
1 
 

       
                                                               

SVATOMARTINSKÝ  LAMPIONOVÝ  PRŮVOD 

 

Děti, maminky (i s kočárky), tatínkové, babičky i dědečkové, pojďte s námi! 
 

Sraz v pátek 13. 11. 2015 v 16.45 hodin před kulturním domem  
(za jakéhokoliv počasí), odtud v 17.00 hodin vyrazíme s lampiony na promenádu obcí.  

             Lampiony mohou být koupené nebo vlastnoručně vyrobené,  

                                       ale hlavně je vezměte s sebou. 
 

                      Svatý Martin přijede na bílém koni a bude mít opět  

                             připravené občerstvení a možná i překvapení. 

                 LISTOPAD  2015 
 

MMÍÍSSTTNNÍÍ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  OOBBCCEE  OOUUDDOOLLEEŇŇ  
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Obec Oudoleň spolu ze Základní školou a Mateřskou školou v Oudoleni všechny srdečně zve na 
 

SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNÉÉÉ   UUUVVVÍÍÍTTTÁÁÁNNNÍÍÍ   AAADDDVVVEEENNNTTTNNNÍÍÍHHHOOO   ČČČAAASSSUUU   
 

v neděli 29. listopadu 2015 
 

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

JARMARK  

Od 14.00 hodin si budete moci nakoupit v kulturním domě drobné dárečky:  
šály, šperky, výrobky z včelího vosku...  

Své výrobky zde budou také prodávat žáci základní školy.  
 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 

V 16.00 hodin vystoupí v kulturním domě děti ze základní a mateřské školy. 
 

                           ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
V 17.00 hodin rozsvítíme vánoční strom před kulturním domem.  

 
 

     Žáci základní školy připraví občerstvení - napečou a ozdobí perníčky.  

A tradičně bude na Vás také čekat vánoční čaj a vánočky. 
 

Vstupné dobrovolné - výtěžek bude věnován ZŠ a MŠ Oudoleň. 

        PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS. 
 

Mateřská škola v Dýňovém světě. 
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Obec Oudoleň 
všechny srdečně zve na 

 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
v sobotu 12. prosince 2015 

od 14.00 hodin 
 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

                                  ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                                       V měsíci listopadu oslaví   
                                        výročí narození: 

   

                                                    Vlasta Bencová, Oudoleň 149        
                                                       Jiří Holas, Oudoleň 68                 

                                                          
            

 

 

Vážení přátelé, 

zveme Vás, Vaše rodinné příslušníky a kamarády na setkání s tématem 
 

Zelené potraviny  

aneb jak se žije s ječmenem a chlorellou 
 

Zazní shrnutí nejdůležitějších blahodárných účinků ječmene  

a chlorelly pyrenoidosy na lidský organismus.  

Podělíme se o zkušenosti s konzumací zelených potravin a budete mít možnost zeptat se na to,  

co Vás zajímá. 

Protože ječmen a chlorella Green Ways představují zařazení velmi kvalitních potravin do jídelníčku,  

je třeba jim dát šanci a čas, aby mohly pomáhat. 

Proto je smyslem našeho setkání především povzbuzení, podpora, prevence  

a v současné době tolik důležité zastavení se.  
 

Kde: zasedací místnost obecního úřadu v Oudoleni 

Kdy: 20. 11. 2015 v 17:00 hodin 

Pohoštění: ochutnávka zelených potravin 
 

Těší se na Vás  

Zdena Hyršová, Štěpánka Strašíková                            

 
 

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ FORMOU SMS NAHRADÍ MÍSTNÍ ROZHLAS 
Zastupitelstvo obce schválilo nahradit místní rozhlas zasíláním zpráv krátkými textovými zprávami (SMS) na mobilní 
telefony. Z tohoto důvodu je potřeba nahlásit na obecní úřad (osobně, telefonem, e-mailem) telefonní číslo, 
na které chcete SMS posílat. TATO SLUŽBA JE PRO OBČANY ZCELA ZDARMA. 
 

