
Oudoleňské listy Duben/2015 

Místní zpravodaj obce Oudoleň               cena 2 Kč 

Pozvánka

Oprava silnice – uzavírka 
silnice č. iii/3507 v úseku HavlíčkOva 
BOrOvá – slavětín – křižOvatka i/34

(opravy jednotlivých etap jsou navrženy tak, aby byl vždy zajištěn příjezd do obcí)

1. etapa od 13. 4. do 10. 5. 2015
2. etapa od 11. 5. do 5. 7. 2015
3. etapa od 6. 7. do 31. 7. 2015

Objízdná trasa je obousměrná pro vozidla do 3,5 t.

Upozornění

Obec Oudoleň Vás srdečně zve

v sobotu 11. dubna 2015 v 18 hodin
do zasedací místnosti Obecního úřadu v Oudoleni 

na přednášku Ivany Rosické a Tomáše Holuba 
na téma

„SIKKIM - himálajské království 
na severu Indie“
Všichni jste srdečně zváni .

Pozvánka

Obec Oudoleň pořádá

ve čtvrtek 7. května 2015
v zasedací 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.
Všichni jste srdečně zváni.



zAseDání zAstUPitelstvA OBCe Dne 19. 3. 2015

– Zastupitelstvo projednalo žádost o vytvoření dodatku ke 
smlouvě nebo nové smlouvy, která umožní odběr vody na 
čp. 19 zdarma na dobu neurčitou z důvodu nenávratného  
poškození vodního zdroje pro čp. 19 při budování požární 
nádrže. Zastupitelstvo schvaluje dodržet smlouvu  na odběr 
vody zdarma na čp. 19 do roku 2020.  

– Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  a neschvaluje žádost 
o prodej části pozemku p. č. 728/1 a p. č. 648/45 v k. ú. Oudo-
leň o celkové výměře asi 150 m2 z důvodu stavby rekreační 
chatky o výměře do 50 m2.

– Zastupitelstvo  bylo  seznámeno a schvaluje  žádost o zpev-
nění obecní příjezdové cesty k rodinnému domu čp. 126 
z důvodu sesouvání břehu.

– Zastupitelstvo bylo seznámeno se Strategií komunitně ve-
deného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíč-
kův kraj na období 2014 - 2020. Na valné hromadě byly do 
spolku MAS Havlíčkův kraj přijaty 3 další obce: Sazomín, Pol-
nička a Žďár nad Sázavou. 

– Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s firmou Recycling-kovo-
vé odpady a.s. Smlouvu o  spolupráci při plnění povinnos-
tí vyplývajících z vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č.  321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunálního odpadu.

– V době od 13. 4. do 31. 7. 2015 bude provedena oprava po-
vrchu komunikace č. III/3507 v úseku Havlíčkova Borová - kři-
žovatka I/34. Při jednání na Městském úřadě v Chotěboři se 
podařilo dosáhnout toho, aby přes obec Oudoleň byla vede-
na objízdná trasa pouze pro vozidla do 3,5 t.

Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se žádostí Krajské sprá-
vy a údržby silnic Vysočiny o pokácení 2 ks jeřábů a 3 ks javo-
rů na opravovaném úseku komunikace č. III/3507.

– Zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje žádost Mysli-
veckého sdružení Oudoleň o umístění sídla MS Oudoleň do 
budovy kulturního domu čp. 131. Dále bylo seznámeno se 
žádostí o finanční příspěvek na tombolu na myslivecký ples 
dne 28. 3. 2015. Zastupitelstvo schvaluje věnovat do tombo-
ly věcné dary. 

– Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních prostředků na 
účtech k 19. 3. 2015: 

Poštovní spořitelna      200 082,30 Kč

ČSOB a.s. 203 608,32 Kč

Česká spořitelna a.s.    58 268,56 Kč 

Česká národní banka 592 488,44 Kč

Celkem 1 054 447,62 Kč

z toho peněžní záruky činí 464 138 Kč. Peněžní prostředky 
obce bez peněžních záruk činí 590 309,62 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 pronájem KD pro jednodenní akci 
ve výši 4 000 Kč bez DPH pro cizí organizace, ostatní akce bu-
dou řešeny individuálně.

– Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy a Ma-
teřské školy Oudoleň za rok 2014. 

– Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2014.

