Oudoleňské listy

DUBEN 2017

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ

Výlet na bledule

Exkurze na kozí farmě na Příjemkách

Žácii 3. - 5. ročníku v Brně u Jošta

Obec Oudoleň Vás srdečně zve na přednášku

paní Ilony Loužecké
z Oblastního spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod na téma

aneb MŮŽE SE TO STÁT I VÁM ...
O základech první pomoci, příznacích a pomoci při nejrůznějších zraněních
a nemocech - infarkt, mozková příhoda, cukrovka, epilepsie, astma aj.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 15. 3. 2017
 Zastupitelstvo projednalo na místě samém žádost
o pokácení: 1 ks břízy o obvodu kmene 153 cm,
1 ks borovice o obvodu kmene 177 cm, 1 ks
jeřábu (dvoják) o obvodu kmene 90 cm a 107 cm
a 1 ks jasanu o obvodu kmene 110 cm ve výšce
130 cm na pozemku p. č. 432/5 v k. ú. Oudoleň.
Hlavním důvodem ke kácení jsou plánované terénní úpravy v rámci akce "přeložení cesty". Při
této akci je počítáno s výsadbou nových keřů
a stromů. Zastupitelstvo doporučuje pokácení.
 Zastupitelstvo projednalo na místě samém a bere
na vědomí projekt „Doplnění krajinných vegetačních prvků Oudoleň – Od zelené louky“. Tento
projekt se týká přeložení části obecní cesty p. č.
718 a p. č. 683/18 v k. ú. Oudoleň z důvodu řešení podmáčení domu č. p. 28. Projekt byl projednán v roce 2014 a byla sepsána Smlouva o budoucí směnné smlouvě, týkající se prodeje části
pozemků p. č. 718 a p. č. 638/18 (stávající obecní
cesta) a nákup části pozemků p. č. 431/2, p. č.
432/4 a p. č. 432/5 v k. ú. Oudoleň (cesta nová).
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p. č. 61/2
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o výměře asi 48 m za účelem stavby plotu.
Záměr prodeje majetku obce byl vyvěšen na úřední desce dne 8. 3. 2017 a bude projednán na
příštím zasedání.
 Zastupitelstvo projednalo na místě samém a
schvaluje opravu mostku pod obecní cestou p. č.
683/18 v k. ú. Oudoleň. Stávající mostek pod
obecní cestou je propadlý, dochází k zadržování
vody a podmáčení obecní cesty a přilehlých
pozemků.
 Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Bod č. 9 – Koupaliště - Usnesení: Zastupitelstvo
bere na vědomí, bude projednáno na příštím
zasedání. Zastupitelstvo opětovně projednalo a
schvaluje požádat o dotaci na opravu vodní
nádrže (koupaliště) v rámci dotačního programu
ministerstva zemědělství. Předpokládané náklady
3 300 tis. Kč, dotace 80 %, spoluúčast obce včetně neuznatelných nákladů na projekt a služby by
činila asi 800 tis. Kč.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
žádost o finanční příspěvek na výstavbu nového
rodinného domu na pozemku pod stávajícím
domem č. p. 82 ve výši 400 tis. Kč.

 Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením
firmy provádějící obci služby v oblasti požární
ochrany zrušit funkci Preventista požární ochrany.
Zastupitelstvo ruší funkci Preventista požární
ochrany obce.
 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
návrhy autobusových jízdních řádů, zajišťujících
obsluhu naší obce.
 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních
prostředků na účtech obce:







Era
384 016,78
ČSOB a. s.
1 962 371,66
Česká spořitelna a. s.
87 585,14
Česká národní banka
220 758,59
Celkem
2 654 732,17
Z toho peněžní záruky činí 185 656 Kč. Peněžní
prostředky obce bez peněžních záruk činí
2 469 076,17 Kč.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
změnu položky v rozpočtu obce. Zákon o loteriích,
ke kterému se vztahovaly položky 1351, 1352 a
1355 byl zrušen a nahrazen zákony, ke kterým se
nově vztahují položky 1381 – 1384. Položka
rozpočtu 1351 – Odvod z výtěžku z provozování
loterií je nahrazena položkou 1382 - Zrušený
odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů.
Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí
nabídku společnosti TSProduction.cz na promítání letního kina v obci - cena cca 10 tis. Kč.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
dopis, který se týká hospodaření s obecními
pozemky a Oudoleňských listů.
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí
vyúčtování dětského karnevalu.

