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                JARNÍ  

  POČÍTAČOVÝ KURZ 
 

      Obec Oudoleň pořádá II. kurz práce 
s internetem a digitální fotografií. 
 

Co se na kurzu naučíte? 

 naučíte se komunikovat po internetu 

 budete pracovat s e-mailem 

 naučíte se pracovat s facebookem a dal-
šími sociálními sítěmi 

 naučíte se posílat zprávy a telefonovat 
přes internet 

 dozvíte se, jak se bránit před viry 

 naučíte se komunikovat elektronicky se 
státní správou, dozvíte se, co je to 
datová schránka a k čemu ji můžete 
využít (výpis trestných bodů z konta 
řidiče, výpis z rejstříku trestů a další) 

 naučíte se pracovat s fotografiemi, 
stahovat je do počítače  

 a mnoho dalšího 
 

Školící firma zajistí počítače a kvalifi-
kovaného lektora.  
Kurz je určen pro seniory a občany ve vě-
kové kategorii 55+. 
Účastníci kurzu získají certifikát o absol-
vování kurzu.  
Kurz je zdarma. 
Kde a kdy kurz proběhne? 

 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 každý den od 9.00 do 13.00 hodin 

 ve dnech: 19. - 23. 2. 2018.  
                     

Přihlášky přijímáme osobně nebo telefonicky  
(č. tel.: 569 642 201 nebo 773 744 815)  
na obecním úřadě  

do 14. 2. 2018.  

 
 
 
 

V sobotu 

10. února 

2018 

bude naší obcí 

procházet 

již tradičně 

MASOPUSTNÍ 

PRŮVOD 

s  kapelou. 
 

 

 

Obec Oudoleň pořádá  

ZÁJEZD DO DIVADLA BROADWAY PRAHA 

NA MUZIKÁL S PÍSNĚMI VÁCLAVA NECKÁŘE 
 

 
 
 

Sobota 17. 3. 2018 
Začátek: 18.00 hodin. 

Cena vstupenky: 300 Kč/osoba. 
Odjezd ve 14.00 hod. z autobusových zastávek. 

Přihlášky: do 28. 2. 2018  
na obecním úřadě nebo v prodejně COOP.  

Vstupenky se hradí při přihlášení. Doprava zdarma. 
 

 
  
                         ÚNOR  2018  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 

                                        Všechny tímto srdečně zveme na 
 
 

 
 

      
              

                           v neděli 11. února 2018 
                                   od 14.00 hodin  
                           v Kulturním domě v Oudoleni.  
   

                 Odpolednem bude provázet DJ Jaromír Najman. 
 

                               Všechny čeká plno her, písniček a soutěží. 

                                  Občerstvení pro děti i rodiče zajištěno. 

                                       Těšíme se na velkou účast masek. 

                                           Každá maska získá odměnu. 

                                                   Vstupné dobrovolné. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tříkrálová sbírka 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 18. 1. 2018 

 

Výsledky volby prezidenta ČR v obci Oudoleň 
 

I. kolo 
Počet voličů ze seznamů voličů          284 
Počet voličů, kteří volili   199 
Počet platných hlasů   198 
tj. 69,7 % 
 
Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty: 
Miloš Zeman      78 
Jiří Drahoš      47 
Pavel Fischer      38 
Marek Hilšer      14 
Michal Horáček      14 
Mirek Topolánek       7 
 

II. kolo 
Počet voličů ze seznamů voličů          285 
Počet voličů, kteří volili   222 
Počet platných hlasů   222 
tj. 77,9 % 
 
Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty: 
Miloš Zeman    116 
Jiří Drahoš    106 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

- Usnesení z minulého zasedání - Zastupitelstvo 
doporučuje pokácení stromů před čp. 135 a po-
kácení lípy před čp. 110. Bude provedena úprava 
svahu a následná náhradní výsadba před čp. 135 
a před čp. 110. 

- Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny reagujícím na 
rozhodnutí zastupitelstva o výši finanční spolu-
účasti při řešení odvodu vody z propustku. 
KSÚSV nesouhlasí se schválenou výší příspěvku. 
Pokud obec neschválí spoluúčast ve výši 50 % 
nákladů, KSÚSV zvažuje propustek zaslepit. 
Zastupitelstvo nesouhlasí se zaslepením propust-
ku, nadále  trvá  na  příspěvku ve výši 20 tisíc Kč 
a doporučuje KSÚSV jednat s majitelem pozem-
ku o možné spoluúčasti. 

- Zastupitelstvo schvaluje prodloužit pronájem 
pozemku p. č. 73, vodní plocha, o výměře 874 m
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– rybník  „U Slámů“  na   dobu  do  31. 12. 2020 
za cenu 1 311 Kč za rok.  

- Zastupitelstvo schvaluje na základě geometric-
kého plánu č. 390 – 79/2017 vytvořeného firmou 
Lenka Mášová – Geodézie, Přibyslav, směnu po-
zemku  p.  č.  683/31,  ostatní plocha, o výměře 
37 m

2
, a pozemku  p. č. 61/3,  zahrada, o výměře 

31 m
2
, ve vlastnictví Obce Oudoleň za pozemek 

p. č. 60/24, trávní porost, o výměře 7 m
2
 ve vlast-

nictví žadatelky. Cena směňovaných pozemků 
činí 20 Kč/m

2
. Rozdíl v ceně směňovaných po-

zemků bude uhrazena při podpisu smlouvy.  
- Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného  břemene  a  smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-2016152/VB/001, 
Oudoleň, p. Doležel, 3RD, KNN mezi Obcí 
Oudoleň a ČEZ Distribuce, a. s. Děčín. Smlouva 
se týká stavby zařízení distribuční soustavy – 
zemní kabelové vedení nn (v předpokládaném 
rozsahu 176 m délkových kabelového vedení nn), 
které se bude nacházet na pozemcích p. č.   
160/29, p. č. 160/30 a p. č. 160/31 v k. ú. 
Oudoleň. 

- Zastupitelstvo schvaluje Pasport komunikací 
Oudoleň. 

- Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí Zása-
dy Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 
2018. Žádost lze podat od 1. 2 do 29. 6. 2018. 
Maximální výše dotace činí 127 tis. Kč. Spolu-
účast obce 50 %. Žádost o dotaci bude řešena po 
jednání s firmou Matějka a s KSÚSV. 

- Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti pana 
Václava A. finanční dar na vydání knihy ve výši 
10 000 Kč. 

- Zastupitelstvo projednalo přistoupení obce do 
Sdružení místních samospráv ČR a v rámci 
tohoto sdružení využít služby pověřence pro 
ochranu osobních údajů pro obec a školu. 
Zastupitelstvo schvaluje přistoupení Obce 
Oudoleň  do  Sdružení  místních  samospráv  ČR 
na  základě  zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení 
místních samospráv České republiky a ukládá 
starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její 
zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla 

Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě 
jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.  

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

 Era  533 142,71 
 ČSOB a. s.               2 790 771,26 
 Česká spořitelna a. s.    90 382,44 
 Česká národní banka  255 645,80 
 Celkem                           3 669 942,21 Kč. 
 

 Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk 
činí 3 577 114,21 Kč. 

- Zastupitelstvo schvaluje, v souladu se Zásadami 
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací na obnovu kulturních památek v Kraji 
Vysočina, podíl obce na obnově kulturní památky 
„Venkovská usedlost čp. 20“ ve výši 10 % 
z celkových nákladů, tj. ve výši 26 050 Kč.  

- Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o poká-
cení 1 kusu jedle na pozemku p. č. 37/1 z důvodu 
nebezpečí pádu na elektrické vedení a zastínění 
zahrady  a obytného  stavení. Zastupitelstvo  bere 
na vědomí a pověřuje výbor pro životní prostředí 
prošetřit žádost. 

- Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
žádost o zatrubnění příkopu na obecním pozemku 
p. č. 648/137 (27 m

2
) a p. č. 22/3 (200 m

2
) v roce 

2018. 
- Různé - Zastupitelstvo projednalo a bere na 

vědomí: 
- vyúčtování Obecního plesu 
- příspěvek ve výši 1 000 Kč na dětský karneval, 

který se koná 11. 2. 2018 
- účast naší obce na X. ročníku úklidu 

prostranství u silnic Kraje Vysočina s názvem 
Čistá Vysočina. 

