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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 1. 9. 2016 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 22. 9. 2016 

− Kontrola usnesení z minulého zasedání: 
Usnesení č. 4/7/2016:   
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 5 nájemní 
smlouvy mezi 44 podílnickými obcemi a Lesním 
družstvem obcí Přibyslav.   
Dodatek č. 5 byl podepsán.  
 

Usnesení č. 5/7/2016:  
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace s Krajem Vysočina na realizaci akce „Rozvoj 
ICT v obci Oudoleň č. 2.“  
Smlouva byla podepsána. 
 

Další usnesení jsou průběžně plněna.  
 

− Zasedání se zúčastnili zástupci jednotlivých složek, 
bylo projednáno zajištění organizace Podou-
bravského víceboje, který se koná 10. 9. 2016. 
 

− Zastupitelstvo  projednalo a bere na vědomí žádost  
o   zpevnění   obecní   cesty   za   č. p. 9, č. p. 12, 
č. p. 81 a č. p. 14. Rozpočet na tuto akci od firmy 
Jan Matějka - autodoprava, Ždírec n/D. činí 174 tis. 
Kč s DPH.  
 

− Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 
432/10  o  výměře  8 m2  v  k. ú. Oudoleň za cenu 
20 Kč/m2. Nový pozemek p. č. 432/10, zahrada, 
vznikl na základě geometrického plánu č. 371-
518/2015 vyhotoveného firmou GEODÉZIE Ledeč 
nad Sázavou s. r. o., oddělením od pozemku p. č. 
432/3, zahrada. Kupující uhradí veškeré náklady 
spojené se zápisem smlouvy do katastru nemo-
vitostí, včetně daně z nabytí nemovitých věcí.  

 

− Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 
160/31 o výměře 1 000 m2 v k. ú. Oudoleň  za  ce-
nu 20 Kč/m2 a za  podmínky dokoupení části   po-
zemku p. č. 160/36 o stejné délce jako část po-
zemku p. č. 160/31. Pozemek bude prodán za stej-
nou cenu. Kupující zajistí zaměření pozemku (k za-
měření bude pozván zástupce obce) a uhradí 
veškeré  náklady  spojené  se  zápisem  smlouvy 
do katastru nemovitostí.  

 

− Zastupitelstvo schvaluje Protokol o výsledcích kon-
troly hospodaření obce za  období  od 1. 12. 2015 
do 31. 7. 2016 a Zápis z jednání kontrolního výboru 
ze dne 24. 8. 2016. Starosta zajistil  splnění  bodu  
č.  12  ze zasedání ze dne 16. 4. 2015 týkající se 
instalace značky B28 "Zákaz zastavení" u č. p. 104. 
 

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce: 

Era    358 372,85 
ČSOB a. s. 2 310 205,35 
Česká spořitelna a. s.      35 187,24 
Česká národní banka    316 096,18 
Celkem 3 019 861,62 

 

Z toho peněžní záruky činí 278 483 Kč. Peněžní 
prostředky obce bez peněžních záruk činí 
2 741 378,62 Kč.  
  

− Zastupitelstvo schvaluje provedení videoinstalace 
v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň firmou 
PC SINEK s. r. o. Havlíčkův Brod.  
  

− Zastupitelstvo schvaluje zadat zhotovení 250 ks 
pohlednic Vydavatelství BARON, Hostivice, 
variantu s popiskami vepsanými do obrázků, za ce-
nu 4 Kč/ks a dále 500 ks pohlednic od firmy 
Vladimír & Libuše  Fukalovi, Jetřichovice, za  cenu 
3 Kč/ks vč. DPH. Zastupitelstvo dále schvaluje 
zhotovení kalendáře obce se starými fotografiemi 
na rok 2018, budou osloveni sponzoři. 
 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
žádost o prodej pozemku p. č. 160/31 v k. ú. 
Oudoleň o výměře 2 500 m2 za cenu 2,50 Kč/m2. 
  

− Zastupitelstvo schvaluje zápis v kronice obce za rok 
2015 a schvaluje odměnu kronikáři.   
 

