
Oudoleňské listy Březen/2015 

Místní zpravodaj obce Oudoleň               cena 2 Kč 

PozvánkaMASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 21. února 2015 obcí procházel tradiční MASOPUSTNÍ 
PRŮVOD s kapelou. Počasí se vydařilo, masky byly pěkné 
a všichni se dobře bavili. 

- poplatek za popelnici:  
 360 Kč občan, který má v obci trvalý pobyt
 600 Kč chalupář za rekreační objekt
- poplatek za psa:  
   70 Kč za jednoho psa
 120 Kč za každého dalšího psa
- poplatek za Oudoleňské listy 2015:  
   22 Kč za Oudoleňské listy  01 – 12/2015                                                        
Občané mají také možnost zaplatit poplatky přímo na 
účty obce vedené u ČSOB a.s. číslo: 215945167/0300, 
102703292/0300 nebo na účet u České spořitelny a.s. číslo: 
3655068309/0800.

Variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční.
Upozorňujeme občany, že na základě Obecně závazné vy-
hlášky obce Oudoleň č. 1/2013 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazné vy-
hlášky č. 6/2010 o místním poplatku ze psů jsou tyto poplat-
ky splatné nejpozději do 31. března příslušného kalendář-
ního roku.  Poplatky, které nebudou zaplaceny včas, může 
obec zvýšit až na trojnásobek!!!
Při zaplacení poplatku za psa majitel obdrží zdarma sáčky na 
psí exkrementy. Při platbě přes účet je možné si sáčky vyzved-
nout na obecním úřadě.

POPLATEK ZA POPELNICI, PSA  A OUDOLEŇSKÉ LISTY
Ve dnech 16. - 20. března 2015 se bude na obecním úřadě vybírat:

Ve dnech 16. - 20. března 2015 
bude probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu 

  

PŘÍJEM VĚCÍ od středy 11. března do pátku 13. března 2015.
PŘIJÍMÁME: zachovalé dětské oblečení, dětské boty. 
NEPŘIJÍMÁME: špinavé, poškozené a velmi obnošené 
oblečení. S věcmi na prodej je nutné odevzdat seznam 
všech jednotlivě rozepsaných kusů s cenami. VÝDEJ VĚCÍ 
A TRŽEB od pondělí 23. března do středy 25. března 2015.



ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 19. 2. 2015

– Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce 
Oudoleň.

– Z důvodu nedodržení termínů pro vyvěšení záměru vý-
půjčky a záboru majetku obce, zastupitelstvo obce opětov-
ně projednalo návrh „Smlouvy zakládající právo provést stav-
bu a  smlouvy o výpůjčce“ s Krajem Vysočina. Zastupitelstvo 
schvaluje uzavřít s Krajem Vysočina, Jihlava „Smlouvu zaklá-
dající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce“, týkající se 
akce „III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508/2“. 

– Z důvodu nedostatků ve vyhlášce schvalované na minu-
lém zasedání zastupitelstvo projednalo upravený návrh Obec-
ně závazné vyhlášky obce Oudoleň č. 1/2015. Zastupitelstvo 
vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Oudoleň č. 1/2015 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládá-
ní se stavebním odpadem na území obce Oudoleň. 

– Zastupitelstvo bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci 
při plnění povinností vyplývajících z vyhlášky Ministerstva ži-
votního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajiš-
tění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu 
s firmou Recycling-kovové odpady a.s.. 

– Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o vytvoření Dodat-
ku ke smlouvě nebo nové smlouvy, která umožní bezplatné 
vodné na č. p. 19 na dobu neurčitou z důvodu nenávratné-
ho poškození vodního zdroje pro čp. 19 při budování požární 
nádrže. Bude projednáno na příštím zasedání. 