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA OBECNÍ ÚŘAD A DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Na obecní úřad můžete volat nově na mobilní telefon číslo 773 744 815. Telefonní číslo 569 642 201 zůstává 
platné.   
Do základní školy můžete volat nově na mobilní telefon číslo 773 744 816. Telefonní číslo 569 642 203 zůstává 
platné.   

 
 

CO SE DĚLO V ŘÍJNU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Říjen nás přivítal svými plody podzimu. Ty jsme si při procházkách nasbírali, poznávali je a také jsme z nich vyráběli 
a hráli si s nimi. S Mateřskou školou Havlíčkova Borová jsme jeli do Nové Vsi u Leštiny, kde jsme obdivovali "Dýňový 
svět". Využívali jsme krásného podzimního počasí a pouštěli jsme draky. 
Předškoláci se začali připravovat na školní docházku. Jednou týdně hrají na flétnu a mají "POVÍDÁNKY" - chvilky 
logopedické prevence. Ve středu se společně se školáky scházíme o velké přestávce a zpíváme při ZPÍVÁNÍ NA 
SCHODECH.                                                                                                                                                 Učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
ŠKOLA ZÍSKALA DOTACE 
Naše škola získala od kraje Vysočina dotaci na projekt Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních 
školách. Částku 11 923 Kč jsme využili na nákup stavebnic ROTO z Vysočiny a Merkur pro základní školu a pro 
mateřskou školu stavebnic Poly maxi. Cílem projektu je podpořit rozvoj technických dovedností a pracovních 
schopností dětí, rozvíjet jejich zručnost a probudit zájem o techniku. 
Dále se nám podařilo získat finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to ve 
výši 64 773 Kč. Dotaci využíváme na vzdělávání učitelů a žáků v anglickém jazyce a na technické vzdělávání učitelů. 

Dagmar Losenická 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

http://www.google.cz/imgres?q=je%C4%8Dmen&start=324&hl=cs&sa=X&tbo=d&rlz=1T4FTSG_csCZ480CZ488&biw=1093&bih=493&tbm=isch&tbnid=qs5gWl_MhiESeM:&imgrefurl=http://www.gwchlorella.cz/&docid=iL5hUkRc6p1GLM&imgurl=http://www.gwchlorella.cz/images/jecmen1.jpg&w=260&h=163&ei=DHwPUYuMO423hAel04GwCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:27,s:300,i:85&iact=rc&dur=764&sig=117636006241524321684&page=23&tbnh=130&tbnw=204&ndsp=15&tx=120&ty=64
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ROČNÍK IX. – VYDÁNO: 10. 11. 2015  
MĚSÍČNÍK – ČÍSLO: 11.  

 Uzávěrka příštího čísla 22. 11. 2015. 
Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123.  

 IČ: 00267996. DIČ: CZ00267996.  
Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815. E-mail: 

obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. 
Evidenční číslo: MK ČR E 17544. Cena 2,- Kč.  

Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

 

ZDRAVÉ ZUBY 
 Dne 6. 11. 2015 k nám přijely budoucí zubařky. Aneta Ondráčková a Klára. Vyprávěli jsme si, jak si máme čistit 

zuby, o zubním kazu, co je to zubní kámen atd. Čistili jsme si zuby. Přednáška trvala cca 45 minut. Pouštěly nám 
prezentaci o zubech. Měly Oscara (to byly zuby), na tom nám ukazovaly, jak si máme čistit zuby. Byly i ve školce. 
Líbilo se mi to. Štěpán Z., 5. r. 
 

 Učily nás: Anetka Ondráčková a Klára. Moc se mi to líbilo. Zuby si čistíme, abychom je měli zdravé a pěkné, bez 
kazů. Kartáček má být měkký, rovný a malý. Zuby si čistíme 2x denně. Matyáš S., 4. r. 
 