 



3 
 

SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,  
      stejně jako každý rok, tak i letos bych Vás rád seznámil s hodnocením uplynulého roku a s výhledem pro rok 
letošní.  
 

Akce realizované v roce 2017: 
      V roce 2017 byl provozován Dětský klub, na jehož provoz obec 
čerpala dotaci z programu Operační program Zaměstnanost v rámci 
projektu "Zřízení dětského klubu v obci Oudoleň". V rámci dětského 
klubu, mimo každodenního provozu ve školním roce, obec také zajišťo-
vala příměstské tábory o jarních a letních prázdninách. V roce 2017 obec  
obdržela na provoz dotaci ve výši 651 972,81 Kč. 
 

      V období březen - květen byl realizován projekt "Rozvoj ICT  v  obci  
Oudoleň_2"  v  hodnotě 419 000 Kč. Obec na tuto akci získala dotaci od Kraje Vysočina ve výši  249 389 Kč.  
 

      V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 obec realizovala v rámci projektu 
Montáž a výměna vodovodních šoupat výměnu 15 ks vodovodních šoupat a instalaci 3 ks 
nových vodovodních šoupat na vodovodním řádu obce. Celkové náklady akce 169 545 Kč, 
dotace činila 84 772 Kč.  
 

      Obec získala dotaci na akci Posílení vodárenské soustavy v obci Oudoleň ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. V roce 2017 obec provedla výběrové řízení na dodavatele. Akce bude realizována v letošním roce. 
Náklady na akci byly vysoutěženy ve výši 755 320 Kč, výše dotace činí 80 %, tj. 604 256 Kč. V rámci akce bude 
provedeno posílení vrtu v Březině. 
  

      Dále obec získala dotaci na nákup Dopravního automobilu pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Oudoleň. Celková cena automobilu činila 1 086 338 Kč. Na nákup 
automobilu obec získala dotaci ve výši 450 000 Kč od Ministerstva vnitra ČR a dotaci ve výši 300 000 Kč od Kraje 
Vysočina. Dále z vlastních prostředků obec zakoupila přívěs za dopravní automobil v hodnotě  79 739 Kč. 
 

      Další dotací z Kraje Vysočina byl příspěvek na realizaci akce Setkání rodáků, při příležitosti 620 let od první 
písemné zmínky o obci. Obec  získala  dotaci  ve  výši  19 137 Kč, z  které  částečně  hradila  ozvučení, hudební 
a šermířské vystoupení, ohňovou show, fotografa a pronájem prodejních stánků. 
  
     Z  grantového  programu  Bezpečná silnice 2017 z Fondu Vysočiny obec získala dotaci 
na akci Autobusová zastávka a nástupiště Oudoleň. V roce 2017 byla zrealizována 
instalace autobusové čekárny u silnice I/34, v letošním roce  budou opravena  nástupiště  autobusových  zastávek 
v horní a dolní části obce. Celkové náklady akce činí 163 895 Kč, obec získala dotaci ve výši 50 %, tj. 81 948 Kč. 
 

      Z Fondu Vysočiny obec získala i další dotaci, a to z grantového programu Čistá voda 2017, na projekt Studie – 
kanalizace. Celkové náklady na projekt činí 35 000 Kč bez DPH, obec získala dotaci ve výši 55 %. 
  
      Další projekt  realizovaný  za  podpory  Fondu  Vysočiny, který  byl částečně realizován v roce 2017 je projekt 
IT senioři z programu Informační a komunikační technologie 2017. Druhá část projektu bude realizována v únoru 
letošního roku. Celkové náklady činí 37 040 Kč, obec získala dotaci ve výši 51,84 %, tj. 19 200 Kč. 
  

     V  roce 2017  se  také obci podařilo získat z Kraje Vysočina dotaci na novou drobnou lesní techniku, obec si 
v rámci této  dotace  koupila  novou  motorovou  pilu  a  křovinořez, celkové náklady 32 339 Kč, obec získala dotaci 
ve výši 18 000 Kč.  