– Zastupitelstvo  bere na vědomí žádost o prodej části pozem-
ku p. č. 728/1 a p. č. 648/45 v k. ú. Oudoleň o celkové výmě-
ře asi 150 m2 z důvodu stavby rekreační chatky o výměře do 
50 m2. Žádost bude řešena po shlédnutí na místě samém na 
příštím zasedání.

– Zastupitelstvo schvaluje v rámci programu z Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR žádost o dotaci na vybudování dětských 
hřišť v obci Oudoleň. 

– Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních prostředků na 
účtech ke dni 19. 2. 2015: 

Poštovní spořitelna   175 188,50 Kč

ČSOB a.s. 356 202,36 Kč

Česká spořitelna a.s.    128 127,34 Kč 

Česká národní banka 592 488,44 Kč

Celkem 1 252 006,64 Kč

Z toho peněžní záruky činí 464 138 Kč. Peněžní prostředky 
obce bez peněžních záruk činí 787 868,64 Kč.

– Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o povolení hostování 
lunaparku na rok 2015 a 2016 na prostranství za kulturním do-
mem a U Váhy za cenu 10 000 Kč. Na rok 2015 je již o hostová-
ní lunaparku rozhodnuto, při rozhodování o povolení hostová-
ní lunaparku na rok 2016 bude k této žádosti přihlédnuto. 

– Zastupitelstvo projednalo podmínky pronájmu kulturního 
domu.

– Zastupitelstvo schvaluje prodej traktoru Z 7011.

– Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci z grantového pro-
gramu Kraje Vysočina Sportoviště 2015 na úpravu dolního 
hřiště pro potřeby základní školy – oprava oplocení, vybudo-
vání doskočiště. 

– Zastupitelstvo schvaluje z důvodu neustálého navyšování 
agendy obecního úřadu rozšíření počtu zaměstnanců obecní-
ho úřadu o jednoho zaměstnance s pracovním úvazkem 0,3. 
Mzdové prostředky nového zaměstnance budou hrazeny  pře-
rozdělením mzdových prostředků  schválených pro veřejnou 
správu v rozpočtu pro rok 2015. Mzdové prostředky tedy ne-
budou navýšeny. S rozšířením počtu zaměstnanců bude také 
řešena otázka Oudoleňských listů (s přijetím nového zaměst-
nance bude Oudoleňské listy opětovně zpracovávat obecní 
úřad) a zajištění provozu obecního úřadu v úředních dnech 
i v případě školení nebo dovolené jednoho ze zaměstnanců. 

– Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti o vypásání obec-
ních pozemků ovcemi prodloužení Smlouvy o užívání pozem-
ků o další rok.

RŮZNé:
– Zastupitelstvo bylo seznámeno s využitím sesbíraného texti-
lu firmou TextilEco a.s..
– Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyúčtováním Dětského 
karnevalu.

V březnu oslaví výročí narození:
Josef Antl, Oudoleň 150 
Oslavenci gratulujeme!

ŽIVOTNÍ  JUBILEUM
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Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se 
bude konat ve čtvrtek 

19. 3. 2015 od 17.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Pozvánka

70. VÝROČÍ UKONČENÍ 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Obec Oudoleň pořádá ve čtvrtek 7. května 2015 v  za-
sedací místnosti obecního úřadu, vzpomínkové setkání 
u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války. 

PROgRAM:
17.00 hodin Beseda s panem Pavlem Vomelou 
 k událostem roku 1945 v okolí Oudoleně
18.30 hodin Položení věnce k pomníku padlých 
 za 2. světové války
Součástí vzpomínkového setkání bude malá výstava 
věnovaná 2. světové válce.
 Obracíme se na Vás se žádostí, pokud máte doma před-
měty, dokumenty či fotografie, které se váží k tomuto 
období, zda byste byli ochotni je zapůjčit. Uvítali by-
chom například věci, které vypovídají o všedním živo-
tě za protektorátu, případně deníky, zápisy či méně zná-
mé fotografie. Budeme rádi i za jakékoli vaše podněty 
a postřehy. 