SETKÁNÍ RODÁKŮ
Obec Oudoleň pořádá v sobotu 10. 6. 2017
Setkání rodáků při příležitosti
620. výročí první zmínky o obci Oudoleň.
Prosíme Vás o pozvání známých, kteří mají
k naší obci vztah, a o poskytnutí adres rodáků,
abychom jim mohli zaslat pozvánku.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016
Na úřední desce obce je zveřejněn Závěrečný účet Obce
Oudoleň za uplynulý rok a Zpráva o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016. Kontrolu hospodaření provádí dvakrát ročně
kontroloři Kraje Vysočina. Při přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny vady a nedostatky.
Na elektronické úřední desce na webových stránkách obce je
zveřejněn Závěrečný účet obce spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření a s výkazy k 31. 12. 2016.
Veškeré dokumenty jsou v případě zájmu rovněž k nahlédnutí
na obecním úřadě.

POZVÁNKA

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň,
které se bude konat ve čtvrtek 20. 4. 2017
od 18.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Z programu zasedání:
 Záměr prodeje majetku obce č. 3/2017
 Záměr pronájmu majetku obce č.
1/2017
 Závěrečný účet obce za rok 2016
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2016 - 2018 (v Kč)
Období
2016
Příjmy
4 450 000,-

2017
4 580 000,-

2018
4 580 000,-

Výdaje
Splátky úvěrů
Výdaje celkem

3 680 000,431 856,4 111 856,-

3 680 000,266 676,3 946 676,-

3 550 000,597 036,4 147 036,-

ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2016 (v Kč)
Celkové příjmy za rok 2016
Plnění k 31. 12. 2016
Třída 1
Daňové příjmy
4 832 600,00
Třída 2
Nedaňové příjmy
1 888 603,37
Třída 3
Kapitálové příjmy
2 840,00
Třída 4
Přijaté transfery
1 124 653,01
Příjmy celkem
7 848 696,38
Třída 5
Třída 6

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

5 190 670,76
1 558 002,00
6 748 672,76

Třída 8

Financování (rozdíl příjmů a výdajů)
Splátky úvěrů za období 1. 1. – 31. 12. 2016
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2016

1 100 023,62
597 036,00
2 787 979,60

Upravený rozpočet v %
100,2
100,1
100
123,6
100,1
104
100
99,7

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM
A ROZPOČTŮM KRAJŮ (v Kč)
Obdrženo
Skutečně čerpáno
Kraj Vysočina – Oprava hřiště v dolní části obce
30 000,00
30 000,00
Kraj Vysočina – Rozvoj ICT v obci Oudoleň
246 510,00
246 510,00
Operační program Zaměstnanost – Zřízení dětského klubu
13013
400 872,61
400 872,61
v obci Oudoleň – část dotace
Kraj Vysočina – Dar na sportovní aktivity pro žáky –
304
4 579,00
4 579,00
převedeno ZŠ a MŠ Oudoleň
Kraj Vysočina – Dar na podporu vzdělávací činnosti žáků –
304
1 000,00
1 000,00
převedeno ZŠ a MŠ Oudoleň
Kraj Vysočina – Program obnovy venkova Vysočiny –
90
110 000,00
110 000,00
Veřejné osvětlení od č. p. 61 po č. p. 55
Kraj Vysočina – Příspěvek na státní správu
68 100,00
68 100,00
98193 Volby do zastupitelstev krajů
21 280,00
21 280,00
Kraj Vysočina – Příspěvek na akceschopnost Jednotky
14004
1 200,00
1 200,00
Sboru dobrovolných hasičů Oudoleň
ÚDAJ O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE K 31. 12. 2016 (v Kč)
K 31. 12. 2015
K 31. 12. 2016
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
39 292,60
39 292,60
019
Ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek
243 950,00
243 950,00
031
Pozemky
6 879 806,11
6 879 539,98
032
Kulturní předměty
30 534,00
30 534,00
031
Stavby
46 334 517,91
47 314 016,91
022
Samostatné movité věci
4 646 367,00
4 726 870,00
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 047 314,27
1 125 732,57
042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
117 154,00
615 154,00
069
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
872 103,00
872 103,00
Celkem
60 211 038,89
61 847 193,06
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ OBCÍ (v Kč)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
Náklady celkem
3 514 534,59
Výnosy celkem
3 579 200,73
Z toho: Neinvestiční příspěvek od obce na provoz
285 029,00
Dotace od ministerstva školství
3 092 201,00
Výsledek hospodaření
64 666,14
Fond rezerv
16 980,10
Investiční fond
746,23
3