− Zastupitelstvo připraví do příštího zasedání návrhy 
propagačních předmětů obce. 

 

− Kontrola usnesení z minulého zasedání: 
Usnesení č. 5/8/2016:  
Zastupitelstvo  schvaluje  provedení  videoinsta-
lace  v  ZŠ  a   MŠ   Oudoleň   firmou PC SINEK 
s. r. o. Havlíčkův Brod.  
Provedení videoinstalace bylo objednáno.  
 

Usnesení č. 6/8/2016:  
Zastupitelstvo schvaluje zadat zhotovení 250 ks 
pohlednic Vydavatelství BARON, Hostivice, va-
riantu s popiskami vepsanými do obrázků, za ce-
nu 4 Kč/ks a dále 500 ks pohlednic od firmy 
Vladimír & Libuše Fukalovi, Jetřichovice,  za  cenu 
3 Kč/ks vč. DPH. Zastupitelstvo dále schvaluje 
zhotovení kalendáře obce na rok 2018 se starými 
fotografiemi, budou osloveni sponzoři. 
Pohlednice byly upraveny a objednány. Pohled-
nice od firmy Vladimír & Libuše Fukalovi již byly 
dodány.  Budou  osloveni  sponzoři o příspěvek 
na vydání kalendáře obce na rok 2018. 

 

 Další usnesení jsou průběžně plněna.  
 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
žádost o prodej pozemku p. č. 160/31 v k. ú. 
Oudoleň o výměře 2 500 m2 za cenu 2,50 Kč/m2. 
Žadatel byl osloven se žádostí o upřesnění své 
žádosti, aby mohl být zveřejněn záměr prodeje.  

 

− Zastupitelstvo  projednalo a bere na vědomí žádost   
o  koupi  pozemku  v  průmyslové   zóně v Oudoleni 
pro další rozvoj podnikání. Za účasti žadatele byla 
žádost upřesněna a bude vyvěšen záměr prodeje 
majetku obce.  

 Na zasedání v měsíci říjnu budou stanoveny 
podmínky prodeje pozemků v průmyslové zóně. 
Prodej pozemků bude projednáván na zasedání 
zastupitelstva v měsíci listopadu.  

 

− Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o účelo-
vých investičních dotacích pro jednotky SDH obcí 
na rok 2017. 
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O Z N Á M E N Í 

 

o dob ě a míst ě konání voleb  
do zastupitelstva kraje 

 

Starosta Obce Oudoleň podle § 27 zákona  
č. 130/2000 Sb., o volbách  do zastupitelstev krajů  

a o změně některých zákonů,  
 

oznamuje: 
 

1. Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina se 
uskuteční  dne  7. října 2016 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 8. října 2016 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.  
 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je 
volební místnost v zasedací místnosti obec-
ního ú řadu v Oudoleni č. p. 123. 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-
li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.  
 

4. Voliči  budou  dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb    volič   může   obdržet   hlasovací   lístky 
i ve volební místnosti. 
 

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud 
nevstoupí do prostor určených pro úpravu 
hlasovacích lístků. 

 

− Zastupitelstvo bere na vědomí výpověď z nájmu 
pohostinství ke dni 30. 11. 2016 od firmy AUVICO 
s. r. o. Havlíčkův Brod. Bude vyvěšen záměr 
pronájmu pohostinství.  
 

− Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o koupi 
části obecního pozemku p. č. 160/31 a p. č. 160/36 
v k. ú. Oudoleň o výměře cca 1 000 m2. Pozemek 
by byl využíván k uskladnění materiálu pro předmět 
podnikání. Bude vyvěšen záměr prodeje majetku 
obce. 

 

− Zastupitelstvo  schvaluje  žádost paní Simony 
Spilkové, Chrast, o hostování lunaparku v roce 
2017 za   kulturním  domem  a  u "Váhy"  za  cenu 
5 000 Kč + úhrada spotřeby elektřiny + úhrada 
spotřeby vody.   

