLESY HAVLÍČKOVA BOROVÁ
10. 1. 2015 Myslivecký ples

24. 1. 2015 Školní a obecní ples

7. 2. 2015 Hasičský ples



CO SE DĚJE V OBCI

MIKULÁŠ
V pátek 5. 12. jsem opět zavítal do Oudo-
leně. Můj úkol byl stejný jako každý rok, 
zkontrolovat, zda místní děti dodržely své 
sliby a jsou opravdu hodné. Samozřejmě 
bych tento úkol nezvládl sám, a tak jsem si 
na pomoc povolal anděla, který mi pomá-
hal rozdělovat nadílku. Bohužel se k  nám 
připojila i parta pekelníků, která si nedo-
čkavě brousila kopýtka na všechny zlobiv-
ce. Říkal jsem jim předem, ať nechodí, že to 
není potřeba, ale nedali si říci. Nakonec mi 
museli dát za pravdu. Navštívili jsme přes 
třicet dětí, ale žádné dítě nebylo tak zlobi-
vé, aby si ho čerti mohli vzít sebou.
Příprava dětí na mou návštěvu byla 
opravdu skvělá. Každé si pro mě připra-
vilo nějakou básničku nebo písničku, což 
mě moc potěšilo. Sice občas dostaly tré-
mu, a tak jim s přednesem museli pomá-
hat rodiče, ale i tak byly opravdu statečné. 
Nebylo tedy velkým překvapením, že na-
dílku dostal každý.
Příští rok plánuji tuto návštěvu Oudole-
ně zopakovat, abych se ujistil, že děti do-
držely sliby, které mi daly. Čerti sice říka-
jí, že příští rok už jim to vyjít musí, ale zase 
tak moc jim to nevěřím. Věřím totiž dětem 
a tomu, že se budou snažit nezlobit a cho-
vat se slušně.        S pozdravem Mikuláš

STOLNÍ TENIS 
Pořadí v tabulce:

NÁZEV DRUŽSTVA BODY
1. TJ Jiskra H.Brod E 9 9 0 0 0 134:28 36

2. TJ Sokol Mírovka 8 7 0 1 0 92:52 29

3. TJ SB Světlá D 8 5 1 2 0 81:63 24

4. TJ Sokol Oudoleň 8 3 1 4 0 62:82 18

5. TJ Jiskra H.Brod F 9 2 1 6 0 61:101 16

6. TJ CHS Chotěboř G 8 2 0 6 0 54:90 14

7. TJ Sokol Maleč A 8 1 2 5 0 53:91 13

8. Hasiči Jitkov C 8 1 1 6 0 57:87 12

Výsledky zápasů:

DATUM NÁZEV DRUŽSTVA NÁZEV DRUŽSTVA VÝSLEDEK
12. 12. TJ Sokol Oudoleň TJ Sokol Maleč A 11:7

TŘI KRÁLOVÉ V OUDOLENI
Svátkem Tří králů končí vánoční období 
a neodmyslitelně s ním přichází tříkrálo-
vá koleda. Charita České republiky pořá-
dá každoročně dobročinnou akci zvanou 
Tříkrálová sbírka, která je největší dobro-
volnickou akcí u nás, a její výtěžek je ur-
čen na pomoc handicapovaným, nemoc-
ným, matkám s dětmi v tísni a dalším ji-
nak znevýhodněným skupinám lidí, a to 
zejména v  regionech, ve kterých sbír-
ka probíhá. V  naší obci a v obci Slavětín 
jsme koledníky přivítali v sobotu 3. ledna. 
Zazpívali, zahráli, popřáli do nového roku 
hodně zdraví, štěstí, pokoje, předali sym-
bolický dáreček a do označených a úřed-
ně zapečetěných pokladniček vybírali pří-
spěvky, které budou letos využity na vy-
budování místa pro třídění, skladování 
a opravu darovaného šatstva a dalších po-
třeb do domácnosti, dále budou z výtěž-
ku sbírky podpořeny ostatní služby posky-
tované Oblastní charitou Havlíčkův Brod 
a projekt Adopce na dálku.
O tom, že naši občané jsou rok od roku 
vstřícnější a štědřejší, svědčí letošní vý-
těžek sbírky ve výši 18 948 Kč, což je 
o 2 231 Kč více než v loňském roce. V obci 
Oudoleň se vybralo 13 598 Kč (o 1 451 Kč 
více než loni), v obci Slavětín 5 350 Kč 
(o 780 Kč více než v loňském roce).