OSOBNÍ ÚDAJE V OUDOLEŇSKÝCH LISTECH
Někteří občané nás žádají o zveřejňování osobních
údajů v zápise ze zasedání zastupitelstva obce
v Oudoleňských listech. Rádi bychom vyhověli, ale
bohužel nám to zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů neumožňuje. Do úplného zápisu může
každý občan nahlédnout na obecním úřadě.
VĚTVE DO KONTEJNERU NA BIOODPAD
NEPATŘÍ
Větve do kontejneru na bioodpad nepatří. Odvážejte
je na kopec za Kubátovy, kde budou o čarodějnicích
spáleny.
ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od měsíce dubna přechází firma AVE
Vysočina s. r. o., Žďár nad Sázavou, na
svoz komunálního odpadu 1x za 14 dní,
vždy v pondělí v lichý týden.
V pondělí 3. 4. 2017 proběhne mimořádný
svoz komunálního odpadu. Další svoz odpadu bude
10. 4. 2017, a poté další lichá pondělí.
POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Povinné očkování psů proti vzteklině se
bude konat ve středu 5. 4. 2017 v době
od 15.30 do 16.30 hodin za kulturním
domem. Očkují se psi starší 3 měsíců.
Vezměte si s sebou průkazku. Poplatek za očkování
činí 100 Kč.

ČISTÁ VYSOČINA 2017
Obec Oudoleň se již tradičně zapojuje do projektu
Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdravý kraj Vysočina.
V sobotu 22. 4. 2017 provedou dobrovolníci úklid
okolí silnice od křižovatky na Cibotín přes obec až
po silnici č. I/34 (hlavní silnice) a podél hlavní silnice
od hnojniště po křižovatku na Slavětín.
ZAPOJTE SE I VY A PŘIJĎTE POMOCI UKLIDIT
NAŠI OBEC A JEJÍ OKOLÍ.
Sraz je v 9.00 hodin u kulturního domu.
KOMINÍK
Stejně jako v minulých letech bude i letos
do naší obce přizván kominík. Vyčištění
komínů a předepsané revize provede
ve dnech 2. - 5. 5. 2017. Zájemci o tuto
službu se mohou přihlásit do 21. 4. 2017
na obecním úřadě.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň provede v pátek
28. 4. 2017 sběr železného šrotu. Železný šrot
připravte k silnici nebo místní komunikaci.
KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 28. 4. - 1. 5. 2017 bude
za kulturním domem umístěn kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner je určen například na staré
matrace koberce apod.

Obec Oudoleň Vás srdečně zve
na přednášku na téma

a jak se mu můžeme bránit...
Otravují Vás podomní prodejci s nabídkou různého zboží nebo s levnější
a výhodnější dodávkou energií? Znáte svá práva při podomním prodeji?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu na předváděcí akci?
Víte, v jakých situacích Vám může pomoci Bílý kruh?

Přednáší Mgr. Antonín Křoustek z Bílého kruhu bezpečí Jihlava
v zasedací místnosti Obecního úřadu Oudoleň.
DEN UČITELŮ
Příležitost, kdy můžeme vyjádřit náklonnost těm, kteří se podílejí na formování našich budoucích generací, nadešla
v pondělí 27. března v zasedací místnosti obecního úřadu. Pozvání zástupců obce přijali pedagogové naší
základní a mateřské školy, aby si společně připomněli již 425. výročí narození českého velikána Jana Amose
Komenského. Byl zakladatelem moderní pedagogiky, poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní
týden. Mezi zásady, kterými se řídil, patřila zásada názornosti, aktivnosti, přiměřenosti a již ve své době zmiňuje
spolupráci rodičů a učitelů, kteří by měli jít dětem příkladem.
Pan starosta poděkoval všem paním učitelkám za jejich starostlivou, obětavou práci s dětmi a obdaroval je milou
jarní kytičkou. Při malé slavnosti se ocenila spolupráce školy a obce, pohovořilo se o současných aktivitách školy a
nechyběly ani plány do budoucna.
Také touto cestou děkujeme všem zaměstnancům základní a mateřské školy, kteří mají velkou zásluhu a náš obdiv
ve výchově a vzdělávání, hluboce si jejich práce vážíme.
Blanka Zvolánková
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Učitelský sbor základní a mateřské školy se zástupci obce.
Horní řada zleva: Ivo Béna, starosta, Mgr. Marie Rajnošková, Mgr. Vladimíra Stehnová, Mgr. Dagmar Losenická, ředitelka,
Mgr. Marta Půžová (učitelka
učitelka MŠ), Kateřina Sobotková, DiS., Mgr. Blanka Zvolánková, místostarostka obce.
Dolní řada zleva: Mgr. Pavla Polívková, Alžběta Křivská, Bc. (učitelka MŠ)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Březen, to je předjaří, tak jsme
zpívali v písničce, a to bylo
první téma, kterému jsme se
tento měsíc věnovali. Užívali
jsme si boj jara a zimy, učili se
poznávat první jarní kytičky,
vybrali jsme si místečko na kraji
Oudoleně, kam chodíme pozorovat, jak se příroda po zimě
mění. Děti si ho pojmenovaly
Strombobuch.
Ve školce si o změnách děláme
jarní zpravodajství. Začali jsme
si lisovat první kytičky, abychom
si z nich mohli začít dělat herbář, budeme ho postupně
s přibývajícími květinkami rozšiřovat. Jak vlastně probouzející
se rostlinka vypadá, sledovaly
děti na pokusech s klíčením a
pučením. Ve skupinkách se staraly o semínka, větvičky a vyrůstající rostlinky.
Dne 9. 3. jsme společně se
školou vyrazili na malý výlet na
kozí farmu v Příjemkách. Děti
obdivovaly množství koz a
hlavně velké množství
ví rozpustilých kůzlátek.

