
Oudoleňské listy Květen/2015 

Místní zpravodaj obce Oudoleň               cena 2 Kč 

Pozvánka

v sobotu 6. června 2015
Navštívíme 12. ročník výstavy Pradědečkův traktor v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi.  

Sjedeme bobovou dráhu v Kutné Hoře a individuálně se projdeme historickou částí města. 

Sbor uhradí všem dopravu busem a navíc dětem vstup do muzea a jednu jízdu na bobové dráze. 

Odjezd v 7.30 h od kulturního domu.
Zájemci se mohou hlásit v prodejně v Oudoleni do 1. 6. a zároveň uhradí zálohu 200,- Kč/os. 
Kapacita míst je 44 osob. Těšíme se na den plný zemědělství, techniky, zábavy i historie :-). 

SDH Oudoleň pořádá výlet 
pro děti a rodiče

a dále již tradičně na 
OCHUTNÁVKU TOHO, CO VÁM DOMA O POUTI CHUTNÁ,

ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, bábovka, chlebíčky, jednohubky, řízečky…
Těšíme se na Vaši účast. 

V případě nepříznivého počasí se akce budou konat v kulturním domě.

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na 

v sobotu 13. června 2015 od 17:00 hodin
Program: 

INDIÁNSKÁ SHOW - Loučení indiánů a squaw 
s mateřskou a základní školou

Hudba: Crash! z Chotěboře - hraje pop i dechovky   
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

 



ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 4. 2015

– Zastupitelstvo schvaluje uzavřít se společností E. ON Dis-
tribuce a. s., České Budějovice,  IČ: 280 85 400, zastoupenou 
E. ON Česká republika s. r. o., České Budějovice, IČ: 257 33 591  
Smlouvu č. 1020000350/131 o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene a Smlouvu č. 1020000350/176 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene pro realizaci stavby vedení 
VVN s názvem „V509 – rekonstrukce vedení“:

• na pozemku p. č. 843/1  v  k. ú. Veselíčko  u  Žďáru  nad  Sá-
zavou  vedeného u Katastrálního  úřadu  pro  Vysočinu,  Ka-
tastrální  pracoviště  Žďár  nad   Sázavou na LV č. 171 
• na  pozemku  p. č. 2365/1 v k. ú. Jámy, vedeného u Katas-
trálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 282.

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smluv. 

– Zastupitelstvo  bylo  seznámeno  se  žádostí o prodej části 
obecního pozemku p. č. 648/45, který je zastavěn čp. 80. Ža-
datel před vyvěšením záměru tuto žádost stornoval.

– Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Audit ná-
kupu energií – vyhodnocení roku 2014. Výše úspory, kterou 
obec získala díky provedené optimalizaci v roce 2013 činí 
11 308 Kč. 

– Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami na odkup 
obecního traktoru. K 31. 3. 2015 byly na obecní úřad doru-
čeny 2 nabídky:

Nabídka č. 1: J. R., Malá Losenice, 592 11 Velká Losenice.  
Cena: 140 000 Kč + DPH.
Nabídka č. 2: J. B., Oudoleň, 582 24 Oudoleň. 
Cena: 135 000 Kč + DPH.

Zastupitelstvo schvaluje prodat obecní traktor Zetor 7011 
panu J. R., Malá  Losenice, 592 11 Velká Losenice za cenu 
140 000 Kč + DPH. 

– Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních prostředků na 
účtech k 16. 4. 2015: 

Poštovní spořitelna      238 492,59 Kč

ČSOB a.s. 576 000,16 Kč

Česká spořitelna a. s.    60 926,86 Kč 

Česká národní banka 423 007,06 Kč

Celkem 1 298 426,67 Kč

z toho peněžní záruky činí 464 138,- Kč. Peněžní prostředky 
obce bez peněžních záruk činí 834 288,67 Kč.

– Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitel-
stev. Touto novelou dochází k navýšení částek měsíčních od-
měn poskytovaných za výkon funkce uvolněným a neuvolně-
ným členům zastupitelstev o 3,5 % s účinností od 1. 4. 2015. Za-
stupitelstvo schvaluje zachovat stávající výši měsíčních odměn. 

– Zastupitelstvo schvaluje žádost o provedení zpevnění obec-
ní cesty k čp. 114.