Děkujeme vedoucím skupinek Tříkrálové 
sbírky paní Marii Antlové a paní Pavlíně 
Blažkové a koledníkům Aničce Blažko-
vé, Michalu Blažkovi, Patriku Strašilovi, 
Katce Antlové, Martinu Antlovi a Maty-
ášku Slámovi za vydařený průběh akce. 
Poděkování patří také Vám všem, kteří jste 
do pokladniček přispěli!

Na úplné zakončení vánočního období 
a Tříkrálové sbírky se již tradičně koná ve 
Farnosti Havlíčkova Borová a Velká Loseni-
ce hra Čtvrtý z mudrců a klanění v živém 
Betlémě. Letošní představení jsme shlédli 
v neděli 4. ledna ve Velké Losenici.

Blanka Zvolánková
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NOVÁ ÚPRAVA OUDOLEŇSKÝCH LISTŮ
Od ledna 2015, tedy od tohoto čísla, mají Oudoleňské listy nový 
vzhled. Pokud by měl někdo nápad na vylepšení či doplnění, 
prosím o zaslání Vašeho názoru na e-mail obec@oudolen.cz, 
budeme rádi za každý názor na tuto novou podobu obecního 
zpravodaje. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit a budete 
s novým vzhledem spokojeni.       S přáním krásného dne 

Obec Oudoleň a Gabriela Doleželová

PROSBA
V rámci akce Slavnostní otevření kulturního domu by chtěla obec udělat vý-
stavku fotografií ze stavby kulturního domu a z akcí, které se v něm konaly. Bu-
deme rádi, když nám tyto fotografie poskytnete, a to do 16. 1. 2015. Fotografie 
si pouze okopírujeme a hned vrátíme zpět majiteli. Děkujeme. Obec Oudoleň



ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
První prosincový týden sice nepřišel sníh, 
ale přišli k nám do školky čerti. Děti se pro 
ně naučily hezké písničky a básničky. I čer-
ti (starší žáci ze základní školy) pro ně měli 
čertovské vystoupení s  písničkou. Děti si 
troufly s čerty se vyfotit i pohladit si je. Po-
tom se šli čerti podívat na své mladší spo-
lužáky a také na obecní úřad. 

Předškoláci v sobotu 6. 12. přivítali nové 
občánky písničkou a básničkou.

Poté jsme se vrhli s dětmi na pečení perníč-
ků. Sami jsme si umíchali těsto a vykrájeli 
perníčky. Děkujeme paní kuchařce za jejich 
upečení a rodičům za suroviny. 

Navštívili jsme Kino Krucemburk, kde na 
nás čekalo promítání vánočních pohádek. 

V posledním týdnu jsme se již těšili na Je-
žíška. Ten k nám přišel s nadílkou v  úte-
rý. Mezi dárky byly nové gumy na cviče-
ní, míče, kroket, gymnastický padák, puz-
zle, knížky i popelářské auto. U  stromeč-
ku jsme zpívali koledy, pouštěli si lodičky 
a prskali prskavky. Nadílka u nás ve školce 
proběhla v krásném předvánočním duchu.

Touto cestou děkujeme Stránským, Ko-
zárovým, Hamerníkovým a Gabrie-
le a Radkovi Doleželovým za finanční 
a hmotné dary.

Ve čtvrtek jsme si udělali výlet do Střížova. 
Tam jsme u paní Merglové obdivovali Bet-

lémy. Babička Emičky Stehnové nás poté 
pohostila čajem a cukrovím. 

Do nového roku přejeme zdraví, štěstí, 
a aby každý vykročil tou správnou nohou.       