ZAStUPItelStVO BylO SeZNáMeNO:
– s akcí Čistá Vysočina 2015, která proběhne v naší obci v so-
botu 11. 4. 2015
– s umístěním kontejneru na velkoobjemový  odpad  u  kultur-
ního  domu  ve  dnech 10. – 12. 4. 2015
– se svozem železného šrotu v pátek 17. 4. 2015
– s objednáním tašek na třídění odpadů, spoluúčast obce 
bude činit 42,30 Kč za jednu sadu tašek na tříděný odpad. 
tašky budou dodány obci asi v měsíci červnu. 
– s průběhem vyčištění potoka u čp. 55.

V dubnu oslaví výročí narození:
 Jana augustinová, Oudoleň 117

Jaroslava Ševcechová, Oudoleň 92 
Marie zvolánková, Oudoleň 116 

Jaroslav sláma, Oudoleň 7 
ludmila zvolánková, Oudoleň 9 

Oslavencům gratulujeme!

živOtní  JUBileUm

2

zasedání zastupitelstva obce Oudoleň se 
bude konat ve čtvrtek 

16. 4. 2015 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Sháním výpomoc při sečení trávy 
v letní sezóně (asi 1x týdně) 

u čp. 8. Odměna dohodou, ihned. 
Milan Kováčik, Oudoleň čp. 8

inzerce

eviDence OBYvatel
statistika k 1. 1. 2015

(obyvatelé s trvalým pobytem)

pohyb obyvatel v roce 2014:
 Narození 7
 Zemřelí  2
 Přistěhovalí 15
 Odstěhovalí 1

počet obyvatel k 1. 1. 2015:   358
              z toho: mužů 192  
 žen 166



pOvinné tříDění BiOlOgickY 
rOzlOžitelnýcH ODpaDů a kOvů
Od 1. 1. 2015 je obec povinna podle novely zákona o odpa-
dech třídit kovy a bioodpad. Čím méně těchto vytříděných 
odpadů skončí v popelnicích, tím méně budou obce platit za 
ukládání odpadů na skládky. Kovy a bio-odpady patří mezi 
hodnotné suroviny, které bohužel zbytečně končí na sklád-
kách. (zdroj Zpravodaj OPŽP)

BiOlOgickY rOzlOžitelný ODpaD (BrO)
Z hlediska Ministerstva životního prostředí bylo pro zavede-
ní povinnosti třídit BRO důležité splnění cílů pro snižování 
množství odpadů ukládaných na skládky a navrácení organic-
ké hmoty do půdy.

Způsobů třídění je spousta, my jsme šli cestou zřízení kom-
postárny, na kterou jsme v loňském roce získali dotaci a poří-
dili jsme stroje potřebné na její provoz: traktor, nosič kontejne-
rů, kontejnery, štěpkovač a překopávač kompostu. 

Kompostárna bude umístěna na zpevněném hnojišti za areá-
lem Havlíčkovy Borové zemědělské a. s. v Oudoleni, kde máme 
na 10 let pronajatou plochu potřebnou ke kompostování. 

V období od 1. dubna do 31. října budou v obci na obvyklých 
místech (můžeme tato místa i střídat dle požadavků občanů) 
rozmístěny kontejnery, které budou vyváženy na kompostár-
nu.  tam budeme také vyvážet kontejnery, které budou umís-
těny ve Slavětíně a v Jitkově.  

Biologicky rozložitelný odpad mohou občané také odvážet 
sami přímo na kompostárnu.

cO DO kOnteJneru patří:
– veškeré zbytky rostlinného původu z domácností – zbytky 
ovoce a zeleniny, skořápky, kávové a čajové zbytky
– zahradní odpad 

– větve (na ty bude určen termín, aby se nemíchaly s ostatním 
odpadem), větve také můžete odvážet přímo na kompostár-
nu, kde je budeme štěpkovat. NeVOZIt UŽ NA PáleNÍ!

cO DO kOnteJneru nepatří:
– veškerý stavební odpad
– kamení
– syrové maso a kosti, mrtvá zvířata
– zbytky jídel, potravinářské oleje a tuky
– dřevní odpad (prkna)
– vše, co se biologicky nerozloží 

kOvY
Nově má obec také povinnost zajistit celoroční sběr kovů. 

Sběr kovů bude i nadále zajištěn pravidelně 1× ročně sborem 
dobrovolných hasičů. A dále bude možné u montované haly 
po domluvě také uložit čisté kovy.  Ne plechovky od barev, na 
to máme vyhrazené dny na sběr nebezpečného odpadu.