Obec dále obdržela v roce 2017 další příspěvky, dary a dotace:  

 Dar od  Kraje  Vysočina na podporu vzdělávací  činnosti  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami ve výši 
1 000 Kč. Dar byl převeden na účet ZŠ a MŠ Oudoleň. 

 Dar od Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských 
zařízení a na školních sportovištích ve výši 4 304 Kč. Dar byl převeden na účet ZŠ a MŠ Oudoleň. 

 Dotaci  od  Kraje  Vysočina  na  zabezpečení  akceschopnosti  jednotky  sboru  dobrovolných   hasičů  ve  výši 
1 200 Kč. Dotace byla použita na úhradu STK a emise naší "Kačenky" - Speciální požární Tatry 805.  

 Dotaci na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 17 002 Kč.  

 Dotaci ze státního rozpočtu na státní správu ve výši 72 500 Kč.      
 

Akce bez dotace: 
     Další akce, které  jsme  realizovali z vlastních prostředků:  montáž  a  rozšíření  veřejného  osvětlení  od čp. 60 
k čp. 11, zpracování územní studie pro nové stavební parcely, apod.  

      Rád bych také zmínil kulturní a sportovní akce (maškarní průvod, závody na bobech, dětský karneval, pouťové 
posezení, lampionový průvod, posezení se seniory, rozsvěcení stromku, vítání občánků, jarmark, divadlo, 
přednášky, besídky, zájezdy, apod.) které mají v naší obci již tradici. Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří 
se na těchto akcích podílejí a věnují svůj čas při jejich zajišťování a organizování.  
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P O Z V Á N K A  
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude 
konat ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
 Záměr zřízení věcného břemene a práva provést stavbu 
 Inventarizační zpráva za rok 2017 
 Program obnovy venkova Vysočiny 
 Grantové programy Fondu Vysočina  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Několik údajů z účetnictví obce k 31. 12. 2017:  
 

Celkové příjmy za rok 2017                                          9 566 135,20  Nejvyšší příjmy za rok 2017:                                           

Celkové výdaje za rok 2017                                      7 986 275,15  Daně 5 035 631,47 

   Příjem z pronájmu – LDO Přibyslav 779 580,- 

Celkové náklady na provoz školy    275 000,-  Dotace - Dětský klub    651 972,81 

   Dotace - dopravní automobil 450 000,- 

Splátky úvěru                                                          431 856,-    

   Nejvyšší výdaje za rok 2017:                                           

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2017                                   3 898 063,39  Nákup doprav. automobilu a přívěsu                                                                                                1 166 077,- 

      z toho bankovní záruky od firem 185 656,-  Nákup rodinného domu čp. 120                                                                                                    722 000,- 
 

A jaký bude letošní rok? 
     V letošním roce nás čeká nejen dokončení akcí, s jejichž realizací 
jsme začali v roce 2017, ale také budeme realizovat akce nové. 
V první řadě se pokusíme získat dotaci na rekonstrukci rodinného 
domu čp. 120 na sociální bydlení, dále máme v plánu provést opravu 
bývalého zimního stadionu, opravu komunikace od čp. 95 k čp. 111, 
opravu mostku u čp. 84 a další akce, na které se v průběhu roku 
budeme snažit získat finanční prostředky a průběžně Vás o nich 
budeme informovat. Pokud budou některé práce spojeny s dočasným 
omezením, prosím Vás tímto o trpělivost. 
     Také nás čeká instalace nového veřejného osvětlení v dolní části 
obce v rámci umístění el. vedení do země. V roce 2018 proběhne 
schvalovací řízení na projekt, v roce 2019 bude provedena samotná 
realizace umístění NN do země a zároveň bude řešeno veřejné 
osvětlení. Tímto  žádám  občany  dolní  části  obce, aby na obecní 
úřad nahlásili případné připomínky k osvětlení (kde by chtělo světlo 
přidat, či naopak ubrat).  
      V roce 2018 se budeme snažit dobře hospodařit s finančními 
prostředky, které budeme využívat účelně a rozvážně jak pro obec, 
tak i pro občany Oudoleně.                                                      Ivo Béna  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
     Radost z dobrého skutku – tak lze jinak 
nazvat největší dobrovolnickou akci konanou 
vždy na počátku nového roku, Tříkrálovou sbírku, 
která obnovuje starou lidovou tradici 
tříkrálových koledníků předávajících ra-
dostnou zvěst o Bohu. Podobně jako Tři 
králové z východu nesli do Betléma své dary 