Jaro v mateřské škole
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Že je březen opravdu plný boje jara se zimou, jsme se
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
přesvědčili v den, kdy se k Oudoleni zatoulal lední
Zápis dětí do mateřské školy se
medvěd a my společně se školáky vyrazili pomoci
bude konat ve středu 10. 5. 2017
Eskymákům v jeho lovu. Nejdříve chumelilo a pak
pršelo, děti byly „zmrzlé“, ale hledání medvěda si
v době od 11.00 do 14.30 hodin
pořádně prožily a užily.
v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň.
Zima utekla jako voda a my jsme mohli konečně
oslavit první jarní den. Odstranili jsme ze školky vše, co by mohlo být spojené se zimou, vyprovodili Královnu
Zimu říkankou Zimo, zimo, táhni pryč a vrhli se na výtvarné tvoření jara a sluníček. Naše výtvory nám krásně
rozzářily školku a děti si mohly zakřičet: Jaro už je tu!
Konec měsíce jsme věnovali kultuře. Přijelo k nám Maňáskové divadlo Šternberk se třemi pohádkami: Dlouhý,
Široký a Bystrozraký, O koblížkovi, Tři prasátka.
Našim předškolákům se už pomalu, ale jistě krátí pobyt u nás v mateřské škole, a tak se začínají pozvolna
připravovat na blížící se školní povinnosti. Plní různé úkoly nejen ve školce, ale začali si nosit i všelijaké úkoly
domů, kde s nimi zápolí společně s rodiči. Přejeme hodně trpělivosti .
Na pátek 31. 3. máme naplánovanou odpolední akci s rodiči, kdy půjdeme slavnostně odemknout přírodu, kterou
jsme na podzim uzamkli. Těšíme se, že si opět užijeme společně příjemné odpoledne.
Paní učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EXKURZE - KOZÍ FARMA PŘÍJEMKY
K jaru patří mláďátka, proto jsme se vypravili spolu
s mateřskou školou na kozí farmu do Příjemek. Děti
obdivovaly vousaté kozly a byly nadšené ze skotačících
kůzlátek.
Učitelky ZŠ
 Kůzlátka tam byla roztomilá. Jedno kůzle jsem si
pohladila. Dvě kozy se tam praly. Bylo tam asi kolem
200 kůzlat a asi 130 koz. Bětuška Z., 3. r.
 Líbilo se mi, jak jsme si hladili kůzlátka. Většinou má
koza jen dvě kůzlata, výjimečně může mít čtyři.
Některé kozy mají rohy a některé ne. Lucie S., 4. r.