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  ú n o r  2 0 1 5 ) 

I s téměř měsíčním odstupem se musím 
vrátit k mimořádné události, kdy byla Vy-
sočina skloňována s respektem a obdivem 
v médiích téměř celého světa. Závody Svě-
tového poháru v biatlonu v Novém Měs-
tě na Moravě sledovalo začátkem minu-
lého měsíce za tři dny sto tisíc nadšených 
diváků přímo na místě a zprostředkovaně 
miliony televizních diváků v nejrůznějších 
zemích téměř všech světadílů. Na přípra-
vě a  vlastním průběhu soutěží se podíle-
ly stovky obětavých lidí. Skvělí byli diváci, 
kteří vytvořili báječnou atmosféru. V hle-
dišti panovala velmi kamarádská nálada 
bez ohledu na to, jakým jazykem diváci 
hovořili. O velmi dobré organizaci a vel-
kolepé kulise hovořili s obdivem všichni 
čeští i zahraniční sportovci a hosté. Jsem 
rád, že také Kraj Vysočina přispěl svým 
podílem na přípravě a organizaci k výraz-
nému úspěchu akce. A nejednalo se jen 
o současnost. Důležitým předpokladem 
pro takovou špičkovou akci světového vý-
znamu byla i skutečnost, že dlouholetým 
společným úsilím zainteresovaných bez 
ohledu na politickou příslušnost se po-
vedlo úctyhodné dílo – už při předešlých 
akcích návštěvníky z celého světa obdivo-
vaný sportovní areál „Vysočina Arena“. Vý-
sledkem je účinná propagace Vysočiny, 
která se může podstatně odrazit i v ná-
vštěvnosti našeho kraje.

Těšit se z úspěchů Vysočiny při akci světo-
vých rozměrů je velmi příjemné, podsta-
ta mé funkce ale spočívá v něčem jiném. 
V každodenní běžné práci, při níž se sna-
žím prosadit potřeby regionu. Mimo jiné 
například vyjednáváním v poslanecké 
sněmovně a na ministerstvech. Zároveň 
se po celé své volební období snažím sys-
tematicky poznávat všechny kouty Kra-
je Vysočina a problémy konkrétních míst. 
Naposledy byla cílem mé výpravy seve-
rovýchodní část kraje. V Jimramově jsme 
při setkání s vedením obce diskutovali 
témata dopravní obslužnosti, údržby sil-
nic i potíže při výkupu pozemků nutných 
pro realizaci projektu protipovodňových 
opatření. Svratka je zase zvláštní tím, že 
se jedná o jedno z nejvýše položených 
měst Vysočiny a s tím je spojená i nesnad-
ná údržba silnic v zimních měsících. Potí-
že městu přináší i klesající počet obyva-
tel a jejich migrace do okolních obcí. Dů-
vodem je zejména nedostatek stavebních 
parcel pro individuální výstavbu. Ač se ve-
dení města snaží o zasíťování nových po-
zemků, není v možnostech rozpočtu měs-
ta uspokojit všechny potřeby zájemců, 
a to ani s využitím dostupných státních 
dotačních titulů. Naopak velkou spoko-
jenost vyjádřil starosta Svratky František 
Mládek s investicemi kraje do rekonstruk-
cí silnic v okolí města.