chudému narozenému dítěti, tak i koledníci Tříkrálové sbírky přinášejí 
do našich domovů dary – zvěst o narození Ježíše v Betlémě a po-
žehnání, které na dveřích domu symbolizuje nápis posvěcenou křídou 
„†C†M†B“. Nejsou to ale počáteční písmena jmen Tří králů, ale 

latinský nápis „Christus Mansionem Benedicat“, což 
znamená: „Kristus ať požehná příbytek“ a všechny 
přítomné v něm. Naší obcí a obcí Slavětín zněly v so-
botu 6. ledna hlasy mladých koledníků, kteří ve dvou 
skupinách  obešli  všechny  domy, zazpívali, poprosili 
o příspěvek do zapečetěných kasiček a obdarovali 
domácnosti malým dárečkem. 
     Výtěžek   letošní   sbírky   činí  19 660 Kč,  což  je 
o 1 240 Kč méně než v loňském roce. V obci Oudoleň 
se vybralo 14 380 Kč (o 710 Kč méně než loni), v obci 
Slavětín 5 280 Kč (o 530 Kč méně než loni). Finanční 
prostředky využije Oblastní charita Havlíčkův Brod na nákup 16 nových aut do terénních služeb, dále jako dar na 
realizaci humanitárních projektů v Indii, na odstraňování následků při mimořádných situacích jako povodně, požáry 
apod. a na přímou pomoc potřebným v nouzi. 
     Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem, ať už to bylo penězi, laskavým přijetím 
koledníků, pohoštěním, zájmem o akci nebo jen milým úsměvem. Je to znamení, že lidí s dobrým srdcem ochot-
ných pomáhat se u nás najde ještě stále dost. Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné 
realizaci sbírky, především koledníkům - Martinu Antlovi,  Štěpánu  Holasovi,  Bětušce  Zvolánkové,  Nelince 
Slámové, Matyáši Slámovi, Haničce Zvolánkové a jejich doprovodu - paní Marii Antlové a paní Veronice 
Slámové. 

EVIDENCE OBYVATEL 

STATISTIKA K 1. 1. 2018 

Pohyb obyvatel v roce 2017: 

Přistěhovaní 11 

Odstěhovaní 11 

Narození 2 

Zemřelí 3 

  
Počet obyvatel k 1. 1. 2018: 359 

     z toho: mužů 186 

                 žen 173 

  
Průměrný věk: 40,06 

     z toho: mužů 38,68 

                 žen 41,54 
 

 

Počet obyvatel podle věku:  

- věk 0 - 15 62 

     z toho: mužů 32 

                   žen 30 

- věk 16 - 60 221 

       z toho: mužů 121 

                   žen 100 

- věk 61 a více 76 

        z toho: mužů    33 

                    žen  43 
  
Počet cizinců k 1. 1. 2018:  11 
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     Vánoční období jsme v naší farnosti zakončili v neděli 7. ledna ve Vepřové tradiční hrou Čtvrtý z mudrců, která 
je poděkováním všem účastníkům tříkrálové sbírky a výtěžek z této akce poputuje na stavbu kostela v Sázavě.   
                                                                                                                                                         Blanka Zvolánková 

NABÍDKA - PRODEJ DŘEVA Z OBECNÍHO LESA 
     Zájemci o prodej dřeva z obecního lesa se mohou hlásit do 23. 2. 2018 na obecním úřadě nebo u pana 
starosty. Kulatina – délka 2 m - cena 750 Kč/m

3
 + DPH, špičky - cena 700 Kč/m

3
 + DPH. Cena bez dopravy.   