Občané také mohou sami odvážet kovy přímo do Chotěbo-
ře (areál bývalých chotěbořských strojíren). Obec má s firmou 
Recykling kovové odpady a. s. sepsanou smlouvu, podle které 
nám tato společnost veškerý odevzdaný kovový odpad bude 
monitorovat a odevzdané množství nám nahlásí na obec, kte-
rá tyto údaje použije pro vykázání sběru kovového odpadu. 
I tímto bude dodržena podstata zákona o odpadech.

Závěrem Vás občany prosím, abyste dodržovali čistotu při 
ukládání odpadu do přistavených kontejnerů a v okolí sklád-
kových míst a nedávali tam, co do kompostu nepatří. Kom-
post bude v případě zájmu poskytován i Vám, a to bezúplat-
ně, a určitě by se nikomu nelíbilo dávat si „nějaký svinčík“  na 
své zahrádky. Pevně věřím, že budeme třídit svědomitě a čis-
tě a že vše bude ku prospěchu všem i na obcích, kde máme 
kompost třeba každý sám doma, zákon však hovoří jasně – 
tŘÍDIt.              Ivo Béna, starosta Obce Oudoleň              

OBeCní ÚřAD inFOrmUJe
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zMěna svOzu kOMunálníHO ODpaDu
Od měsíce dubna přechází firma Miloslav Odvárka na svoz 
komunálního odpadu 1× za 14 dní vždy v pondělí v sudý tý-
den. Nejbližší svoz komunálního odpadu proběhne v pondě-
lí 13. 4. 2015.

kOnteJner na velkOOBJeMOvý ODpaD
Ve dnech 10. – 12. 4. 2015 bude za kulturním domem umís-
těn kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner je určen 
například na staré matrace, koberce, nábytek apod.

sBěr železnéHO ŠrOtu
V pátek 17. 4. 2015 provede Sbor dobrovolných hasičů Ou-
doleň pravidelný sběr železného šrotu. Železný šrot připravte 
k silnici nebo místní komunikaci.

čistá vYsOčina  2015
Obec Oudoleň se přihlásila do projektu Krajského úřadu 
Kraje Vysočina Zdravý kraj Vysočina. 
v sobotu 11. dubna 2015 proběhne ve spolupráci s hasiči 
úklid okolí silnice od křižovatky na Cibotín přes obec až po silni-
ci č. 34 (hlavní silnice) a podél hlavní silnice od hnojniště po kři-
žovatku na Slavětín.
ZAPOJte Se I Vy A PŘIJĎte POMOCI UKlIDIt NAŠI OBeC A JeJÍ 
OKOlÍ. sraz je v 9:00 hodin u kulturního domu.

 

 

NeVyléVeJte POUŽItý POtRAVINáŘSKý 
OleJ A tUK DO ODPADU NeBO 

DO VOlNé PŘÍRODy!

Raději ho vhoďte v pevně uzavřených Pet lahvích, 
kanystrech nebo jiných nerozbitných nádobách  do 
označené separační nádoby umístěné u prodej-
ny cOOp v Oudoleni vedle stání kontejnerů na 
odpady a firma eKO-PF ho ekologicky zlikviduje. 
tuky se čistí a dále používají v kosmetickém  prů-
myslu nebo v automobilovém 
průmyslu jako přídavek do biopaliv.

technicky zajišťuje: 
eKO-PF s.r.o.
tel: 387 428 488, 603 487 423
www.ekopf.cz
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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  ú n o r  2 0 1 5 ) 

Zdravotnictví je obor, který se dotýká kaž-
dého z nás. Nebo přinejmenším každé 
rodiny. Co mě trápí v poslední době stá-
le častěji, je nedostatek zubařů a praktic-
kých (dříve „obvodních“) lékařů zvláště 
v malých městech a na venkově. ti chtějí 
praktikovat hlavně ve velkých sídlech, kde 
mají hodně pacientů, ale náš kraj je zvlášt-
ní právě tím, že obyvatelstvo je rozptýle-
no na velké rozloze a často právě v malých 
městečkách a  vesnicích, a proto je tento 
celostátní problém u nás ještě akutnější. 
Krajský úřad má v tomto směru omezené 
pravomoci – zájemce o provozování am-
bulantní péče jen registruje a schvaluje ve 
„výběrovém řízení“. V těchto administra-
tivních úkonech nečiníme žádné překáž-
ky. Pak s ním mohou (ale nemusí) uzavřít 
smlouvu zdravotní pojišťovny, které dle 
zákona za síť poskytovatelů zdravotních 
služeb odpovídají. Ani ony ale bohužel ty 
lékaře nevykouzlí. Vím, že mnohé obce se 
snaží o to získat lékaře, nabízejí jim byty, 
levné pronájmy prostor. Žádný úřad ne-
může ovšem mladým lékařům přikázat, 
kam mají jít pracovat. Nemůžeme ani my 
mladým lékařům přikázat, kam mají jít 
pracovat. Uvažujeme o možných způso-