– Zastupitelstvo schvaluje ceny za pronájem kontejneru a za 
štěpkování:

• pronájem traktoru – jízda: 400 Kč/hod.
• pronájem traktoru – stání: 200 Kč/hod.
• štěpkování do ø 130 mm, mulčování: 150 Kč/hod.
• pronájem kontejneru: 100 Kč/den. Ceny jsou včetně DPH.

– Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí žádost České-
ho svazu včelařů, o. s., Základní organizace Havlíčkova Boro-
vá o finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na nákup ovocných 
stromků a keřů. 

– ZASTuPITELSTVO BERE NA VěDOMí:
– Městský úřad Chotěboř vydal opatření obecní povahy pro 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunika-
ci u čp. 104 formou vodorovného dopravního značení V 11a, 
V 12c a V 12d a umístění svislého stálého dopravního značení, 
značky B 28 „Zákaz zastavení“.
– Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina souhlasí s provoz-
ním řádem „Kompostárna Oudoleň“. 
– Kraj Vysočina neschválil dotaci pro majitelku čp. 20 v Oudo-
leni  na obnovu kulturní památky „Venkovská usedlost čp. 20“. 
Obec se měla na této obnově podílet 10 % z celkových nákladů.
– Nefunkčnost webových stránek obce byla zapříčiněna havá-
rií diskového pole dne 13. 4. 2015. Na opravě a obnově dat tým 
unihost.cz usilovně pracoval a v současné době jsou již webo-
vé stránky funkční.  
– Nákup lékárničky do kulturního domu. 
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Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se 
bude konat ve čtvrtek 

21. 5. 2015 od 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
A ELEKTROZAŘÍZENÍ
V úterý 26. 5. 2015 od 15:55 do 16:15 hodin 
proběhne u montované haly v dolní části  obce  svoz  ne-
bezpečného odpadu a elektrozařízení. Mezi nebez-
pečný odpad patří: baterie, akumulátory, pneumatiky, 
ředidla a barvy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací pří-
pravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a pleve-
lu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, zahradní chemie, 
léky a teploměry, mazací oleje  a  tuky.   
Termíny svozů jsou firmou organizovány v odpoledních 
hodinách tak, aby měli občané možnost ve stanovenou 
dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. 
Prosíme tedy občany, aby přivezli svůj odpad ve stanove-
nou hodinu a neukládali ho u montované haly předem.

AKCE NA II. ČTVRTLETÍ 2015
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

26. 5. Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení obec

30. 5. Dětský den na stadióně 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



INFORMACE K HAVÁRII PRIMÁRNÍHO SERVERU 
Vyjádření společnosti k situaci s webovými daty:
Vážení zákazníci, 
v noci na 13. 4. došlo k tragické havárii diskového pole (RAID 
5 od HP) po výpadku více disků. Incident okamžitě zachytil 
náš monitoring a ihned jsme jej řešili. Obnova nebyla v tom-
to stavu zaručena, přesto jsme udělali vše k záchraně dat. Bo-
hužel diskové pole nezačalo normálně fungovat. 
Poškozená data jsme tedy začali kopírovat ze zálohy z vyhra-
zeného zálohovacího serveru. Avšak během kopírování zača-
lo zlobit diskové pole i zde až do stavu, kdy z něj již nebylo

možné číst. Zálohovací server je zcela samostatný server, s ji-
nými disky, jiným řadičem pro RAID, nezávisle napájený tak, 
aby nebyl ovlivněn výpadkem hlavního serveru. 
Situace, kdy krátce po sobě zkolabuje serverový RAID osaze-
ný serverovými disky hlavního serveru a následně zcela ne-
závislý RAID určený pro zálohy, je velmi výjimečná. Produkč-
ní server běží již roky bez jakýchkoliv závad hardware. I získá-
vání jednotlivých webů ze záloh na žádosti zákazníků probí-
halo bez problémů. Bohužel stalo se. Věc nás velmi trápí. Dě-
láme pro vyřešení vše, co je v našich silách. 

Děkujeme za pochopení 
Tým unihost.cz

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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DO KONTEJNERU NA BIO 
ODPAD VĚTVE NEPATŘÍ! 

Větve prosím odvážejte přímo na určené 
místo ke kompostárně! (viz foto)

UpozorněníPozvánka

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  Položení věnce k pomníku padlých za 2. světové války
17.30 hodin Beseda s panem Pavlem Vomelou k událostem 
 roku 1945 v okolí Oudoleně

Součástí vzpomínkového setkání bude malá výstava 
věnovaná 2. světové válce. Všichni jste srdečně zváni.