 
 
 
 
 

  

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

LEDEN V MŠ   

     Vrátili  jsme  se  po  Vánocích do škol-
ky a stále čekali, kdy se konečně objeví 
královna Zima, abychom si mohli užívat 
přírodu a hlavně naši zahradu v celé její 
zimní kráse. Jenže Zima stále nikde. Děti 
přišly na to, že se asi ještě nevrátila z do-
volené. A dokud nám bude ve školce na 
výstavě stále viset pan Podzim, tak se 
Zima těžko objeví. Tak s velkým nadše-
ním pana Podzima „zlikvidovaly“ a čekali 
jsme dál. Čas čekání jsme si zkrátili vzpo-
mínáním na Vánoce, na vánoční 
pohádky. A protože máme před sebou 
celý další rok, tak  jsme  se soustředili na 
pohádku O dvanácti měsíčkách. S ní jsme pracovali a zpracovávali ji z různých oblastí (řečové, pohybové, 
výtvarné, hudební) a připravili si ji tak, že jsme ji nakonec společně zahráli. Během práce s pohádkou se děti také 
naučily názvy měsíců a ročních období. Více jsme se zaměřili na vládu  měsíce  ledna a s ním se začala objevovat 
i Zima. Abychom její vládu posilnili, tak jsme si vytvořili obraz královny Zimy i ve školce. A pomohlo to! Konečně si 
děti užívaly sníh a s ním spojené zimní radovánky. Experimentovaly se sněhem a ledem a sledovaly, co všechno 
zima dokáže. Jenže dlouho  jim  královna  Zima  nepřála  a  ke  konci  ledna opět začala slábnout a s ní mizet sníh. 
A tak jsme si museli sněhové veselí přesunout do školky a na zimu si aspoň hrát: zasněžili jsme si třídu papírovými 
vločkami při skladbě Claude Debussyho Tanec vloček, nadělali si papírové koule a užili si pořádnou koulovanou, 
vytvořili si ve třídě sněhové závěje, a dokonce si postavili i sněhuláka. Ale pravá zima je pravá zima, tak se 
budeme těšit na únor, že se za námi královna Zima ještě vrátí.                                                         Paní učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA          

PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ 
      V pondělí 15. 1. absolvovali žáci 3. až 5. ročníku kurz zdravovědy, a to v rámci projektu PREVENCE 
DĚTSKÝCH ÚRAZŮ, kterého se každoročně účastníme. Děti si nejdříve připomněly, jaké zdraví ohrožující situace 
mohou nastat a jaké chování je nebezpečné. Pak ve skupinách soutěžily - odpovídaly na otázky, jak si počínat, 
když se ocitnou v různých nebezpečných situacích, jak jim předcházet a jak postupovat při poskytování první 
pomoci. V závěru kurzu děti nacvičovaly resuscitaci. Vedly si dobře a bylo vidět, že se k těmto tématům  pravidelně 
vracíme.                                                                                                                                                       Učitelky ZŠ 
 

BRUSLENÍ 
     Ve čtvrtek 25. ledna  jsme  se  určitě  všichni  do školy moc těšili. Školní aktovky jsme tentokrát nechali doma 
a vydali jsme se bruslit. Jelikož letos počasí moc zimním sportům nepřeje, museli jsme za ledem na zimní stadion 
do Chotěboře. Základy bruslení by měl zvládnout každý školák, stejně jako třeba čtení, psaní, počítání. A tak jsme 
hned ráno nasedli do objednaného autobusu a těšili se, co nás všechno čeká. A opravdu toho nebylo málo. Přivítali 
nás tři hokejoví trenéři, kteří si děti rozdělili do tří skupin, aby s nimi mohli co nejefektivněji pracovat na technice 
bruslení. Byl čas i na hry a zábavu, někteří si na konci zahráli i hokej. Lední plochu jsme bez problémů zaplnili, 
bruslit jelo celkem 30 dětí. Vedle školáků jsme s sebou tentokrát vzali i 5 předškoláků. A musíme říci, že to zvládli 
výborně. Cestou zpátky sice někteří únavou v autobuse usnuli, ale to nám nevadilo. Moc jsme si to užili a těšíme 
se, že si to letos ještě alespoň jednou zopakujeme. 
     Děkujeme panu Mirkovi Janáčkovi za zajištění trenérské pomoci pro naše děti a za zafinancování ledové 
plochy.                                                                                                                                                          Učitelky ZŠ 
 