Exkurze na kozí farmě na Příjemkách

VÝLET NA BLEDULE
V pondělí 20. 3. jsme se po vyučování vydali na tradiční výpravu za kvetoucími bledulemi na Nové Ransko. Mohli
jsme obdivovat nejen tisíce bílých květů, ale i rozkvetlé
lýkovce a devětsily. Pozorovali jsme přírodu, dokonce
jsme našli i slepýše. Po cestě jsme sledovali i lišejníky,
které patří mezi bioindikátory čistoty vzduchu. O tom, že
v našem okolí je čistá příroda, svědčí výskyt lišejníku
provazovky. Tento lišejník je velmi citlivý na znečištění.
Počasí nám přálo, všichni jsme se vrátili sice příjemně
unaveni, ale spokojeni a osvěženi pobytem v probouzející
se přírodě.
Učitelky ZŠ
 Velké bleduliště je na Novém Ransku, je tam bílo a
voňavo po bledulích, chodím tam s dědou a rodiči. Je
tam velký potok, i tam je můžete vidět. Je tam cesta
do Slavětína, a tam bydlím já. Chodím tam ráda. Je to
jedno z nejoblíbenějších míst. Když jsem tam byla
naposledy, bylo tam narváno. Běžte se tam někdy
Děti si hladí slepýše
podívat, je to tam pěkné a voňavé. Kája B., 3. r.
EXKURZE - 21. - 22. 3. 2017 - BRNO - 3. - 5. ROČNÍK
 Brno – exkurze – 21. – 22. 3. 2017. 1. Moravské zemské muzeum – minerály a horniny, Velká Morava (viděl
jsem meč), paleontologie – trilobiti, amoniti, ještěři. 2. Hrad Špilberk – kasematy – dříve skladiště pro vojáky,
pak vězení (viděl jsem, jak se mučí). 3. Anthropos – pravěcí lidé (viděl jsem mamuta v životní velikosti a malého
mamuta), pravěké kresby a oštěpy. 4. Divadlo Polárka – Škola Malého stromu (trošku jsme se báli). 5. Orloj –
Jošt na koni. 6. Ubytování – Kamenná. 7. Planetárium – Kraví hora, film Úžasné planety (motala se mi hlava,
koupil jsem si suvenýr). 8. Brněnský drak, kolo, Petrov. 9. Biskupský dvůr – příroda. Nejvíc se mi líbilo: 1. Cesta
vlakem, 2. Planetárium, 3. Slizský suvenýr. Staník M., 3. r.
 Brno – exkurze. Moravské zemské muzeum – minerály a horniny, diamant, mastek, ropa, zlato a stříbro. Velká
Morava – meče, zbraně, šperky, náušnice, model hradiště, paleontologie - ještěři, trilobiti, amoniti. Hrad Špilberk
– kasematy – dříve sklady pro vojáky, pak vězení. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme šli dolů po schodech. Anthropos
– pravěcí lidé, mamut, zvířata, zbraně. Nejvíc se mi líbil mamut a nástroje. Divadlo Polárka – Škola Malého
stromu. Orloj – Jošt na koni. Ubytování – Kamenná. Planetárium – Merkur – Venuše – Země – Mars – Jupiter –
6