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  k vě te n  2 0 1 5 ) 

Květen neboli máj je básníky označován 
jako lásky čas. Dostavuje se toužebně oče-
kávané jaro. Letos si dalo na čas. uplynu-
lý měsíc nás potrápil vpravdě aprílovým 
počasím, velikonoční svátky jako by nám 
chtěly nahradit blátivé Vánoce a Vysočina 
byla pod bílou pokrývkou. Přesto se vrátím 
k onomu měsíci dubnu. Ten je tradičně na-
zýván měsícem bezpečnosti. O různých as-
pektech bezpečnosti mluvím a píšu docela 
často, protože ji pokládám zvláště v dneš-
ní neklidné době za podstatnou potřebu 
spokojeného života.
Kraj Vysočina letos v dubnu vyhlásil ve spo-
lupráci se složkami integrovaného záchran-
ného systému a s dalšími partnery projekt 
Bezpečná Vysočina. V něm jsou realizová-
ny a zvýrazněny akce, jež se většinou ko-
nají průběžně celý rok. Častější kontroly na 
silnicích možná některé řidiče obtěžují, ale 
jsou potřebné právě v jejich zájmu. Vždyť 
v minulém roce zmařilo svůj život na silni-
cích Vysočiny 43 našich spoluobčanů a 158 

dalších jich bylo těžce zraněno. Prevence je 
nutná, abychom získávali základní bezpeč-
nostní návyky včetně znalostí poskytnu-
tí první pomoci. Ty jsou ostatně předpokla-
dem pro přežití i v běžném životě, nebezpe-
čí číhá nejen na silnicích. A každý jediný za-
chráněný lidský život stojí za to.
Připomenu alespoň některé z činnos-
tí směřujících k bezpečnosti, jejichž jsme 
iniciátory nebo se na nich různým způso-
bem podílíme. Spolupracujeme při soutě-
ži „Řidič Vysočiny“, kurzech bezpečné jíz-
dy, každoročně připravujeme cyklus prak-
tických přednášek „První pomoc do škol“ 
a také věnujeme všem prvňáčkům na Vy-
sočině kufřík s pomůckami pro vyučování 
a zároveň s bezpečnostními prvky. Na na-
šem úřadě jsme letos připravili pěkný sou-
hrnný materiál „Bezpečná Vysočina“. Dlou-
hodobě zlepšujeme stav našich komuni-
kací, letos to bude 368 milionů z rozpočtu 
kraje, k tomu 500 milionů z evropských do-
tací, navíc navýšíme i finanční pomoc od 

české vlády – z prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury by to v tomto roce 
mělo být 412 milionů korun. 
Přes všechny problémy s personálním ob-
sazením jsem přesvědčen o tom, že vel-
mi dobře funguje systém zdravotnické zá-
chranné služby. Rychlou záchrankou je po-
kryt prakticky celý kraj, vylepšili jsme nový-
mi prostorami, rekonstrukcemi a sanitkami 
zázemí pro její práci. Své ovoce přináší rov-
něž naše úzká spolupráce s Krajským ředi-
telstvím policie Kraje Vysočina a Hasičským 
záchranným sborem Kraje Vysočina. To pla-
tí i na úrovni městských a obecních úřadů.
A tak díky fungující součinnosti všech slo-
žek integrovaného záchranného systému 
a bezesporu i díky solidní morální úrovni 
našich občanů patří Kraj Vysočina podle 
všech ukazatelů k nejbezpečnějším regio-
nům naší republiky. Snad se nám podaří si 
toto prvenství udržet.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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CO SE DěJE V OBCI

ZDRAVÁ VýžIVA PRO DěTI
V pátek 20. března jsme se sešli již po-
druhé na přednášce o zdravé výživě. 
Tentokrát jsme si povídali o stravová-
ní dětí a nechali jsme si poradit, jak při-
pravit dobrou a zdravou večeři z běž-
ně dostupných potravin. Někteří ještě 
využili změření na speciální váze. Také 
jsme ochutnali pro nás nezvykle upra-
vené pokrmy, které ovšem téměř každé-
mu zachutnali. Děkujeme paní Miláčko-
vé za poutavou a poučnou přednášku 
a těšíme se, že budeme v těchto setká-
ních dále pokračovat. V měsíci červnu 
bychom rádi uspořádali večer na téma 
zdravé grilování. Připravili bychom si 
maso na grilu, domácí hamburgry, zele-
ninové saláty a ovocné dezerty. 