 ČISTÝ ZOUBEK BEZ BACILŮ SE NÁM NEZKAZÍ!! Kartáček má být měkký, malý, hustý, se stejně dlouhými 
štětinami. Čistíme 2x denně. Každý zoubek 10x. Hanička Z., 2. r. 

 
 

PRO PŘÍZNIVCE STOLNÍHO TENISU 
V měsíci říjnu začala nová sezóna stolního tenisu 2015 - 2016. Tuto sezónu družstvo stolního tenisu 
posílil Milan Chvojka st., a tak reprezentují naši obec v tomto složení: Zdeněk Sláma, Jaroslav Polívka, 
Zdeněk Ondráček, Jiří Kryštofek ml., Stanislav Moravec, Milan Chvojka st. a Petr Zvolánek. Milan 
Chvojka st. zatím kvůli zranění nehraje.  
K začátku listopadu odehráli dva zápasy (TJ Sokol Přibyslav B - TJ Sokol Oudoleň: 8:10, TJ Sokol Oudoleň - TJ 
CHS Chotěboř F: 11:7) a oba skončily vítězně. Jejich umístnění v tabulce je v současné době vzhledem k nízkému 
počtu odehraných zápasů na 8. místě z celkového počtu 10 družstev v divizi RS2 družstev HB. Bližší informace 
můžete nalézt na http://stis.ping-pong.cz. 
Přejeme jim mnoho úspěchů v nové sezóně a jen samá vítězná utkání. DanaZ   
 
 
 
Už přibližně rok uplynul od posledních voleb. Od voleb do městských a obecních zastupitelstev. Ty zajímají občany 
snad nejvíc ze všech, protože se dotýkají  jejich  bezprostředního okolí a výsledky mají  na očích. Jejich obliba vděčí 
i skutečnosti, že kandidáti, kromě těch z velkých měst, se nemohou schovávat za plakát příslušné strany, jsou 
v místě svého působení známi. Lidé je hodnotí podle jejich chování a konkrétních činů. Ze své zkušenosti mohu říci, 
že starostky a starostové na Vysočině odvádějí dobrou práci. Ať ti staronoví nebo úplní nováčci. Přitom nejvíc 
obdivuji  ty  z  malých  obcí, kteří  nemají k dispozici žádný úřednický aparát a musí mnohdy spoléhat sami na sebe 
a na obětavost svých spoluobčanů. 
Poslední zářijovou neděli jsem byl účastníkem události významné nejen pro celou Vysočinu. U příležitosti dvacátého 
výročí svatořečení Zdislavy papežem Janem Pavlem II. byl v Křižanově odhalen památník svaté Zdislavy. Slavnosti 
u této příležitosti se zúčastnilo několik tisíc poutníků. Monumentální památník byl realizován díky urputnosti a aktivitě 
občanů našeho kraje. Zdislava byla opravdovou osobností, která přispěla k propagaci naší země kdysi v centru 
tehdejšího světového dění v Římě. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem 
Pavlem II. za svatou. 
Dnešní cesty k propagaci směřují jinudy a jinými prostředky. Celkovou návštěvu 225 tisíc návštěvníků zaznamenala 
expozice Kraje Vysočina v Českém domě na Světové výstavě EXPO 2015 v italském Milánu. Náš pavilon nakonec 
patřil mezi deset nejnavštěvovanějších. Expozice Vysočiny 
s názvem Budiž světlo! vznikala od projektu až po realizaci zhruba 
rok a sklidila velký úspěch. Příjemně mě při setkáních s návštěvníky 
překvapil jejich zájem o Českou republiku i jejich znalost naší země. 
Během deseti dnů navštívilo naši expozici více lidí, než kteroukoli 
nejnavštěvovanější turistickou atraktivitu v Kraji Vysočina za celý 
rok. Tolik pozitivních reakcí na originální světelnou cestu za po-
znáním pouze potvrzuje správnost našeho společného rozhodnutí – 
prezentovat se na Světové výstavě. 
Během své návštěvy EXPA 2015 v italském Milánu jsem se setkal 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blahoslaven%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pape%C5%BE%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
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rovněž se zástupci italského regionu Friuli Venezia Giulia. Hlavním tématem této schůzky bylo obnovení partnerství. 
To bylo uzavřeno mezi oběma regiony poprvé v září 2006 a trvalo čtyři roky. Nyní si musíme společně ujasnit, v ja-
kých oblastech naše regiony chtějí, mohou a dokážou spolupracovat. Následně musí o uzavření partnerství 
rozhodnout zastupitelstva. Jde o to, aby nebylo formální jako kdysi, ale aby přinášelo užitek oběma stranám. Na svě-
tové výstavě mě v rámci podnikatelské mise doprovodilo i dvacet  podnikatelů z Kraje Vysočina, což by mělo pomoci 
i k oživení partnerských a obchodních vztahů.                                                   Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 
 