Saturn – Uran, film Úžasné
Brněnský drak
planety. Brněnský drak, kolo,
Petrov. Muzeum – savci, ptáci,
plazi, obojživelníci, ryby. Nejvíc se
mi líbilo, kde jsme spali a svačina.
Samík S., 5. r.
 Dne 21. 3. jsem vstal o půl 7. Ve
čtvrt na 8 pro mě přijeli Zvolánkovi. A pak jsme jeli do Přibyslavi
na vlakové nádraží, kde čekala
paní učitelka. Ve čtvrt na 9 nám jel
vlak. Jeli jsme rychlíkem. Když
jsme dojeli, tak jsme šli do Moravského muzea. Viděli jsme
v muzeu minerály a horniny. Bylo
jich tam hodně. Byly tam svítící
kameny, diamanty a smaragdy.
V muzeu to bylo zajímavé. Potom
jsme se šli ubytovat. Bylo to v ulici
Kamenná 20. Dům byl hezký.
Potom jsme šli do Anthroposu.
Tam jsme se učili o pravěku. Byl
tam mamut a lebky. Tam to bylo
dobré, byli jsme tam tři čtvrtě
hodiny. A pak jsme šli do divadla.
Divadlo bylo o indiánech, hráli
tam živí lidé. Trvalo to cca 1 hodinu. Divadlo se mi moc líbilo. A
ten se večer se zasekly dveře a
jediná Kája zůstala chvíli na chodbě sama. Spali jsme na matracích.
Usnul jsem ve 22.30 a vstal jsem
v 6.00. Ráno jsme se sbalili a šli
do Planetária. Tam nám pán vyprávěl o hvězdách a souhvězdích. A potom jsme shlédli film a šli jsme do vlaku a ve vlaku jsem si psal deník.
Do Přibyslavi jsme přijeli o půl třetí a ve tři jsem byl doma. EXKURZE BRNO SE MI LÍBILA. Top 3 věci: 1. Orloj,
2. Drak. 3. Petrov. Matyáš S., 5. r.
 21. 3. jsme jeli do Brna. Vstával jsem brzo, šel jsem na autobus. Autobusem jsem jel do Borové, přestoupili
jsme a jeli do Přibyslavi na nádraží. Pak jsme jeli vlakem do Brna a 52 minut jsme měli zpoždění. Šli jsme
do Moravského zemského muzea na expozici minerálů a hornin, měli tam diamant, svítící kameny. Některé
minerály jsou zbarvené a barevné. Měli tam zlato, citrín, záhnědy. Nejtvrdší je diamant, nejměkčí je mastek.
Horniny: žula, obsidián. Ropa: černá, nazelenalá, červená a žlutá. Expozice Velká Morava - meče, nástroje,
hroby, pece, nákončí, gombíky, hradby, model hradu, originální palisády, náušnice, sekery, ostruhy. Expozice
Paleontologie - trilobiti, amoniti, ještěři, kůra stromů, kosti. Hrad Špilberk – kasematy, dříve sklad, poté věznice.
Špilberk nejhorší vězení za doby Marie Terezie a Josefa II. Vězení: 1. Lupiči, loupežníci, 2. Vrazi. Mučení:
1. pálení choulostivých míst, 2. palečnice, 3. bota – svírání, drcení kostí – španělka, 4. natahování, 5. vyvracení
rukou. Anthropos – pravěk - předchůdci člověka (Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Člověk
neandrtálský), mamut, kosti, nástěnné malby, chýše, Venuše, nástroje. Divadlo Polárka - Škola Malého stromu.
Poučení – chovat se k sobě hezky. Prohlídka města – Jošt na koni, orloj. Ubytování – Lipka, ulice Kamenná.
Kája se zabouchla. Usnul jsem o půl jedenácté. Snídaně – jogurt. Planetárium – film Úžasné planety, Kraví
Hora. Měl jsem 1 otázku špatně. Koupil jsem si spy glasses. Muzeum - Biskupský dvůr – vycpaná zvířata. Drak,
kolo, Petrov. NEJ věci: 1. Minerály a horniny, 2. Planetárium, 3. Vycpaniny. CHCI DO BRNA ZNOVU.
Tomáš B., 5. r.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OUDOLEŇ
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Oudoleň se bude konat
v pátek 7. 4. 2017 v době od 13.00 do 16.00 hodin
v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň.
Do 1. třídy budou zapsány děti, které se narodily v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
Rodiče si vezmou s sebou k zápisu rodný list dítěte.
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LOV NA MEDVĚDA
10. března došlo v Oudoleni ke dramatické události.
Hrdinní školáci a školkáčci se vypravili zneškodnit zatou
zatoulaného ledního medvěda, který decimoval drůbež a ovce
v oudoleňských chovech a zvěř v honitbách.
Nebezpečného predátora už brzy ráno vystopovali
stateční Eskymáci. Počasí zprvu přálo. Poslední sníh
letošní zimy medvěda zmátl. Myslel si, že je doma na
severu a přestal být ostražitý. Nejvyšší čas vycvičit lovce
z řad žáků ZŠ a MŠ pomocí loveckých disciplín. Eskymáci
nachystali zbraně a lyže na svých stanovištích a lovci
zahájili svůj výcvik. V ten okamžik se však ukázalo, že
počasí je zcela na straně medvěda. Sněhové vločky byly
čím dál mokřejší. Statečné lovce to však neodradilo.
Vánice se změnila v déšť. Lovci se nevzdali. Počasí
přidalo svůj trumf – silný ledový vítr. Marně. Lovci vytrvali.
Odvážně trénovali případný úprk před medvědem na
starobylých lyžích, pilovali kličkování a vrh sušeným
tulením žaludkem (jenž v nastalém mokru přestal být
sušený, nasál vodu a byl těžký), zpřesňovali již tak
bezchybné míření hodem velrybími bulvami na terč a
získávali lovecké dovednosti ve vrhu oštěpem. Zkrátka,
vyzkoušeli si, zda proti lednímu medvědovi obstojí. Od
eskymáckého náčelníka Žluklého Velrybího Tuka pro
jistotu dostali ještě kouzelné šišky, které, když selžou
běžné lovecké prostředky, medvěda zaručeně skolí.
Nastal okamžik plný napětí. Kde je medvěd? Na kost
zmrzlý hrdinný eskymácký stopař vedl lovce ke kaňonu,
kde končily obrovské stopy. A byl tam! Bílý lední medvěd!
Děti našli zatoulaného ledního medvěda
Počasím zdeptaní, avšak stále neohrožení lovci vsadili na
jistotu. Zasypali obludného savce smrští kkouzelných šišek.
Medvěd neměl šanci. Lovci si vzali z medvěda to nejlepší maso a šli se posilnit. Ještě že měli s sebou protřelou
zálesačku, paní učitelku Stehnovou, která dokázala v takovém dešti hravě rozdělat oheň, čímž zpochybnila
rozšířené tvrzení, že voda nehoří. Lovci se občerstvili, ohřáli a šli se sušit do školy.
Na tomto místě je třeba poděkovat Kubovi Bačkovskému, který Eskymákům obětavě pomohl s transportem
medvěda, kterého mohl uvézt jedině traktor. Psí spřežení by ho zřejmě neutáhlo a kro
kromě
mě toho Eskymáci žádného
ochotného psa nesehnali.
Za učitelský sbor Mgr. Pavla Polívková
 Lov ledního medvěda. Byli jsme chvíli ve škole. Učili jsme se Grónskou písničk
písničku. Museli jsme plnit úkoly, byla
tam 4 stanoviště. Muselii jsme jet na lyžích, házeli jsme do medvědí tlamy, potom jsme házeli oštěpem
oš
a dělali
jsme slalom. Bylo tam pět Eskymáků ((Honza Z., Honza F., Tomáš B., Dana Z. a ještě jedna paní Eskymačka).
Potom jsme šli po stopách
ulovit medvěda. A když jsme
ho ulovili, tak paní učitelka
rozřízla medvědovi zadek. A
v tom medvědovi byly špekáčky a potom jsme si je
opekli na ohni. Vojta Z., 3.
LOUTKOVÉ DIVADLO
V úterý 28. března k nám přijelo
loutkové divadlo. K těmto akcím
využíváme zasedací místnost
obecního úřadu. Starší žáci
pomohou nastěhovat židle a
připadáme si pak jako v opravdovém divadle. Tentokrát jsme
viděli celkem 3 pohádky:
Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
O Koblížkovi a O třech prasátkách. Také jsme si společně
zazpívali. Hned jsme měli den
veselejší.
Učitelky ZŠ