 

− Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu 
č. 3/2016, která se týká navýšení rozpočtu v příj-
mech např. na položkách daň z příjmu právnických 
osob, prodej dřeva, nájem KD a ve  výdajích  např.  
na  položkách  neinvestiční  transfery  fyz. osobám 
a dále schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2016 - 
navýšení příjmů rozpočtu o I. část dotace na školní 
klub ve výši 400 872,61 Kč.  

 

− Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu na nájem 
části pozemku p. č. 99 a p. č. 94 o výměře 240 m2 
(část zimního stadionu) za stejných podmínek jako 
smlouvu předcházející na dobu 1 rok. 
 

− Zastupitelstvo schvaluje nechat zhotovit tyto 
propagační předměty obce: svíčka, svícen, 
klíčenka, trhací blok s magnetkou, zvoneček.  
 

− Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

Era    454 482,85 
ČSOB a. s. 2 121 013,19 
Česká spořitelna a. s.    229 647,74 
Česká národní banka    716 968,79 
Celkem 3 522 112,57 

 

 Z toho peněžní záruky činí 278 483 Kč. Peněžní 
prostředky    obce    bez    peněžních    záruk   činí 
3 243 629,57 Kč. 
 

− Zastupitelstvo bere na vědomí Obecně závaznou 
vyhlášku obce č. 1/2016 o nočním klidu.  
 

− Zastupitelstvo bere na vědomí: 
− poděkování starosty obce všem organizátorům 

podoubravského víceboje. 
− doplnění veřejného osvětlení u č. p. 46, č. evid. 

210 a u č. p. 126 a dále postupné vyměňování 
stávajícího osvětlení. 

− zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2016. Při dílčím přezkoumání hospo-
daření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

− projednání organizace oslav 620 let od založení 
obce na příštím zasedání. 

 
 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OUDOLEŇ 
Zasedání  Zastupitelstva  Obce  Oudoleň  se  bude  konat  
ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 18.00 hodin  v zasedací 
místnosti obecního úřadu.  
 

NEDOSTATEK VODY 
Nadále přetrvává stav maximálního šetření vodou. Pokud 
bude obec nucena vodu dovážet, tak za 1 m3 bude platit 
270 Kč bez DPH. 
I přes neustálá upozornění na šetření vodou se denní 
spotřeba vody navyšuje, a tak je potřeba zjistit, zda navíc 
ještě  není  někde  prasklé  potrubí.  Obracíme se proto 
na Vás s následující prosbou.  
Zapište si  stav  na  vodom ěru  v  ned ěli  2. 10.  ve čer 
a poté stav vodom ěru v ned ěli za týden, tj. 9. 10. 
večer. Rozdíl sd ělte osobn ě, telefonem, e-mailem, 
nebo SMS v pond ělí 10. 10. (od 7.30 do 17.00 hodin) 
na obecní ú řad, abychom mohli porovnáním s vo-
dom ěry  na  rezervoárech  zjistit,  zda dochází n ěkde 
k úniku vody. D ĚKUJEME. 
  

KALENDÁŘ NA ROK 2018 
Obec  Oudoleň  bude  příští  rok vydávat kalendář obce 
na rok 2018. V kalendáři budou zveřejněny staré a nové 
fotografie  obce  a  domů  v  obci. Obracíme  se  na  Vás 
s prosbou o zap ůjčení starých fotografií svého domu 
a obce.  Fotografie obratem vrátíme. Někteří z Vás již 
takto učinili, za což jim velice děkujeme, ale abychom 
pokryli celý kalendář, potřebovali bychom ještě fotografie 
dalších domů v obci.  
 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Firma Miloslav Odvárka - ODAS Žďár nad Sázavou bude od m ěsíce října  provádět svoz komunálního odpadu 
každý týden . Svozový den se nemění - pondělí.  