 Jeli jsme bruslit hned první hodinu. Jeli jsme s panem Bencem. A když jsme tam byli, tak jsme se v šatně 

převlékli a pak jsme jeli k trenérům, tam jsme se rozdělili. Kdo neuměl jezdit, měl hrazdičku, tak jsme šli na 
jednu stranu. Ti, kteří uměli, šli jinam. Já jsem byla s hrazdičkou. Pak jsem to zkusila bez ní, pořád jsem padala. 
Měli jsme hodného trenéra. Moc se mi to líbilo. Lucka S., 5. r. 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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PODĚKOVÁNÍ 
      Děkujeme panu Michalu Blažkovi a panu Václavu Augustinovi za zajištění a pomoc při výrobě svícnů na školní 
besídku, dále pak Markovi Doleželovi za ozvučení školní besídky.                                       Učitelky ZŠ 
 

KERAMIKA 
     V lednu za námi opět dojíždí paní 
Lenka Sedláková, která s dětmi pracuje 
s keramickou hlínou. Zájem o keramiku 
projevili všichni školáci, v únoru bude 
pracovat i se staršími dětmi z MŠ.                                     
                                                   Učitelky ZŠ 
  

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO 
      V lednu se také školáci připravují na 
recitační soutěž. Během ledna a začátkem 
února probíhá školní kolo, ti nejlepší pak 
pojedou změřit  své recitační dovednosti  
16. února do Chotěboře.            Učitelky ZŠ 
 

 
 
 

VÝLET DO SKI AREÁLU MLADÉ BUKY 
     Tak nám opět vyšlo. Tím myslím počasí, které ještě pár dní před plánovaným lyžařským zájezdem do Mladých 
Buků nestálo za nic. Ale do soboty napadlo dostatek sněhu, aby se v lyžařském areálu mohlo lyžovat na všech 
sjezdovkách. V provozu byly všechny vleky, včetně sedačkové lanovky. Takže kdo měl zájem a přihlásil se, 
nelitoval. Dopoledne bylo zataženo, občas sněhová přeháňka, ale po obědě na nás vykouklo i sluníčko a teplota se 
držela lehce nad nulou. Někteří stáli na lyžích poprvé. Dopoledne trénovali na menší sjezdovce Rozárka nebo 
v dětském Kidparku, ale odpoledne už všichni sjížděli opravdové velké sjezdovky. Právě proto jezdíme do tohoto 
areálu, aby i ti nejmenší či méně zkušení se nebáli a užili si lyžování dle svých možností. Odměnou pro malé i vel-
ké byla na závěr jízda na bobové dráze.  
     Předloni jelo 20 lyžařů, vloni 30 a letos byl autobus zaplněný do posledního místa. Opět jsme využili domácího 
autobusu a pan Benc nás bezpečně dovezl tam i zpět.  
     Taky slavní s námi lyžovali. Někdo poznal, někdo ne. V restauraci a na svahu jsme se setkali s Richardem 
Krajčem ze skupiny Kryštof a jeho manželkou Karin.  
      Díky všem za krásný lyžařský den!                                                                                                  Jana Kubátová                                                                                                                      
 

 
 

 