Vlaďka Stehnová

Recepty pokrmů, které jsme měli 
možnost ochutnat:

Tvarohová pomazánka
Nízkotučný tvaroh naředíme mlékem, 
smícháme s najemno nakrájenou zele-
ninou, kterou máme doma. Na dochu-
cení můžeme použít bílý pepř.

Salát (jako hlavní jídlo večer)
1/4 hlávky ledového salátu natrhá-
me na malé kousky. Dále nakrájíme na 
menší kousky 1/3 čerstvé okurky, půl 
papriky, 1 celé vejce natvrdo, 70 g ku-

řecího masa (předem tepelně upra-
veného na bylinkách). Vše smícháme 
a ochutíme pár kapkami citronového 
oleje. Příloha: jeden kousek pečiva. 

Palačinky
Klasický recept na palačinky, pouze na-
hradíme bílou mouku moukou špaldo-
vou. Náplň: nízkotučný tvaroh, naředě-
ný trochou mléka, ochucený např. do-
mácím džemem, nutelou, grankem...

Červená čočka jinak
60 g červené čočky, 30 g ovesných vlo-
ček, 1 mrkev, 2 natě řapíkatého cele-
ru. Zeleninu nakrájíme na malé kousky 
a osmahneme na jemném plátku más-
la. Přidáme vodu, čočku a vločky a vše 
vaříme 5 minut. Dochutíme bílým pep-
řem, můžeme i citronovým. Podáváme 
samotné.

Mleté maso s bramborem
150 g mletého masa dobře promíchá-
me se směsí bylinek a tvoříme karba-
nátky. Karbanátky opečeme bez ole-
je. Brambory vaříme nejlépe ve slupce 
pouze s kmínem a zeleninovou natí. Po-
dáváme s petrželkou nebo pažitkou.

ČISTÁ VySOČINA 2015
Již po sedmé proběhla v měsíci dubnu 
osvětová akce Čistá Vysočina, která je 
spojena s jarním úklidem přírody a sbě-
rem odpadků v okolí silnic a na veřej-
ných prostranstvích v obcích a městech 
Kraje Vysočina. Také naše obec se i v le-
tošním roce do projektu Zdravý Kraj Vy-
sočina přihlásila a v sobotu 11.  dubna 
vyrazili mladí hasiči, zastupitelé obce 
a další občané zkrášlit okolí Oudole-
ně. Všichni účastníci akce obdrželi zdar-

ma pytle na odpadky, žluté na plasty, 
modré na ostatní komunální odpad. 
Mladí hasiči pomohli uklidit prostran-
ství obce, ostatní se rozdělili na skupin-
ky a sesbírali odpadky v okolí silnice od 
křižovatky na Cibotín, přes obec až po 
silnici č. 34 (hlavní silnice), dále podél 
hlavní silnice od hnojiště po křižovatku 
na Slavětín. 
Poděkování patří všem účastníkům za 
pomoc a ochotu při úklidu naší obce 
a okolí.              Blanka Zvolánková

VELIKONOČNÍ PLETENÍ PRO DěTI A RODIČE
Na Velký pátek 3. dubna se v hasičské klubovně sešlo několik 
zájemců z řad dětí, ale i rodičů, aby si zpříjemnili velikonoční 
čas tvořením. Děvčata a maminky si pod vedením paní Marti-
ny Krištofové upletly barevný košíček z pedigu, kluci a tatínko-
vé našli společně s paní Evou Rosickou zálibu v pletení nádher-
ných pomlázek z proutků. 
V milé atmosféře jsme strávili velmi příjemné chvíle naplněné 
velkým pracovním úsilím, neboť uplést takový košíček a po-
mlázku nám zabralo přes dvě hodiny práce. Ale výsledek stál 
za to, a domů jsme si kromě nádherných košíčků a pomlázek 
odnášeli i pocit z hezkého a aktivně prožitého velikonočního 
odpoledne. Děkujeme.      Blanka Zvolánková