 

PRAVIDELNÁ PÉČE O LES ZABRÁNÍ ŠÍŘENÍ KŮROVCŮ 
Letošní velmi suché léto spolu s vysokými letními teplotami a semenným rokem u smrků 
vyvolalo  masivní  usychání  porostů  s  následným  napadením  podkorním hmyzem.  Je 
na vlastnících lesů, zda se jim podaří ochránit lesní majetky před kůrovcovou kalamitou, 
nebo zda svojí liknavostí dopustí, aby kůrovci znehodnotili výsledek dlouholeté péče o po-
rosty. Vlastníci lesů jsou mimo jiné povinni aktivně vyhledávat, evidovat a likvidovat 
hmyzem napadené stromy a činit opatření, aby se hmyzí škůdci nešířili. Co to v praxi 
znamená? Jak by se měl odpovědný vlastník v okamžiku jako je tento zachovat?  Měl by 
samozřejmě spolupracovat se svým odborným lesním hospodářem. Pokud jeho jméno 
nezná, tak mu ho jistě sdělí na odboru životního prostředí na pověřeném městě. Dále by vlastník měl provádět pravidelnou 
kontrolu svého majetku v intervalu 10 až 14 dnů. Postup žíru kůrovců je překvapivě rychlý, čím je vyšší teplota, tím je vývoj 
podkorního hmyzu rychlejší. V případě zjištění souší, nebo chřadnoucích stromů, (na některých je pouze několik suchých 
větví, či výron smůly), je  nutno   velmi  rychle  provést  jejich  těžbu  a  dříví  napadené  kůrovcem  co nejdříve  z  lesa  
odvézt. Je  dobré i likvidovat klest, neboť v silnějších větvích často dochází k vývoji menších druhů kůrovců. Je třeba 
počítat s faktem, že se na stejném místě po krátkém čase objeví další souše, a to často za několik málo dnů. Z dikce 
„Lesního zákona“ jsou vlastníci povinni kůrovci napadené stromy zpracovat do konce března příštího roku. Zkušenost mi 
však říká, že je třeba nečekat  na jaro a udělat  v lese pořádek co nejdříve. Důvody jsou dva. Prvním důvodem je dobré 
počasí, kdy na polích nejsou plodiny a  pole  lze využít k přibližování a skládkování dříví. Na jaře bude půda promočená a 
na polích a loukách bude vznikat škoda. Druhým důvodem je vysoká pravděpodobnost poklesu cen dříví. Troufnu si tvrdit, 
že v období měsíců května a června příštího roku bude kůrovcové dříví velmi těžce prodejné. Po provedené větší těžbě je 
třeba provést prevenci například v podobě vyvěšení odchytového lapače. Vlastník, který vytěžil 3 kůrovcové stromy, lapač 
pořizovat nemusí. Komu však těžbou vznikla holina o ploše několika arů, měl by však lapač instalovat. O tomto je třeba se 
poradit se svým odborným hospodářem a ten vám poradí, zda je třeba lapač instalovat a do kterého místa.                                                                                                       
Pokud vlastníci budou aktivní a zodpovědní a pokud nám ještě trochu pomůže příroda studenou zimou a vlhkým jarem, 
věřím, že kůrovcová kalamita na Vysočině nepropukne.  
Lesu zdar                                                                                                                     Ing. Jiří Svoboda, ředitel LDO Přibyslav                                                                                                              