bech „bonifikace“ lékařů, kteří se rozhod-
nou působit na méně atraktivních mís-
tech, je ovšem velmi obtížné a sporné ta-
kové řešení prosadit v celkovém systému. 
Nedostatek praktických lékařů v terénu se 
projevuje také častějším využíváním (ně-
kdy i zneužíváním) záchranné zdravotnic-
ké služby, která však také trpí personálním 
nedostatkem. Je nutné i nadále se snažit 
ve spolupráci všech institucí – od centrál-
ních až po místní úřady – o zlepšení toho-
to stavu. Zároveň ale reálně musíme po-
čítat s tím, že tak jako dnes dojíždíme za 
prací, budeme muset stále častěji dojíždět 
i za svým lékařem.
V současnosti mezery v pokrytí zdravotnic-
kých služeb na venkově svým způsobem 
nahrazují nemocnice. V nich ale také nemá-
me nadbytek personálu. Přebírali jsme před 
lety krajské nemocnice zadlužené – řeče-
no v lékařské terminologii ve špatné cel-
kové kondici. Mnohé se povedlo, kraj in-
vestoval do svých nemocnic stovky milió-
nů, podstatně se vylepšilo jejich prostorové 
i přístrojové vybavení. leč je sice pěkné, že 
máme opravené a špičkově vybavené ne-
mocnice, ale bez dostatku kvalitních lékařů 
a sester nám to moc nepomůže.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček 
mi při své návštěvě vysočinských nemoc-
nic začátkem března potvrdil, že má na 
stole hotový návrh zákona, který obsahuje 
změnu postgraduálního vzdělávání lékařů. 
Jde o zjednodušení a zkrácení respektive 
úpravu počtů výkonů nutných pro získá-
ní atestace. lékaři by větší část vzdělávání 
měli absolvovat místo ve fakultních v regi-
onálních nemocnicích. Doufám, že zákon 
bude rychle prosazen, protože navrhova-
ná změna má smysl a mohla by pomoci ře-
šit stávající nedostatek lékařů i v našem 
kraji. totéž se týká vzdělávání sester, pro 
něž je zatím cesta k vlastní odborné sebe-
realizaci zbytečně složitá.
Obyvatelé Vysočiny patří i díky dobrému 
životnímu prostředí a zřejmě i zemitému 
kořínku k nejzdravějším v rámci repub-
liky. Přesto i u nás potřebujeme kvalitní 
zdravotnickou péči – nemocnice s odbor-
ným zázemím, fungující záchranku, do-
statek ambulantních a praktických lékařů 
i zubařů. Čeká nás k naplnění těchto cílů 
ještě hodně práce.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Finanční HODnOcení 
rOku 2014  - DOtace 
Rok 2014 byl poměrně náročný na pří-
pravu a realizaci akcí, při kterých naše 
obec, i když je jen malá, čerpala nemalé 
finance z dotačních programů: 

Kraj Vysočina:
– Volby do Evropského parlamentu:
 Celkové náklady 18 200 Kč
 Dotace 18 200 Kč

– Volby do zastupitelstva obce:
 Celkové náklady 20 679 Kč
 Dotace 20 679 Kč
– státní správa (úhrada nákladů na 
provoz státní správy, např. na CZECH 
PoinT):  Dotace 63 400 Kč

– Program obnovy venkova (oprava 
cesty u čp. 135 a oprava mostu u čp. 
120):    Celkové náklady 245 507 Kč
 Dotace 106 000 Kč

– Program naše školka 2014 – oprava 
sociálního zařízení pro personál mateř-
ské školky:
 Celkové náklady 91 821 Kč
 Dotace 39 491 Kč