SIKKIM – HIMÁLAjSKÉ KRÁLOVSTVÍ 
NA SEVERU INDIE
Dne 11. dubna se konala v zasedací místnosti na obecním úřa-
dě přednáška o Sikkimu. 
Sikkim je malý svazový stát na severu Indie v Himálajích. Na zá-
padě sousedí s Nepálem, s Tibetskou autonomní oblastí na se-
veru a východě a konečně na jihovýchodě s Bhútánem. Rozloha 
státu je 7 096 km² a počet obyvatel přesahuje půl milionu, což 
z něj činí co do počtu obyvatel nejmenší z indických států. Hlav-
ním městem Sikkimu je Gángtok. Stát se rozkládá v izolovaných 
horských údolích pod Kančendžangou, třetí nejvyšší horou svě-
ta, která je symbolem země a je pokládána za posvátnou.

O svém cestování nám přijeli vyprávět Ivana Rosická a Tomáš 
Holub, kteří už procestovali několik zemí po světě.  Cílem jejich 
cesty do Indie, kterou absolvovali ještě s dalšími dvěma kama-
rády, bylo zdolat desetidenní expedici v nadmořské výšce ko-
lem 5000 m. Během svého putování navštívili zajímavá místa, 
mezi kterými byly i různé kostely. Mše tam někdy probíhaly tak, 
že pan farář četl z desek, ve kterých byly napsány texty, a každý 
se modlil jinak. Tyto desky nám přivezli ukázat a měly zvláštní 
vůni. Když si vše prohlédli, tak vyrazily na dlouhou a náročnou 

výpravu, na které je doprovázel skvělý průvodce a také zvířata 
jaci. Šli různými vesničkami, které třeba měli jen 20 obyvatel. 
Jediné, co Indii dodává známost, je třetí nejvyšší hora na světě 
– Kančendženga,která měří 8 586 m, a pod ní se chtěli dostat. 
Trasa byla velmi náročná, těžko se jim dýchalo, chodili jen dopo-
ledne, aby se tolik neunavili.  Vyfotografovali si několik zajíma-
vostí včetně Kančendžengy. Při cestě potkali psa, který vůbec 
nechtěl jíst a doprovázel je. Vařili tam dobré čaje, které jim vždy 
dodaly hodně energie.  Zpátky sestupovali do údolí až  k hotelu, 
ve kterém bydleli. Rozloučili se se svým velmi milým průvodcem 
a odcestovali do hlavního města Indie Dillí. Tam si ještě prohléd-
li pár zajímavostí a poté už letěli letadlem do Prahy. 
Přednáška trvala skoro 2 hodiny, protože byla velmi zajímavá.  
Na závěr jsme si mohli prohlédnout průvodce Indií, mapu In-
die, modlitební praporky a další zajímavosti, které nám přivez-
li ukázat. Všem se to líbilo a už teď se těšíme na jejich další vy-
právění.
Velké poděkování patří Ivě a Tomášovi, kteří si na nás uděla-
li čas a podělili se o nezapomenutelné zážitky ze svých ces-
tovatelských poutí.      Štěpán a Blanka Zvolánkovi

Odpoledne pro ženy s kosmetikou MARY KAY 
V sobotu 18. 4. se konalo v hasičské klubovně odpoledne pro ženy s kosmetikou 
MARY KAY. Kosmetičky nám představily nové výrobky, které jsme ihned vyzkou-
šely: pleťové masky, krémy... Nalíčily jsme se novou dekorativní kosmetikou. 
Paní kosmetičky všem poradily. Odpolední hodinka krásy se povedla a už se 
těšíme na příští .                 Spokojené účastnice 
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VýTVARNÁ SOUTěž PO 
STOPÁCH jANA ZRZAVÉHO
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme se 
zúčastnili soutěže po stopách Jana Zrza-
vého, kterou vyhlašuje Společnost Jana 
Zrzavého. K vyhodnocení ročníku 2014 
se odborná porota sešla 11. února 2015 
v  Základní škole v Krucemburku. Tam 
jsou soutěžní obrázky vystavené od za-
čátku prosince loňského roku. Do 10. roč-
níku soutěže se zapojily kromě našich 

dětí také děti ze základních škol v Kru-
cemburku, Okrouhlici, Havlíčkově Boro-
vé, Vojnově Městci a Sobíňově. Děti moh-
ly malovat různými technikami. Byly dány 
tři náměty, a to Inspirace Krucemburkem 
nebo Okrouhlicí, dále téma Zátiší a Jení-
kovy pohádky.