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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PRONÁJEM  POHOSTINSTVÍ 
Od 1. 12. 2016 je možný pronájem 

pohostinství v kulturním domě. 
Zájemci  se  mohou  přihlásit do 18. 10. 2016 

na Obecním úřadě v Oudoleni. 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Ve dnech 7. – 9. 10. 2016 bude za kultur-
ním domem umístěn kontejner na velko-
objemový odpad.  Kontejner je určen např. 
na staré matrace, koberce, umyvadla, apod. 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  
Ve st ředu 26. 10. 2016 od 16.30 od 16.50 hodin prob ěhne u montované haly v dolní části obce 
svoz nebezpe čného odpadu a elektroza řízení.  
Mezi nebezpečný odpad patří: baterie, akumulátory, pneumatiky, lepidla a pryskyřice, odmašťovací 
přípravky, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců a plevelu, zářivky a výbojky, nádoby od sprejů, 
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, apod. Tento svoz není určen 
na odvoz velkoobjemových odpadů. Termíny  svozů  jsou  firmou  organizovány  tak, aby měli  občané  
možnost  ve stanovenou  dobu odpad přinést a rovnou uložit na svozová vozidla. Prosíme tedy občany, aby přivezli 
odpad ve stanovenou hodinu a neukládali ho u montované haly dopředu. V rámci  tohoto  svozu  není  možné  
odebírat  eternit  a  dehtovou  lepenku – odběr  tohoto  stavebního (ne komunálního) odpadu  musíte  řešit  
samostatným  odvozem po dohodě s firmou. 
 

PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ V OUDOLEŇSKÉM ÚDOLÍ 
Druhou zářijovou sobotu uspořádala naše obec 9. ročník sportovního klání starostů, místostarostů a zastupitelů 
obcí Podoubraví  s  již  tradičním  názvem  Podoubravský víceboj. Pozvání  na  milé setkání přijalo celkem 14 obcí, 
a tak jsme mezi námi velice rádi přivítali soutěžní družstva z Bezděkova, Čečkovic, Havlíčkovy Borové, Chotěboře, 
Jeřišna, Jitkova, Krucemburku, Libice nad Doubravou, Nové Vsi u Chotěboře, Slavětína, Sobíňova, Uhelné 
Příbrami,  Ždírce nad Doubravou a samozřejmě soutěžilo i družstvo oudoleňské ve složení Ivo Béna, Pavel Sláma 
a Blanka Zvolánková.  
Krásné letní odpoledne jsme zahájili slavnostním nástupem, na kterém pronesl úvodní slova předseda Svazku obcí 
Podoubraví pan Václav Venhauer, poté přítomné přivítal starosta obce Oudoleň Ivo Béna a místostarostka obce 
Mgr. Blanka Zvolánková seznámila soutěžící s organizací víceboje. Pro představitele jednotlivých obcí byla 
připravena trasa vedoucí naší obcí od kulturního domu, kolem kapličky, koupaliště, horního hřiště, likérky, mlýna 
zpět ke škole a místní spolky na ní vymyslely 8 stanovišť s velmi zajímavými úkoly: požární útok, střelba, dravci, 
dřevíčkování, mlynaření, hádanky, medobraní a souboj s robotem. Po startu se soutěžící i se svým doprovodem 
vydali na pěknou procházku podle připravené mapky,  na  stanovištích  soutěžili,  získávali body, ale také se bavili 
a přitom si naši vesničku prohlédli. Po návratu z trasy byli všichni celkem vyčerpaní, u kulturního domu se ale ihned 
svlažili připravenými nápoji a posilnili se výborným jídlem v podobě řízečků, bramboráčků, párků v rohlíkách a na-
pečených koláčků. Soutěžní atmosféru po celé odpoledne zpříjemňovala svými country písničkami hudební 
skupina  Medvědi, která  hrála  nejenom  k poslechu, ale i k tanci. Dalším překvapením bylo vystoupení cvičenců 
TJ Sokol Uhelná Příbram a Nové Vsi u Chotěboře s předvedením sokolských skladeb. Ve vestibulu kulturního 
domu byla připravena malá výstavka o historii a dění v naší obci, dále tu probíhala prezentace IPTV společnosti 
Coprosys a předávání informací k výstavbě optických tras anebo si návštěvníci mohli nechat namíchat lákavé 
míchané nápoje. Před vyhlášením výsledků se za školou konala poslední disciplína DISCGOLF, která byla určena   
pouze pro starosty obcí. Po rozehřátí při rozcvičce si to představitelé obcí rozdali házením disků do discgolfových 
košů. Všem to šlo výborně a vítězem se stal starosta Obce Jitkov, na druhém místě se umístil starosta Obce 
Sobíňov a třetí příčku obhájil starosta Městyse Krucemburk.  
V podvečerních hodinách se uskutečnilo vyhlášení výsledků: 