– Program informační a komunikační 

technologie – zálohování počítače na 
obecním úřadě:
 Celkové náklady 27 087 Kč
 Dotace 16 252 Kč

– Program sportoviště 2014 - stavba 
tenisové zdi na horním hřišti:
 Celkové náklady 36 058 Kč
 Dotace 12 000 Kč

– Dar na volnočasové aktivity pro ZŠ 
a MŠ oudoleň:  2 660 Kč 

– Dar na údržbu zeleně podél silnice:
   2 800 Kč

– Dotace na akceschopnost jednotky 
sboru dobrovolných hasičů (nákup ba-
terie do Kačenky):     2 400 Kč

MinisTErsTVo Pro MísTní roZVoj 
čr:
– oprava stropu  v kapličce, nátěr stře-
chy: Celkové náklady 104 822 Kč
 Dotace 73 375 Kč

MinisTErsTVo žiVoTníHo ProsTřE-
Dí čr + sTáTní fonD žiVoTníHo Pro-
sTřEDí:
– operační program životního pro-
středí – pořízení technologie pro pro-
voz kompostárny: 

 Celkové náklady 3 387 307 Kč
 Dotace 2 958 485 Kč

sTáTní fonD žiVoTníHo ProsTřEDí:
– operační program životního pro-
středí – zateplení a výměna zdroje 
tepla za nízkoemisní na č.p. 123:
 Celkové náklady (2012 – 2014)         
  3 313 613 Kč
 Dotace 2 416 625 Kč

– operační program životního pro-
středí – zateplení a výměna zdroje 
tepla za nízkoemisní na č.p. 131:
 Celkové náklady (2012 – 2014)
  8 963 206 Kč
 Dotace 4 933 126 Kč

Jak vidíte, obec  investovala i ze své po-
kladny nemalé finanční prostředky na 
zvelebení života v naší obci. Doufám, že 
proinvestované peníze budou ku pro-
spěchu všech občanů obce i ostatních 
návštěvníků a rekreantů, kteří zavítají 
k nám do Oudoleně.
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se podíleli na realizaci těch-
to projektů a za  velmi náročnou prá-
ci  strávenou s administrací potřebnou 
pro získání dotace.

Ivo Béna, starosta Obce Oudoleň              

pOvinné OčkOvání psů prOti vzteklině
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne ve čtvrtek 16. 4. 2015 v době od 15.30 do 16.30 hodin za kul-
turním domem. Očkují se psi starší 3 měsíců. Vezměte si s sebou průkazku. Poplatek za očkování činí 100 Kč. 
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CO se DěJe v OBCi

Oslava Dne učitelů
Ve čtvrtek 26. března jsme si připomně-
li nadcházející svátek těch, kteří vyučují 
a vychovávají naše děti – svátek učitelů. 
V České republice je určen na 28. břez-
na, kdy se slaví výročí narození učitele 
národů Jana Amose Komenského, kte-
rý položil základy moderního vyučová-
ní. Zástupci obce pozvali do zasedací 
místnosti obecního úřadu všechny uči-
tele ze základní a mateřské školy a vy-
jádřili jim upřímné poděkování za vel-
mi zodpovědnou a náročnou práci, kte-
rou pro všechny žáky dělají.  Máme ra-
dost z toho, že v Oudoleni stále působí 
jak mateřská, tak i základní škola. Kdy-
by tyto instituce zanikly, život v obci by 
uvadal. Výuka probíhá na vysoké úrov-
ni, ve třídách s menším počtem žáků je 
možno uplatnit individuální přístup, kte-
rý v  dnešní době potřebujeme. Ve ves-

nických školách panuje rodinná atmo-
sféra a též přátelský kolektiv. Naši učite-
lé zapojují děti i do  bohaté mimoškol-
ní činnosti – hry, soutěže, výlety, exkur-
ze a příprava programů pro obecní akce. 
Proto si naší školy opravdu vážíme a bu-
deme se snažit o dobrou spolupráci.
Jsme moc rádi, že pedagogové s námi 
strávili velmi milé a příjemné chvíle, kte-

ré byly naplněné povídáním o sice ná-
ročném, ale krásném a tvořivém kantor-
ském povolání.
Všem učitelům, bychom chtěli i tou-
to cestou popřát hodně zdraví, štěstí, 
úspěchů, mnoho hodných žáků, kte-
ří se budou rádi učit, a zároveň i odpo-
vědné rodiče, se kterými se bude dob-
ře spolupracovat.         Blanka Zvolánková