Jednou z rozhodujících podmínek dob-
rého života kdekoliv je jednoznačně za-
městnanost. Proto jsem se tak jako jin-
dy i  tentokrát nevyhnul jednání s pod-
nikateli. Navštívili jsme jednoho z vý-
znamných zaměstnavatelů na Vysočině, 
žďárskou společnost TOKOZ. Společná 
diskuse s generálním ředitelem firmy 
Vladimírem Chládkem se týkala přede-
vším zaměstnanců, jejich dopravy do 
zaměstnání i spolupráce ve vzdělávání 
žáků technických škol. Jinou náplň měla 
naše návštěva v sídle nestátní neziskové 
organizace Fokus Vysočina v Havlíčkově 
Brodě. Ta se věnuje poskytování sociál-
ních služeb pro duševně nemocné. Vy-
jasňovali jsme si tedy s ředitelkou orga-
nizace Annou Šimonovou své pohledy 
a zkušenosti vzhledem k připravované 
transformaci psychiatrické péče v rámci 
České republiky, která se zařízení toho-
to typu úzce dotýká.
Při tomto připomenutí svých nedávných 
prožitků jsem si uvědomil, že je to u mne 
stejné jako v každém jiném všedním živo-
tě – chvíle slavnostní se střídají s běžnou 
každodenní prací. Ta mě zatím velmi těší, 
protože cítím její smysl, což je podle mě 
na práci každého to nejpodstatnější.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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KOMINÍK
Stejně jako v loňském roce bude i letos do naší 

obce přizván kominík, aby provedl vyčištění 
a předepsané revize komínů, a to v termínu 

od 23. března do 27. března 2015. 
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 

20. března 2015 na obecním úřadě. 

STOLNÍ TENIS 
Pořadí v tabulce:

NÁZEV DRUŽSTVA BODY

1. TJ Jiskra H. Brod E 14 14 0 0 0 199:53 56

2. TJ Sokol Mírovka 14 11 0 3 0 148:104 47

3. TJ SB Světlá D 14 9 1 4 0 145:107 42

4. TJ Sokol Oudoleň 14 6 1 7 0 113:139 33

5. Hasiči Jitkov C 14 4 1 9 0 113:139 27

6. TJ Jiskra H. Brod F 14 4 1 9 0 97:155 27

7. TJ CHS Chotěboř g 14 3 0 11 0 94:158 23

8. TJ Sokol Maleč A 14 2 2 10 0 99:153 22

Výsledky zápasů:
DATUM NÁZEV DRUŽSTVA NÁZEV DRUŽSTVA VÝSLEDEK
15. 2. TJ Sokol Maleč A TJ Sokol Oudoleň 11:7

Obec Oudoleň prodává 
TRAKTOR, typ ZETOR 
7011, rok výroby 1984, 
STK do 2019

Základní cena 
125 000 Kč bez DPH.

V případě více zájemců 
rozhoduje vyšší cenová 
nabídka.

Nabídky podávejte na adresu: Obec Oudoleň, Oudoleň 

123, 582 24 Oudoleň do 31. 3. 2015.

Pozvánka

Inzerce

Velikonoční pletení pro děti  i rodiče
se bude konat 

v pátek 3. dubna 2015 v 15.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Pod vedením Martiny Krištofové budeme plést 
z pedigu a proutí. Kluci se naučí plést pomlázku 

z proutí a děvčata si upletou košíček nebo květinu 
z pedigu. Materiál bude na místě.



CO SE DĚJE V OBCI

ZÁVODy NA VŠEM, CO JEDE PO 
SNĚHU, DNE 7. 2. 2015
První únorová sobota patřila v naší 
obci zimnímu sportu, a sice oblíbe-
ným závodům na sněhu. Využili jsme 
toho, že se tento rok poštěstilo a něja-
ký sníh napadl. Na kopci u „Likérky“ se 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Nedělní odpoledne 15. února bylo vý-
jimečné pro naše nejmenší, kteří se už 
dlouho těšili na to, že se na chvilku sta-

nou někým nebo něčím úplně jiným…. 
V kulturním domě se konal již 12. ročník 
tradičního dětského karnevalu, které-
ho se v letošním roce zúčastnil rekord-
ní počet dětí přesahující stovku. V první 