Alenka P., 1. r.

Petruška P., 1. r.
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VČELAŘÍCI
Začalo jaro a naši včelaříci se už nemohli dočkat
první jarní prohlídky včelstev. Podle prvních
proletů vypadalo vše v pořádku, ale při otevření
úlů jsme zjistili, že jedny včely nedožily jara.
Bohužel tak to v přírodě chodí, slabé a nemocné
včelstvo umírá, ale ostatní včelstva jsou v pořádku, dokonce jedny obsedají 11 uliček což je
ukazatel zdravých a silných včel, z kterých rozmnožíme pomocí oddělků naše stavy včelstev.
Takže na příští schůzce provedeme léčení,
protože úhyn včelstva byl pravděpodobně
zapříčiněn
přemnožením
roztoče
Varroa
destructor.
A na závěr něco veselého, díky prodeji voskových svíček na předvánočním jarmarku jsme si
pořídili krásná trička, v kterých budeme náš
kroužek reprezentovat v oblastním kole „Zlatá
včela“ konaném 6. května v Senožatech.
David Bačkovský

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA
Aktivita občanů, jejich činorodost a kreativita – v práci i ve volném čase – to je základní předpoklad pro rozvoj
regionu a spokojený život v něm. Proto i jako Kraj Vysočina tyto aktivity podporujeme a motivujeme k nim mimo jiné
různými soutěžemi a oceněními. Rád bych vám připomněl některé z nich.
Už víckrát jsem psal o tom, jak je pro náš kraj důležitá podpora turistického ruchu. Jsme sice počtem obyvatel
druhým nejmenším krajem v zemi, ale máme co nabídnout. Při svých návštěvách našich měst sleduji stále
vzestupnou úroveň turistických informačních center. Města si uvědomují, že „íčka“ jsou často jejich první výkladní
skříní a vylepšují jejich nabídku. To se projevilo rovněž v letošním ročníku krajské soutěže, které se zúčastnilo
45 center. Ve svých kategoriích zvítězila města Polná a Přibyslav.
S propagací v dnešní době nezbytně souvisí úroveň webových stránek. V jejich tradiční soutěži Zlatý erb patříme
k těm úspěšným i v celostátních kolech. Je zjevné, že ačkoliv práce s informacemi a jejich zveřejňování na
webových stránkách má svá pravidla, vždy se najde prostor pro osobitou prezentaci a originální podání. Při
správném poměru obou hledisek je šance i v této soutěži uspět a dát o sobě a své práci vědět. Mezi městy
v krajském kole byly už poněkolikáté nejúspěšnější Jihlava a Okříšky, ale ocenění se dočkaly i Hrotovice, Velké
Meziříčí, Šlapanov nebo Zbilidy. Soutěž letos oslovila informační specialisty a nadšence v Kraji Vysočina i s dalšími
kategoriemi zapojujícími do hodnocených také kulturní a sociální organizace. Mezi nimi byly oceněny například
Oblastní charita Havlíčkův Brod nebo Sbor dobrovolných hasičů Krásněves.
K nově oceňovaným kategoriím jednotlivců patří titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Chceme tímto
podpořit vznik nové tradice, která propojí mladší i starší generaci zabývající se rukodělnou výrobou, tradicemi
i zvyky. K těm, kteří byli oceněni titulem v roce 2016 – pilníkář Drahomír Smejkal a kolář Aleš Uherka – se přidají
letos výrobce štípaných holubiček Jindřich Toman z Pelhřimova, Hana Šmikmátorová, která nejen v Jihlavě maluje
horácké kraslice, a výrobce tradičního šindele Jindřich Holub z Pohledi u Světlé nad Sázavou.
Na jaře budeme také uzavírat tradiční anketu Zlatá jeřabina týkající se kulturních aktivit a péče o kulturní dědictví.
Z přijatých nominací vybrala odborná pracovní skupina třicet kandidátů. Cena Skutek roku je zase výrazem
poděkování a ocenění aktivit všech, kteří v roce 2016 vykonali pro kraj něco mimořádného nad rámec svých
povinností, a to často obětavě a bez ohledu na svůj osobní prospěch.
Koncem března budou rovněž uzavřeny nominace na letošní nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v podobě kamenné,
skleněné nebo dřevěné medaile. Od roku 2008 udělil kraj již 80 těchto originálních medailí.
Výsledky všech těchto soutěží a anket ukazují, kolik máme skvělých jedinců a kolektivů, kteří prostě dělají náš svět
lepším. Rád se každoročně setkávám s těmito vynikajícími lidmi různých oborů, kteří staví pevné základy naší
společnosti.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