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 play Off:
DATUM NÁZEV DRUŽSTVA NÁZEV DRUŽSTVA VÝSLEDEK
15. 3. tJ Jiskra H. Brod e tJ sokol Oudoleň 12:5

22. 3. tJ Jiskra H. Brod e tJ sokol Oudoleň 12:5

akce na ii. čtvrtletí 2015
Duben Výlet 4. a 5. ročníku do Prahy ZŠ a MŠ

11. 4. Přednáška - SIKKIM TJ Sokol 

11. 4. Čistá Vysočina, kontejner na velkoobjemový odpad obec

16. 4. Očkování psů proti vzteklině MVDr. Z. 
Wassebauer

17. 4. Sběr železného šrotu SDH

18. 4. Prezentace MARY KAY – kurz sebelíčení tým MARY KAY

19. 4. Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň obec

24. 4. Soutěž ZLATÝ LIST v Sobíňově ZŠ a MŠ

30. 4. Pálení čarodějnic SDH

7. 5. Setkání - 70. výročí ukončení 2. světové války obec

9. 5. Mladí hasiči - soutěž Plamen - Havlíčkova Borová SDH

16. 5. Okrsková soutěž v požárním sportu ve Slavětíně SDH

21. 5. Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň obec

Červen Dětský den TJ Sokol 

1. 6. Návštěva divadla v Jihlavě ZŠ a MŠ

6. 6. Výlet - návštěva Muzea zemědělské techniky 
v Čáslavi a prohlídka Kutné Hory

SDH

13. 6. Slavnostní rozloučení se školáky a předškoláky ZŠ a MŠ 

13. 6. Pouťové posezení, hudba: CRASH! Chotěboř 
(repertoár: dechovky i moderní hudba)

obec

18. 6. Zasedání Zastupitelstva Obce Oudoleň obec

SDH OUDOLEŇ
ZVE VŠECHNY OBČANY OBCE OUDOLEŇ NA

Pálení carodejnicˇ ˇ

VE ČTVRTEK 30. DUBNA 2015 
NA JITKOVSKÉM KOPCI 

ZA KUBÁTOVÝMI
NA HRANICI UPÁLÍME 

ČARODĚJNICI VE 20:00 HODIN.
Budete si moci opéci špekáček (vlastní, 

nebo zakoupený na místě), další občerstvení 
(pivo, limo, čaj) zajištěno. Ten, koho 

čarodějnice neodnese, uvidí ohňostroj.



ní návštěvy. Poté jsme kreslili a malova-
li obrázky do soutěže  „Požární ochrana“.

třetí týden byl plný zajímavých akcí. 
V úterý přijeli chovatelé dravců ze ZOO 
Jihlava. Děti pozorovaly dravce na vlast-
ní oči a slyšely i mnoho zajímavého o je-
jich životě. Ve středu byli předškoláci již 
na třetí lekci plavání. Ve čtvrtek jsme na-
vštívili Kino v Krucemburku, kde na nás 
čekaly příběhy z VeČeRNÍČKŮ. Pátek byl 
pro nás výletním dnem. Spolu se školá-
ky i zájemci z Oudoleně jsme jeli na Staré 
Ransko na bledulky. Pan Augustin nám 
po příjezdu krátce popovídal o místní re-
zervaci a pak už jsme šli za krásně roz-
kvetlými bledulkami. Cestou zpět jsme 
se také podívali přes svářečskou kuklu 
na zatmění Slunce.

Nyní se připravujeme na Velikonoce – 
vyrábíme velikonoční dekorace a učíme 
se říkanky. S předškoláky dále pokraču-
jeme v přípravě na vstup do první třídy 
a hrajeme na flétny.            Adéla Hamplová

záklADní A mAteřská ŠkOlA OUDOleŇ

Březen s Jarní vílOu 
v Mateřské ŠkOlce
Jaro k nám do mateřské školy přinesla 
jarní víla. Seznámila nás s jarními květi-
nami, změnami počasí, se zvířátky a je-
jich mláďátky. 

Dne 4. 3. začalo pro naše předškoláky pla-
vání. Všichni byli první lekcí v plaveckém 
bazénu v Hlinsku nadšení. lektorky je 
s vodou seznámily pomocí říkanek a her. 