1. místo: Uhelná Příbram 
2. místo: Sobíňov 
3. místo: Čečkovice (po rozstřelu s Bezděkovem a Chotěboří vypitím mochita). 

Oudoleňské družstvo obsadilo 10. 
místo. 
Vítězové víceboje byli obdarováni 
poháry a pěknými cenami, ostatní týmy 
získaly   drobné   dárky  na  památku 
na oudoleňský víceboj. Po ukončení  
soutěže a rozloučení se ještě do pozd-
ních večerních hodin oslavovalo. 
Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na přípravě, vlastním průběhu 
nebo sponzorování Podoubravského 
víceboje – zastupitelé a zaměstnanci 
obce, SDH Oudoleň, Myslivecké sdru-
žení  Oudoleň,  pan  Václav  Augustin, 
TJ  Sokol  Oudoleň,  Jiří Kryštofek ml., 
ZŠ a MŠ Oudoleň, Včelaříci Oudoleň, 
stolní tenisté, pan Pavel Sláma, pan Ladislav Šnelly, Jatka Oudoleň, oudoleňské seniorky, paní Jana Stránská, 
paní Ladislava Zvolánková a další pořadatelé. Bez Vás by se nám tuto velkou akci nepodařilo uskutečnit!!!   
Moc děkujeme a jsme rádi, že se Podoubravský víceboj v oudoleňském údolí vydařil a budeme dlouho vzpomínat. 
Příští rok se na 10. ročníku sejdeme v Sobíňově.                                                                           Blanka Zvolánková 
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VČELAŘÍCI 

                                                                                     
 
 
 
 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   
Letošní školní rok se v mateřské škole podařilo zahájit úspěšně, a to i s ohledem 
na nové změny, které tu proběhly. Adaptace do nového prostředí nečekala 
pouze „dětské oči“, ale také nové paní učitelky Martu Půžovou a Alžbětu 
Křivskou. V tomto školním roce bude kladen důraz zejména na vzdělávání dětí 
předškolního věku, díky většímu překrývání pracovní doby učitelek bude 
umožněna  větší  individuální  péče  každému dítěti. Pro  rozvoj  nejen  předškolních  dětí  je  také  důležité  dbát 
na správnost a přesnost řeči, tím bychom chtěli dětem co nejvíce usnadnit vstup do 1. třídy. Ve školním roce 
2016/2017 bylo do mateřské školy přijato 24 dětí. Novým dětem se podařilo lépe „vplout“ do kolektivu díky mašince 
Cestovatelce. Na každý její vagónek děti vytvořily vlastní pravidla společného soužití ve třídě. Měsíc září nebyl 
v mateřské škole věnován pouze adaptaci a vytváření pravidel vhodného chování. Děti se v tomto období také 
stihly zúčastnit první akce, která se v mateřské škole konala, a to Dřevíčkovy dílny. Děti si na vlastní kůži mohly 
vyzkoušet práci s nástroji a pomocí nich si mohly vlastními silami vytvořit dřevěný výrobek. Děti byly z této akce 
nadšené a odcházely nejen s úsměvem, ale i s hezkým výrobkem. Společně věříme, že i další měsíce budou 
pokračovat podobným způsobem, jakým se nám podařilo nový školní rok zahájit.                                    Učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Po prázdninách jsme se všichni - odpočatí  a s úsměvy na tvářích 
- sešli v naší škole ve čtvrtek 1. září. Do nového školního roku 
nám přišel popřát pan starosta.  Přivítal nejen naše zkušené 
školáky, ale také  sedm nových žáčků prvňáčků. Těm předal  dar 
Obce Oudoleň - výukové materiály pro kurz anglického jazyka 
Watch English. Na naše nejmladší čekaly také již tradiční 
BEZPEČNÉ KUFŘÍKY z Kraje Vysočina a  stavebnice ROTO, se 
kterými budou pracovat ve škole. Nechyběly ani  sešity, učebnice 
a další školní potřeby, které naši žáci 1. ročníku dostávají každý 
rok zdarma. 
A co  nás všechny čeká? Nejen práce, ale i oslava. Naše škola 
bude mít půlkulaté narozeniny - připomeneme si 25. výročí znovu-
otevření oudoleňské školy. Už se těšíme! 
Při výuce se budeme již tradičně zaměřovat na přírodu, budeme podporovat čtenářství a rozvíjet matematickou 
gramotnost. Letos zažádáme  o udělení titulu přírodní zahrada, protože splňujeme všechna kritéria. Budeme rádi, 
když i naši zahradu ozdobí plaketa s ježkem. 
Opět se zapojíme do sběru papíru, hliníku a PET víček a do programu RECYKLOHRANÍ. Čekají nás soutěže, 
výlety, exkurze.  
Nejen výuka patří ke škole. Po vyučování je pro děti připravená pestrá nabídka kroužků - mají si  z čeho vybírat: 
ŠACHY, ANGLICKÝ JAZYK PRO 1. A 2. ROČNÍK, ŠIKOVNÉ RUCE, HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK 
LIDOVÝCH TRADIC, PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK A OD ŘÍJNA I AEROBIK.  
A co si přát na závěr?  Abychom měli, tak jako dosud,  stále nadšené, šikovné a  hodné děti, které budou dělat 
radost rodičům, nám učitelům a budou dobře reprezentovat naši obec.                                         Dagmar Losenická 
 