KULTURA A INZERCE

Ve dnech 10. – 13. 4. 2017 bude probíhat v zasedací místnosti obce
PŘÍJEM VĚCÍ: 3. 4. od 7.30 do 17.00 hodin
PŘIJÍMÁME: pouze zachovalé dětské oblečení a dětské boty.
Vše označené cenou a značkou, včetně seznamu všech jednotlivě rozepsaných kusů s cenami.

NEPŘIJÍMÁME: špinavé, poškozené a velmi obnošené oblečení.
VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB ve středu 19. 4. 2017.
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KARNEVALOVÁ TOUR KRAJE VYSOČINA V OUDOLENI
Karneval Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina zavítal v neděli 19. března 2017 do Kulturního domu v Oudoleni a nabídl dětem nabitý program.
Celým
elým odpolednem plným pohybových her, soutěží a vystoupení provázel
neúnavný moderátor Milan Řezníček, kterému asistoval Promotým Kraje
Vysočina. Děti i dospělí shlédli taneční vystoupení Hotch Potch, siláckou
exhibici Železného Zekonu, hudební vystoupení Adély Částkové nebo
Michala Davida revival Honza Bartoš.
Mezi další atrakce karnevalového odpoledne patřilo malování na obličej,
fotokoutek,, jízda formulí na playstation a také je přišel navštívit
Tyrannosaurus rex, který byl jako živý. Každý návštěvník akce mohl získat
slevový pas Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina.
Výborné občerstvení zajišťovala Jana Stránská a Ladislava Zvolánková
ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů.
Další
fotografie
z
akce
můžete
shlédnout
na
https://cscz.facebook.com/rodinnepasyvysocina/

PLÁNOVANÉ AKCE
5. 4. 2017

Očkování psů proti vzteklině

Obec Oudoleň

5. 4. 2017

Přednáška Dokážete zachránit život?

Obec Oudoleň

7. 4. 2017

Zápis do základní školy

ZŠ a MŠ Oudoleň

15. 4. 2017

Velikonoční taneční zábava - Kyvadlo

TJ Sokol Oudoleň

22. 4. 2017

Čistá Vysočina

Obec + SDH

22. 4. 2017

Soutěž mladých hasičů v Kohoutově

SDH Oudoleň

28. 4. 2017

Šachový turnaj škol v kulturním domě

ZŠ a MŠ Oudoleň

28. 4. 2017

Sběr železného šrotu

SDH Oudoleň

28. 4. - 1. 5. 2017

Kontejner na velkoobjemový odpad

Obec Oudoleň

30. 4. 2017

Pálení čarodějnic s ohňostrojem

SDH Oudoleň

2. 5. 2017

Přednáška Podomní prodej

Obec Oudoleň

2.- 5. 5. 2017

Kominík

Obec Oudoleň

10. 5. 2017

Zápis do mateřské školy

ZŠ a MŠ Oudoleň

23. 5. 2017

Svoz nebezpečného odpadu

Obec Oudoleň

27. 5. 2017

Okrsková soutěž hasičů v Havlíčkově Borové

SDH Oudoleň

10. 6. 2017

Setkání rodáků

Obec ZŠ a MŠ Oudoleň
Obec,

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci dubnu oslaví
výročí narození:
Jaroslava Ondráčková, Oudoleň 3
BLAHOPŘEJEME!
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