V druhém březnovém týdnu předškolá-
ci pokračovali v plaveckém výcviku. Dne 
13. března jsme s dětmi navštívily hasič-
skou zbrojnici v Oudoleni. Paní eva Ro-
sická nám ochotně ukázala hasičské 
auto „Kačenku“ i vše, co k ní náleží. Děti si 
mohly auto prohlédnout i zevnitř. Děku-
jeme paní evě Rosické za zprostředková-
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Navštěva hasičské zbrojnice

Výlet na bledulky 

Exkurze dravců ze ZOO Jihlava  

Exkurze dravců ze ZOO Jihlava



Pozvánka

výlet na BleDule
V pátek 20. 3. byl výlet na bledule. V 8.30 
nám jel autobus od školy. Dojeli jsme 
na Ransko až k bráně. Pak jsme šli kou-
sek dál a tam za námi přijel pan Augus-
tin, říkal nám o bledulích a o přírodě. 
Školka se nasvačila a šli na to největší 
pole bledulí. My už jsme tam samozřej-
mě byli, protože jsme rychlejší a školka 
za námi přišla. Mohli s námi jít i mamin-
ky, babičky, tety, dědové, strejdové, pro-
stě kdokoliv, kdo měl čas a chtělo se mu. 
Po cestě jsme pozorovali zatmění Slun-
ce. Ve třičtvrtě na jedenáct bylo zatmění 
největší. My školáci jsme museli jít zpát-
ky pěšky. Šla s námi paní Hájková a ještě 
jedna paní, ale tu jsem neznala. Šli jsme 
přes Slavětín. V lese to bylo hezké, zpíva-
li ptáci, ale byla tam hrozná zima. Ve Sla-
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velikOnOční tvOření a pečení JiDáŠků
Děti tvořily velikonoční dekorace, například beránky z papíru, 
setí řeřichy do vejdumků či stojánek na vajíčka. 31. března jsme 
si s dětmi ve školce upekli jidášky. Hned ráno jsme zadělali kvá-
sek. Po svačince jsme si přečetli příběh o Jidášovi a pak se pustili 
na těsto. Vše jsme umíchali, děti si vyzkoušely samy jidášky smo-
tat, upekli jsme je a pak si na nich pochutnávali. Upečení jidášků 
bylo vyvrcholením našich příprav na Velikonoce během nichž se 
děti naučily několik nových koled a písniček a také se dozvědě-
ly vše o velikonočních dnech a zvyklostí.          Adéla Hamplová

větíně jsme odevzdali Káju a Štěpána. Za Slavětínem jsme si natrhali kočičky. Po ces-
tě jsme pozorovali srnky. Nejvíc se mi líbilo zatmění Slunce.            Anička B., 5. ročník

přeDvelikOnOční tvOření ŠkOláků
Ve škole jsme tvořili velikonoční dekorace, které si děti s radostí 
odnesly domů, aby se pochlubily svou šikovností a nápaditostí. 
Práce se jim opravdu dařila.        Vlaďka Stehnová

BM Fitness na úvOD sezónY získal 
čtYři MeDaile
Havlíčkobrodský aerobikový klub BM Fitness vyrazil 
o  uplynulém víkendu na první závody v roce letošní 
sezóně. z Ostravy přivezl hned čtyři cenné kovy. 
Na první soutěž vyslal brodský klub čtyři týmy. Seniorky, 
juniorky i nejmladší tým dětí vybojovaly zlaté medaile, 
čtvrtou placku přidaly bronzové kadetky.  „Víc jsme si snad ani 
nemohli přát,“ říká trenérka Boženka Čapková. Hned na úvod 
sezóny čekal brodský klub důležitý závod. Šlo o nominaci 
na mistrovství evropy, které se letos v květnu bude konat 
v Holandsku, a na mistrovství světa, které se začátkem prosince 
uskuteční v Martinique.    (Zdroj: http://www.vysocina-news.cz)