části karnevalu se všechny krásné mas-
ky představily ve slavnostní promená-
dě, při které přítomní diváci obdivova-
li spoustu zajímavých a nápaditých pře-
vleků. Ve druhé části karnevalu obdržely 
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v 13.30 začali scházet závodníci, a ačko-
liv to zpočátku nevypadalo, byl jich na-
konec úctyhodný počet. Závodilo se v 
kategorii školkáčci (11 sportovců), 1. - 4. 
třída (13 sportovců), 5. – 9. třída (4 spor-
tovci), kategorie ženy (9 účastnic) a v ka-
tegorii muži (7 účastníků). Každý soutě-
žící měl 2 pokusy a počítal se samozřej-
mě lepší čas. 
V nejmladších dětech bylo umístění ná-
sledující: 1. místo - Nelinka Slámová, 
2.  místo – Evka Rosická, 3. místo – Ája 
Pavlišová (jediný lyžař). V druhé kate-
gorii obsadil první místo Matyáš Slá-
ma, druhé Vojta Zvolánek a třetí Bětuška 
Zvolánková. V kategorii 5. třída a výš zís-
kal první místo Míša Blažek, druhé Kat-

ka Kubátová a na třetím místě se umís-
tila Anička Blažková. V ženském obsaze-
ní byla na prvním místě Pavlína Blažko-
vá spolu s Vlastou Bruknerovou, druhá 
byla Irena Milichovská a na třetím mís-
tě skončila Eva Rosická. Muži si rozděli-
li místa následovně: první Michal Sláma, 
druhý Josef Pavliš, třetí Petr Zvolánek. 
Všichni zúčastnění obdrželi sladkou me-
daili, čaj a nechybělo ani překvapení 
v podobě opékání špekáčků. 
A na závěr patří samozřejmě poděková-
ní všem, kdo se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravě závodů a samozřej-
mě také všem účastníkům a obecenstvu.
Sportu zdar a příští rok znovu na kopci. 

      Evka Rosická



PŘEDNÁŠKA O JAPONSKU
V sobotní podvečer 28. února se zaseda-
cí místnost obecního úřadu v Oudole-
ni zaplnila do posledního místečka pa-
desátkou posluchačů, kteří zavítali na 
přednášku o zemi vycházejícího Slunce 
– Japonsku. Zajímavě k nám již podruhé  
přijel vyprávět Ing. Karel Žebrakovský, 
který působil jako velvyslanec České re-
publiky v Japonsku v letech 2001 – 2006.  
Se svojí ženou Markétou, která se nám 
představila v krásném japonském odě-
vu kimono, měli připravený opravdu 
velmi poutavý program. Všechny na-
těšené posluchače seznámili s histo-
rií, moderními dějinami, geografií, ad-
ministrativou, politikou, ekonomikou, 
mezinárodními vztahy, kulturou, nábo-
ženstvím a složením obyvatelstva této 
velmi vzdálené, ale přitažlivé země. 
Zvláštní pozornost věnovali nádherné 
japonské přírodě, neodolatelným su-
mo-zápasům, rychlovlakům šinkanzen, 
také jsme se dozvěděli, jak funguje ja-
ponská rodina, jak lidé prožívají každo-
denní radosti i starosti, dále pak neza-

pomněli na tradiční japonská jídla. Bylo 
toho opravdu hodně, a tak se z hodino-
vé přednášky stala přednáška více než 
dvouhodinová, ale nikomu z nás to ne-
vadilo. Vyslechli jsme si zajímavé po-
střehy z této pro nás exotické země, ale 
také jsme shlédli spoustu nádherných 
fotografií a videí. Celé vyprávění bylo 
opravdu velmi kouzelné a poučné a ně-