DŘEVÍČKOVA DÍLNA  

Ve středu  14. 9. k  nám   opět  přijel  pan Marek Pilnáček 
z Čáslavi se svou dřevodílničkou. Nejdřív vyprávěl o opra-
cování  dřeva,  ukázal různé  druhy nářadí a jeho použití. 
A pak už děti pracovaly s vrtačkou, kladivem, pilkou, 
brusným papírem... Každý si vyrobil hračku. Dřevíčkova 
dílna se dětem líbila a už se těší na její pokračování.  
� Líbilo se mi to. Byly tam věci, které mě překvapily. 

Štěpán Z., 3. r. 
� Vyráběli jsme nožík. Vyráběl jsem s elektrickou 

vrtačkou. Moc mě to bavilo. Staník M., 3. r. 
� Bavilo mě, že jsem vrtala elektrickou vrtačkou. Můj 

výrobek se mi líbil. Vyrobila jsem ježečka a žirafu. 
Příště bych chtěla vyrobit svoje jméno. Lucka S., 4. r. 

� Vyráběla jsem nůž a ježečka na kolečkách. Pracovala jsem s nářadím – pilníkem, vrtačkou, rašplí, kladivem. 
Evička R., 2. r. 

 
  
 

Na začátek školního roku jsme se již někteří hodně těšili, a to hlavně z toho důvodu, že  včelaříme  na  svých  
vlastních  včelách. Některé  děti  se nemohly o prázdninách účastnit první prohlídky, a tak jsme to dohnali hned na 
první schůzce v novém školním roce, kdy jsme provedli odebrání léčiva ze včel. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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Osobní asistence v Chot ěboři a okolí 
Fokus Vysočina, z. ú., již několik let úspěšně provozuje sociální službu osobní asistence . Cílem služby je 
podpořit lidi s různým handicapem tak, aby s pomocí osobního asistenta mohli žít doma, ve svém přirozeném 
prostředí. Osobní asistent může vám nebo vašim blízkým pomoci s osobní hygienou, domácností (s vařením, 
drobným úklidem, praním prádla), se zajišťováním různých pochůzek či nákupů. Může vás doprovodit k lékaři, 
na úřady, poštu i na nejrůznější kulturní akce.  
Pokud  jste  již  v  seniorském  v ěku  nebo  máte  n ějaký  druh  postižení  (mentální, tělesné, kombinované) 
a pot řebujete pomoc druhé osoby, je tato služba ur čena práv ě pro vás.  Stejně tak, pokud víte o někom 
z vašeho blízkého okolí, kdo se již neobejde v určité sféře svého života bez pomoci někoho dalšího, můžeme mu 
pomoci.  
Služba je poskytována lidem starším sedmi let v ěku v Chot ěboři a okolí do 20 kilometr ů přímo v jejich 
bydlišti.  Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. 
Více informací o této službě se dozvíte na tel.: 773 497 498, Mgr. Radka Bencová, vedoucí osobní asistence. 
                Mgr. Andrea Korelová, vedoucí střediska Chotěboř 