Pavla Váňová a Adéla Hamplová, 
učitelky MŠ

ŠACHY – OKRESNÍ KOLO 
PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU 
Ve čtvrtek 4. prosince jsme se zúčastnili 
spolu s dalšími 5 školami okresního kola 
Přeboru škol v šachu, které se konalo v AZ 
Centru Havlíčkův Brod. Naši školu repre-

zentovali Štěpán Zvolánek, Jan Kubát (oba 
IV. ročník), Nela Frühbauerová, Anna Blaž-
ková (obě V. ročník) a Tomáš Benc (III. roč-
ník). 
Hrálo se 5 kol po 40 minutách na partii. 
Přestože jsme se opravdu snažili a bojo-
vali, obhájit 2. místo z loňského roku se 

nám ani trošku nepovedlo, tudíž postup 
do kraje se letos nekoná…. Musíme spor-
tovně uznat, že soupeři byli letos prostě 
o chloupek lepší, ale my nebudeme věšet 
hlavu a začneme se připravovat na další 
zápasy!

Katka Sobotková
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rodiny. Po večeři jsme si postavili betlé-
my z papíru a  z  vlny a také  zahráli živý 
betlém. 
Druhý den ráno jsme vyráběli ozdoby na 
stromeček. Potom jsme si povídali o dřevě 
a jeho využití v dřívějších dobách  a nako-
nec jsme vyšli ven. Byla vyhlášena soutěž  
– děti měly za úkol zjistit, co všechno bý-
valo u starých chaloupek ze dřeva. Zbytek 
dopoledne byl věnován práci se dřevem  
a vaření tradičního oběda z brambor a zelí. 

Na zelné polévce a bramborových plac-
kách si všichni pochutnali. A pak už jsme 
měli před sebou zpáteční cestu.  

Dagmar Losenická

INFO SBĚR PAPÍRU
Stejně jako v minulém školním roce, tak 
i letos pokračujeme ve sběru papíru. Naše 
škola je přihlášená do Soutěže s panem 
Popelou. Vloni jsme v přepočtu na žáka 
obsadili 16. místo – nasbírali jsme 120 kg 
na žáka. Rádi bychom se dostali o několik 
příček výš, o to usilovněji budeme sbírat 
i letos.  Děkujeme všem, kdo nám ve sbě-
ru pomáhají. 
Stále také sbíráme hliník. V prosinci jsme 
hliník odvezli do sběrny a získali příspěvek 
ve výši 284 Kč. Také sbíráme víčka od PET 
lahví. 

Pokojné a radostné dny 
 a hodně zdraví v roce 2015  

zaměstnanci Základní školy Oudoleň

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Oudoleň se bude konat v pondělí 9. 2. 2015 
v době od 13.00 hod.  do 16.00 hod. v ZŠ a MŠ v Oudoleni. 
Do 1. třídy budou zapsány děti,  které se narodily v období  od 1. 9. 2008 do 
31. 8. 2009. Rodiče si vezmou s sebou k zápisu rodný list dítěte.

Desatero pro prvnácky
* Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
* Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, 
   aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat. 
* Umím uvázat na tkaničce kličku.
* Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
* Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
* Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
* Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
* Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
* Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
* Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
* Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

PŘEDVÁNOČNÍ KRÁTKÁ 
Čekání na Vánoce si žáci 3. – 5. roční-
ku zpříjemnili dvoudenní exkurzí. V úterý 
9.  prosince jsme se vydali do chaloupec-
kého pracoviště v Krátké u Sněžného. Ces-
tou jsme se zastavili v Regionálním muzeu 
ve Žďáře nad Sázavou. Tam jsme nejprve 
shlédli pěknou výstavu o lidových vánoč-
ních zvycích s názvem  Kouzlo Vánoc, po-
tom jsme se dozvěděli o historii města ve 
stálé expozici v Moučkově domě. Pak jsme 
pokračovali do Krátké.
Přestože jsme se nedočkali sněhu, ma-
lebná vesnička s dřevěnými starobylými 
chaloupkami byla jako z pohádky. Počasí 
nám přálo, svítilo sluníčko, všude se třpy-
tily krystaly jinovatky, a tak jsme po krát-
kém odpočinku zahájili program pozo-
rováním zimní přírody – výpravou ke 
Drátenické skále. Odvážlivci se tam podí-
vali i do jeskyně. Zpět jsme se vraceli přes 
Blatiny. Po návratu nás čekal Štědrý večer 
takový, jaký býval před více než sto lety – 
se starými zvyky, pokrmy – ale i tradiční 
zasedací pořádek u stolu – kde bylo místo 
pro hospodáře, hospodyni a ostatní členy 

Vám přejí 