které zvyklosti Japonců by se určitě lí-
bily i nám.
Poděkování patří manželům Žebrakov-
ským za jejich čas a píli, kterou příjem-
nému setkání věnovali. Velkým potěše-
ním byla pro všechny přítomné pochva-
la od pana inženýra za to, že oudoleňské 
publikum bylo velmi vzdělané a dobře 
připravené.           Blanka Zvolánková
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děti srdíčkovou kartičku, na kterou sbí-
raly razítka  na 6 stanovištích: malová-
ní, chytání rybiček, namotávání, hledání 
ztracených věcí, navlékání korálků a sta-
vění z kostek. Po splnění úkolů čekala na 
šikovné děti odměna v podobě kinder 
čokoládky, pitíčka a mandarinky. Třetí 
část karnevalu byla věnována tancová-
ní a skotačení dětí, dále pak nechybělo 
skákání na míčích, lyžování na pytlích, 
tancování ptáčka, jízda mašinkou a ob-
líbená židličkovaná. Velký úspěch mělo 
přetahování lanem, do kterého se kro-
mě dětí zapojili i tatínkové. Celé super 

odpoledne moderoval DJ Jaromír Naj-
man, který dětskými písničkami přispěl 
k velmi příjemné atmosféře karnevalo-
vého reje. Na závěr  karnevalu proběh-
lo vyhodnocení masek. Bylo by opravdu 
těžké vybrat tu nejhezčí masku, vždyť 
naše děti byly kouzelné a úžasné všech-
ny!!! Z tohoto důvodu byla každá maska 
odměněna balónkem, perníkovou me-
dailí a drobnou cenou.
Na návštěvníky karnevalu, kteří se chtě-
li posilnit, čekalo ve vestibulu tradiční 
občerstvení ‒ párek v rohlíku, čaj nebo 
káva a tradiční zákusky.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům, bez kterých bychom kar-
neval nemohli uspořádat. Jsou to SDH 
Oudoleň, TJ Sokol Oudoleň, Obec Oudo-
leň a pan Pavel Sláma. DĚKUJEME!!! Další 
poděkování patří všem, kteří nám s pří-
pravou a vlastním průběhem karnevalu 
pomáhali.
Doufáme, že se Vám karnevalové vese-
lí líbilo, a všichni se těšíme, až si za rok 
zase u nás v Oudoleni zařádíme!!!!

Blanka Zvolánková, 
Jana Kubátová    

PŘEDNÁŠKA O ZDRAVé VÝŽIVĚ

V pátek 27. února se v zasedací míst-
nosti obecního úřadu konala přednáš-
ka o  zdravé výživě. Ten kdo si přišel po-
slechnout lektorku zdravé výživy Evu Mi-
láčkovou, určitě nelitoval. Dozvěděli jsme 
se něco o pitném režimu, jak se dá dob-
ře stravovat a přitom nepřibírat na váze. 
Dále jsme měli možnost ochutnat po-
krmy, které byly připraveny bez použití 
soli. Ochutnali jsme také celozrnné a jiné 
„zdravé“ cukrovinky. Dvě hodiny utekly 

jako voda a byl čas na dotazy, při kterých 
jsme se i zasmáli.
I když jsem si myslela, že o toto téma 
bude mít zájem více lidí, jsem moc ráda, 
že se večer povedl a téměř všichni zú-
častnění využili i možnost změření na 
speciální váze Tanita 545, která měří: 
tuky, svaly, BM, BMI, viscerální tuk, KM. 
Ponaučení pro ty, kteří chtějí zhubnout? 
Když se spojí správný pohyb, vhod-
ně vybraný jídelníček a dobrá relaxace, 
tak to pak jde samo a cítíme se skvěle.             
Vlaďka Stehnová