Naši žáci soutěžili v kategorii Jeníkovy po-
hádky. V ní také obsadil 1. místo Honzík 
Frühbauer (3. ročník.), o třetí místo se 

podělily Nelinka Frühbauerová (5. roč-
ník) a Hanička Zvolánková (1. ročník).

Dětské ilustrace k Jeníkovým pohádkám 
budou použity při dalším vydání pohád-
kových příběhů, které napsal Jan Zrzavý 
a jež poprvé vyšly v Aventinu Praha v roce 
1920. Druhé vydání z r. 1996 bylo první 
publikací Literární čajovny Suzanne Re-
naud v Havlíčkově Brodě.

Dagmar Losenická
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DUBEN V MATEŘSKÉ šKOLE
Přišel duben a s ním i jaro v plném proudu. Že velikonoční 
prázdniny byly spíše určené pro zimní radovánky, nás neza-
skočilo. Vrhli jsme se na poznávání jarních květin, mláďátek 
zvířat, seznamování s jarními zvyky a pranostikami. 
Předškolákům se plavání přehouplo do druhé poloviny. 
Od poloviny dubna nás provází povídání o povoláních a o ro-
dině. Děti se učily pojmenovat členy rodiny, hrály si na zední-
ky, švadlenky nebo pekaře. Navštívili jsme mlýn pana Kryštof-
ka, celý jsme si ho prohlédli a odnesli si mouku, ze které jsme 
upekli vdolečky. (Děkujeme babičce Jaroslavě Doleželové za 
zapůjčení trouby na pečení.)
Jako každý měsíc i v dubnu nás čekalo pásmo pohádek v Kině 
v Krucemburku. 
Od 20. dubna je s námi v mateřské škole paní učitelka Daniela 
Balková.  Doufáme, že se jí bude mezi námi líbit. Adéla Hamplová

DOPRAVNÍ HŘIšTě V HAVLÍČKOVě BRODě
Ve čtvrtek 23. dubna jsme se vydali s žáky 1. – 5. ročníku na do-
pravní hřiště do Havlíčkova Brodu. Čtvrťáci jeli s jasným cílem 
získat řidičské průkazy na kolo. Museli se tedy připravit na tes-
tové otázky a praktické jízdy na kole. Vše se jim podařilo na vý-
bornou, a tak si  Jenda Kubát, Štěpánek Zvolánek a Pepa Stehno 
mohli oddychnout, že vše zvládli.   

Ostatní děti nezahálely. Prošli jsme si hřiště, vysvětlili křižovatky 
a zopakovali dopravní značky. Všichni jsme si zajezdili na kolech 
a odrážedlech. Moc děkujeme manželům Jelínkovým za organi-
zaci a zajištění smysluplně stráveného dopoledne.                       

  učitelky ZŠ

Poděkování
Jak rychle ubíhá čas, jsme si opět uvědomili na konci dubna, kdy své 
dlouholeté působení v naší mateřské škole ukončila paní učitelka Pavla 
Váňová. Paní učitelka se věnovala našim nejmenším od r. 1988.  Děkuje-
me jí za svědomitou práci, za citlivý a laskavý přístup k dětem. Přejeme jí 
do dalších let hodně zdraví a pohody.
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ZLATý LIST
V sobotu 25. 4. se konala v Sobíňově soutěž Zlatý list, kterou 
pořádá každoročně Český svaz ochránců přírody Chotěboř.  Zú-
častnila se ho také dvě družstva našich žáků – v  kategorii 4. – 6. 
ročník Sýkory: Anička B.,  Adam P., Jenda K., Štěpa Z., Pepa S., 
Roman P., v kategorii 1. – 3. ročník Jestřábi: Honzík Z., Honzík F., 
Tom B. Soutěžící plnili rozmanité úkoly – poznávání hub,  oboj-
živelníků, hadů, ptáků, bylin, stromů a keřů, bezobratlých i vod-
ních živočichů, nechyběla ani myslivost a geologie. Stanoviště 
byla v přírodě, počasí se vydařilo. Naše Sýkory obsadily třetí mís-
to. Dobře si vedli i Jestřábi, přestože byli nejmladšími účastníky 
a ve své kategorii jediným družstvem. 

Dagmar Losenická