 
 
 

Jsou nejlepší, ale chtějí ještě víc 
Řeč je o městu Ždírec nad Doubravou, které je velmi aktivní ve sběru tříděného odpadu. Vloni zvítězili v soutěži 
„My třídíme nejlépe“, vybudovali podzemní kontejnery a teď jdou ještě dál. V letošním roce distribuují tzv. 
separační tašky. Ty mají ještě více zvýšit komfort třídění odpadů v domácnostech. 
V každé sadě jsou tři kusy separačních tašek, které barevně odpovídají jednotlivým typům komodit. Jsou vyrobeny 
z recyklovaného  materiálu, jsou  omyvatelné a po všech stránkách praktické. Do domácností je distribuují obce a města 
ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Obě strany se z poloviny podílejí na nákladech, 
domácnosti je už  zpravidla  dostávají  zdarma. „U nás  si  je chodí  lidé  vyzvedávat  na  úřad. Mají  nárok na jednu sadu 
do domácnosti zdarma. A má to velký ohlas, možná i proto, že u nás bereme třídění odpadů vážně a vedeme si v něm 
velmi dobře,“ říká starosta města Ždírec na Doubravou Jan Martinec. Dokládá to i fakt, že Ždírec se v krajské soutěži obcí 
ve sběru tříděného odpadu pohybuje ve své kategorii vždy mezi prvními třemi. Za loňský rok dokonce získal zlatou medaili. 
„Snažíme se trošku dbát i na estetiku a vybudovali jsme podzemní kontejnery na plast a papír. Přeci jen na hnízdo 
s kontejnery na odpad uprostřed náměstí není moc hezký pohled,“ dodal místostarosta Bohumír Nikl a prozradil, že 
v tomto trendu by město chtělo pokračovat i dál.  
Tašky se nejen ve Ždírci, kde jich do domácností rozdali na 500 kusů, staly velkým hitem. Jsou vyráběny ve dvou 
velikostech, resp. objemech. Do těch menších se vejde 20 litrů odpadu, ty větší mají objem 40 litrů. Mají prošitá ucha, aby 
jejich nosnost mohla být garantována až na 10 kilogramů. Sbírá se do nich papír, plast a sklo. „Jsou vybaveny 
oboustranným  suchým  zipem, dají  se  různě skládat k sobě. Umožní  tak  domácnostem  mít  v  třídění  odpadů  systém 
a pořádek. A hlavně jsou praktické pro odnesení vytříděného odpadu do sběrných míst,“ popsala výhody separačních 
tašek Jana Úšelová, regionální manažer EKO-KOM, a.s. 
Sady separačních tašek v okrese Havlíčkův Brod do domácností distribuovali kromě Ždírce nad Doubravou taky 
v Havlíčkově Borové, ve Veselém Žďáru nebo v obci Oudoleň. Dohromady to bylo 850 sad s objemem 40 litrů.  
 
Kontakt: 

Šárka Nováková / tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., novakova@ekokom.cz, +420 602 186 205 
 

 
 
 
 
 

EKO-KOM, A.S. - TISKOVÁ ZPRÁVA 

LESNÍ DRUŽSTVO OBCÍ PŘIBYSLAV - UPOZORNĚNÍ 

 

mailto:drimlova@ekokom.cz