V pátek 20. března od 17.00 hodin 
budeme navazovat na téma zdravé 
výživy přednáškou o stravování dětí 
a necháme si poradit, jak připravit 
dobrou a zdravou večeři z běžně do-
stupných potravin. Ochutnáme po-
krmy sladké, masové a luštěniny.
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDy 
V pondělí 9. února se konal v naší ško-
le zápis dětí do 1. třídy. Spolu s rodiči se 
k zápisu dostavilo 5 dětí. Předškoláčci 
se nejdříve představili, podáním ruky se 
seznámili s paní učitelkou, poté již plni-
li připravené úkoly. Všem se dařilo, a tak 
si za své první školácké úkoly vyslouži-
li malou odměnu v podobě dárků, kte-
ré jim vyrobili starší spolužáci, dále pak 
desky a pexeso, které věnovala firma 
Bovys (náš dodavatel ovoce a zeleniny 
v projektu Ovoce do škol).
A jak vypadá a bude vypadat příprava 
budoucích školáků?
Jednou až třikrát týdně pracují s před-
školáky ve školce jejich paní učitelky. 
Dále pak jednou týdně trénují hru na 
zobcovou flétnu, k tomu patří i decho-
vá a artikulační cvičení. Na předškoláčky 
také čekají první domácí čtecí úkoly, kte-
ré budou společně s rodiči plnit doma. 
Děti se podívají i na vyučovací hodiny 
do 1.  třídy, konkrétně se zúčastní hodi-
ny českého jazyka, matematiky, prvouky 
a některé z výchov.              Vlaďka Stehnová           

ZIMNÍ RADOVÁNKy 
Za hezkého počasí si děti v rámci těles-
né výchovy užívaly zimních radovánek, 
bobování, koulování, stavění ze sně-

hu a tvoření obrázků ve sněhu. Podnik-
li jsme také výlet na zimní stadion do 
Chotěboře, kde jsme si zabruslili. Ještě 

se chystáme alespoň jednou na brusle-
ní a od března žáci 3. a 4. ročníku jezdí na 
výuku plavání.                         Vlaďka Stehnová           
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V pátek 13. února proběhlo v naší ško-
le školní kolo recitační soutěže. Naučit 
se básničku a pěkně ji přednést je kaž-
dý rok pro všechny žáky dobrovolně po-
vinné.  Svými výkony překvapili žáci prv-
ního ročníku, kteří ale bohužel do další-
ho kola nepostupují. V kategorii 2. a 3. 
ročníku se nejvíce dařilo a do okrskové-
ho kola postupují: z prvního místa Hon-
zík Z., z druhého místa Sandra P., z třetí-
ho místa Honzík F. Třetí místo také obsa-
dil Matyáš S. V kategorii 4. a 5. ročníku 
postupují: z prvního místa Štěpánek  Z., 
na druhém až třetím místě se shodně 
umístili Jenda K. a Pepa S. Všem postu-
pujícím gratulujeme.       Vlaďka Stehnová           

ŘÍKEJME SI BÁSNIČKU
Ve středu 25. 2. se konalo v Chotěboři 
okrskové kolo recitační soutěže, kterého 
se zúčastnilo 71 dětí z 11 škol. Naši žáci 
samozřejmě nemohli chybět. Po přícho-
du jsme se rozdělili podle tříd do 4. kate-
gorií, ve kterých poté všichni přednáše-
li své naučené texty před porotou. Ten-
tokrát se nám nepodařilo postoupit do 
okresního kola, ale naši reprezentanti 
obstáli velmi dobře.         Katka Sobotková
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DŘEVÍČKOVÁNÍ
V úterý 3. 3. se v zasedací místnosti 
obecního úřadu konala k radosti všech 
dětí opět Dřevíčkova dílna. Zúčastnili se 
jí jak školáci, tak i děti z mateřské školy.

Mateřská škola: 
Při Dřevíčkové dílničce si děti vyrobily 
dřevěného zajíčka na kolečkách. Pře-
dem jim byl vysvětlen postup i práce 
s pilníkem, vrtačkou, kladívkem a brus-
ným papírem. Děti si zajíčka sami vyro-
bily, byly velmi šikovné a potřebovaly 
jen malou dopomoc. Zajíčky si vyzdo-
bily kresbou a vyzkoušely na závodní 
dráze.               Adéla Hamplová, učitelka MŠ

Základní škola:
Pracovali jsme s nářadím: vrtačka, svě-
rák, pilník. Byli jsme pod vedením Marka 
a Štěpána. V Dřevíčkové dílně jsme vyrá-
běli zajíce. Musel jsem ho obrousit, aby 
bylo dřevo hladké a nemělo žádnou třís-
ku. Taky jsem mu udělal oči. Moc se mi 
to líbilo.        Adam P., 5. r. 