V týmu juniorek soutěží Anička Stehnová a eliška Ondráčková  
a v týmu kadetek Nelinka Frühbauerová.
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záklADní A mAteřská ŠkOlA OUDOleŇ

velká cena zŠ lipnice naD sázavOu
V pátek 6. března jsme se s 8 žáky zúčastnili tradičního šacho-
vého turnaje v ZŠ lipnice nad Sázavou, letos se jednalo již 
o 19. ročník. Sešlo se tu 44 šachistů z lipnice, Havlíčkova Bro-
du, Oudoleně, Havlíčkovy Borové, Senožat, Humpolce a Hranic 
na Moravě. Hrálo se švýcarským systémem na sedm kol, kaž-
dý hráč měl na partii 15 minut. Hlavním organizátorem byl pan 
František Roček, kterému pomáhali žáci a žákyně 8. a 9. roční-
ku, a vše jim klapalo na jedničku s hvězdičkou. 
Velice dobře se vedlo Štěpánu Zvolánkovi (4. ročník), který ob-
sadil konečné 8. místo, a také Matyáši Slámovi (3. ročník), kte-

rý skončil na krásném 13. místě. Velice se snažili i Jan Kubát 
(4. ročník – skončil na 21. místě), tomáš Benc (3. ročník – skon-
čil na 22. místě), Jan Frühbauer (3. ročník – skončil na 24. mís-
tě). turnaje se zúčastnili i naši páťáci Adam Parnai, Anna Blaž-
ková a Nela Frühbauerová, kterým se sice moc nedařilo, ale 
bojovnost (stejně jako všem ostatním) se jim upřít nedala.
V lipnici se nám moc líbilo, viděli jsme i hrad, vyfotili jsme se se 
sochou Jaroslava Haška a také se Švejkem. 

Kateřina Sobotková

...OBJevte svOJi CestU ke kráse

Pozvánka

Po úspěšné akci s kosmetikou MARy KAy Vás opět zveme 
na odpočinkové odpoledne. 

V sobotu 18. dubna v 13:30 nebo 16:00 hodin
 Vás budeme očekávat v hasičské klubovně. 

Všechny dámy, kterým se předchozí akce líbila, i nové zá-
jemkyně, jste srdečně zvány. Profesionální kosmetičky 

z firmy MARy KAy Vás seznámí s novými trendy v líčení, 
v péči o pleť  a s dalšími novinkami. 

každá z vás odejde nalíčená. Dalším krokem bude 
kurz sebelíčení. Vezměte kamarádky, maminky, dcery, 

babičky, tety a nechte se hýčkat.

vše je zdarma, občerstvení zajištěno.
Přihlášky formou SMS na 
tel. číslo 776 85 25 03 s textem 
CAS 1(příp. 2) + jméno 
zasílejte do 14. 4. 2015.
Těší se na Vás tým Mary Kay

nOvé  teleFOnní kOntaktY 
zŠ a MŠ OuDOleŇ

Mateřská škola oudoleň: 777 360 533                    
Školní kuchyně: 777 360 539

čtení ve ŠkOlní Družině
Ve školní družině jsme přečetli 4 díly knížky Školák Kája Mařík, 
kterou napsala F. Háj. 
Kája bydlel v lese v hájovně v brdských lesích u města lážov 
(Mníšek pod Brdy). Byli chudí. Nedaleko od nich bydleli pan 
a paní lesních s dcerou Zdeňou a služkou týnou. Zdeňa byla 
nemocná, ale díky Kájovi se otužila a naučila pořádně jíst. Bě-
hali spolu v lese, sbírali maliny, chodili do školy do lážova, kde 
měli mnoho „tet a strýčků“.  Kája učil Zdeňu všechny klučičí vy-
lomeniny. Měl rád rozpíčky. Zažívali spoustu dobrodružství.
Kája byl moc hodný, ochotný, chytrý. Pan řídící chtěl, aby šel 
dál studovat. Šel tedy pak  do Prahy, kde chodil na reálné gym-
názium v Karlíně.  V Praze bydlela i Zdeňa u tety na Smíchově. 
Oběma dětem se moc stýskalo po brdských lesích. Kája byd-
lel u vzdálených příbuzných Matochů, teta na něj byla moc zlá. 
Učil se hrát na piano u mistra Netrefy, protože měl veliký talent 
a hudební sluch. Všichni profesoři ho měli moc rádi. 
tato knížka má celkem 7 dílů.                   Kateřina Sobotková

sBěr Hliníku
V měsíci březnu jsme odevzdali hliník za I. čtvrtletí 2015 a získa-
li tak příspěvek pro základní a mateřskou školu ve výši 1255 Kč. 
Děkujeme občanům a také místním podnikatelům za hliník 
odevzdaný škole.       Dagmar Losenická