Na další schůzce jsme probírali náplň našeho stanoviště na Podoubravském víceboji. Dlouho jsme přemýšleli, jak 
nejlépe prezentovat naši včelařskou činnost, až nás napadlo zahrát si na včely. Pro naše stanoviště nejlépe 
vyhovovala školní zahrada. Zástupci jednotlivých obcí měli za úkol nosit nektar do připravené nádoby.  
Aby se ze soutěžících staly včely, k tomu posloužily svařovací dráty jako tykadla, na místo sosáčků stačila brčka 
(vždy nová), ozdobené zavařovací sklenice představovaly květiny a lahodným nektarem byl cukerný roztok. Teď už 
stačilo nanosit nektar v časovém limitu 3 minut do měrné nádoby. Nejlepší družstvo nanosilo úctyhodných 1,5 l. 
Chtěl  bych  vyzdvihnout  a  poděkovat  našim  učitelkám  za krásnou zahradu, kde je nejenom ovoce a zelenina 
pro děti, ale i potrava a ubytování pro včely samotářky a další užitečný hmyz. 
Dále bych chtěl moc poděkovat Tomáši Holubovi za nádherné obrazové fotografie včel, které daroval našemu 
kroužku a které zdobí naši klubovnu.                                                                                   Za VKM David Bačkovský   
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PLÁNOVANÉ AKCE 
  1. 10. 2016 

202016 
Závod požární všestrannosti - Habry SDH - mladí hasiči 

11. 11. 2016 Svatomartinský průvod SDH 
12. 11. 2016 Posezení se seniory Obec 
27. 11. 2016 Jarmark a rozsvěcení stromečku Obec, ZŠ a MŠ Oudoleň 
 5. 12. 2016 Mikuláš TJ Sokol 
10. 12. 2016 Vítání občánků Obec 
31. 12. 2016 
Obecní 

Obecní ples Obec 
 Bruslení - říjen, a dle zájmu - listopad, prosinec TJ Sokol 

KULTURA A INZERCE 

                                                                                    ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

                        V měsíci říjnu oslaví výročí narození: 
 

                     Marie Halamová, Oudoleň 57 
          

                                   BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!BLAHOPŘEJEME!    
                                                         

I N Z E R C E :  
Hledám k sobě někoho na úterní cvičení s dětmi. 

Pan Belatka se již cvičení nebude zúčastňovat. 

Zájemci, přijďte v úterý na cvičení. 
                   Miroslav Janáček, TJ Sokol Oudoleň 

                        VÍTÁME  MIMINKOVÍTÁME  MIMINKOVÍTÁME  MIMINKOVÍTÁME  MIMINKO    
    

           Vítáme mezi námi     
                                                Tomáše Antla,Tomáše Antla,Tomáše Antla,Tomáše Antla,    
     který se narodil 6. 9. 2016. 

 

KALENDÁ Ř NA ROK 2017 
 

  Na   obecním  úřadě,  
  v    prodejně   COOP  
  a  na  Poště  Partner 
  si   můžete   zakoupit  
  kalendář na rok 2017 
  TURISTICKÉ  PODOUBRAVÍ. Cena 68 Kč/ks. 