Zápis dětí do mateřské školy 
se bude konat ve středu 

25. 3. 2015 v době 
od 11.15 do 14. 30 hodin 

v kanceláři ředitelky školy.  
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CVIČENÍ S DĚTMI 
TJ SOKOL OUDOLEŇ OPĚT ZAHAJUJE CVIČENÍ 

V KULTURNÍM DOMĚ 

 
Začínat budeme v úterý 3.března 2015 od 17 – 18:30 hod. 

Přijďte s přezuvkami a dobrou náladou ;-) 
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Začínat budeme v úterý 3.března 2015 od 17 – 18:30 hod. 

Přijďte s přezuvkami a dobrou náladou ;-) 

SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU 
V I. pololetí školního roku 2014/2015 jsme 

získali za sběr papíru příspěvek ve výši 
1678 Kč a za sběr hliníku 284 Kč. 

Děkujeme. Třiďte odpad ‒ má to smysl!

Psí salón v Kohoutově otevřen 
od 1. 3. 2015. Objednávat se můžete kdykoli 

na tel. čísle 602 587 014 nebo e-mailu: 
hedvika.kafkova@seznam.cz. 

Další informace naleznete na webových 
stránkách: www.psisalonamor.cz

Psí salón AMOR

Psí salón AMOR

Kafková Hedvika

Kafková Hedvika

STŘÍHÁNÍ,TRIMOVÁNÍ A KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ

Kohoutov

Kohoutov
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KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ

barva červená

barva hnědá
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ÚNOR V MATEŘSKé ŠKOLE
Únor pro nás začal týdnem jarních prázdnin. I když byly prázd-
niny, pár se nás ve školce sešlo. Užívali jsme si zimního poča-
sí na zahrádce. V dalším týdnu jsme se již začali připravovat na 
masopust. I ve školce jsme si užili společně se školáky karne-
val. Pro krásné masky bylo připraveno pár soutěží, tancování 
i pohoštění. 
Dne 17. 2. jsme s dětmi shlédli pohádku „Jak se Honza učil ča-
rovat“, na kterou jsme jeli do Havlíčkova Brodu. A 19. 2. nás 
čekalo Kino v Krucemburku s pohádkami z VEČERNÍČKŮ. Pan 
Polanský nám dovolil nahlédnout do promítací místnosti, kde 
nám vše ukázal a vysvětlil.
V posledním týdnu jsme se radovali z předjaří a těšili se na jaro. 

Adéla Hamplová, učitelka MŠ

Těšíme se na Vás a na Vaše čtyřnohé miláčky!

ODPOLEDNE S KOSMETIKOU MARy KAy
V sobotu 7. 3. se na obecním úřadě konalo odpoledne s před-
stavením kosmetiky Mary Kay. Profesionální kosmetičky, které 
za námi přijely z Hranic, nám představily výrobky, které jsme 
zároveň mohly pod jejich vedením vyzkoušet. Každá z účast-
nic byla odborně nalíčena a seznámena s vhodnými výrobky 
pro ni samou. Doufáme, že se akce líbila, dámy si alespoň tro-
chu odpočinuly a něco nového se dozvěděly. 

Další kosmetické odpoledne se uskuteční v sobotu 
18. dubna opět v čase 14:00 a 16:00 hodin na obec-
ním úřadě. Přihlášky pište formou sms s textem CAS 1 
nebo 2 + jméno na tel. číslo 776 852 503. 
Na tomto kurzu nás kosmetičky naučí sebelíčení. Všechny 
jste srdečně zvány. Přijďte se podívat na novinky a opět lí-
čení zdarma vyzkoušet.

Těší se na vás tým Mary Kay