     Dopravní obslužnost v Kraji Vysočina může na přelomu let 2019 a 2020 doznat zásadních změn. Po podrobné 
a rozsáhlé analýze jsme připravili řešení, které by historicky nastavený stav veřejné autobusové i vlakové dopravy 
zlepšilo. Oproti jiným krajům jsou sídla na území Vysočiny hustě rozdrobena, o to je efektivní řešení dopravní 
obslužnosti regionu obtížnější. Kraj Vysočina je svým osídlením polycentrický, nemá jedno velké sídlo, do kterého 
se cestující přednostně dopravují. A proto je logické a přirozené zajistit dopravní obslužnost tzv. síťovým 
charakterem, což právě připravovaný nový systém Veřejná doprava Vysočiny (VDV) splňuje. 
     Pokusím se alespoň ve stručnosti vysvětlit důvod těchto kroků. Současný systém smluvních vztahů 
s autobusovými i vlakovými dopravci musí být v souladu s legislativou do roku 2020 nově upraven a dopravci 
vybráni podle nových pravidel. Je to jedinečná příležitost historicky vzniklý, několik desítek let starý, systém 
dopravní obslužnosti přizpůsobit aktuálním potřebám obyvatel Kraje Vysočina. Kraj i obce v současné době 
přispívají výraznými dotacemi na jednotlivé složky dopravy. Snahou nového systému je propojit a tím ulehčit a ze-
fektivnit  veřejné  cestování pro  co  nejširší  skupinu  spoluobčanů.  Zároveň  musí dojít ke zlevnění dopravy, a tím 
i k možnosti jejího posílení – tedy zvýšení počtu nabízených spojů. V současnosti cestující nemá možnost využívat 
řízený přestup z jednoho dopravního prostředku na druhý. Železnice si v některých případech konkuruje 
s autobusovou dopravou, jedou současně. Kraj dává dotace na obojí a náklady na financování takto organizované 
dopravy jsou vyšší. Nový systém veřejné dopravy tyto zdvojené spoje vyřeší, navíc na sebe budou logicky i časově 
navazovat,  bude  možno  zakoupit  jednu  jízdenku  společnou pro autobus i vlak. Tím ušetříme cestujícím peníze 
a také v řadě případů zkrátíme jízdní časy.  

Bruslení – 25. 1. - Myšlenková mapa   
 

Líbilo          Zlepšení Rukavice          Čerstvý vzduch 
  Dobrý trenér             Únava Legrace          Zábava 

                        Fotka  Přilba  Výcvik 

Hrazda          Aréna    2 hodiny              Oteplováky 

Chotěboř     Pocení      (Nelinka S., 2. r. ) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

Bruslení – 25. 1.  - Myšlenková mapa 
 

Líbilo          Lední sport  Hry na ledu 
  Hokejka      Legrace                       Výcvik 
   2 hodiny           Vyhřívaná šatna 

      Zlepšení               Aréna        Focení           Led 

Chci jít znovu Brusle      ( Jenda S., 2. r. ) 
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                        ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                            V měsíci únoru oslaví výročí narození: 
 

                            Vlasta Neubauerová, Oudoleň 133     

                                  BLAHOPŘEJEME! 
 
 
                                                                                    

            
 

     Nová Veřejná doprava Vysočiny nabídne tzv. jednotný přestupný zónově relační tarif. Jeho velkou výhodou 
bude umožnění  přestupů  v  rámci  časové  jízdenky,  cestující  bude  moci  přestoupit  z  autobusu  do  autobusu 
a z autobusu na vlak nebo opačně, aniž by si musel  kupovat  další  jízdenku. Cestující  bude  moci využít jízdenku 
i  ve vozech městské hromadné dopravy – po uzavření přístupových smluv mezi Krajem Vysočina a městy, v nichž 
je městská hromadná doprava provozována. Další výhodou bude pro pravidelného cestujícího využití jízdenek 
s týdenní a měsíční platností, které budou cenově zvýhodněné oproti jednotlivému jízdnému. Nový systém zajistí 
díky celkovému zefektivnění dopravy i nové víkendové spoje, na něž doposud kraj nepřispíval. 
     Když  tedy  vše  shrnu – výsledkem  Veřejné  dopravy Vysočiny bude pohodlnější cestování s lepším spojením 
a s možností přestupů i mezi autobusy a vlaky – na jednu jízdenku včetně varianty levnějších týdenních nebo 
měsíčních. V minimu případů některé dřívější spoje zaniknou, ale daleko více jiných přibyde. Celkově by mělo ale 
dojít k zavedení více spojů s efektivním propojením. Návrh systému bude v první polovině letošního roku 
předložen Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Bude to ještě dlouhodobý a složitý proces, ale věřím, že dojdeme 
společně ke kýženému výsledku a že zavedení nového systému bude fungovat ve prospěch pohodlnějšího života 
občanů Vysočiny.                                                                                             Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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PLÁNOVANÉ AKCE 

 10. 2. Masopustní průvod SDH Oudoleň 

11. 2. Dětský karneval 
Mgr. Blanka Zvolánková 

Jana Kubátová 

 17. 2.  Výroční členská schůze TJ Sokol Oudoleň 

26. 2. - 2. 3. Jarní prázdniny  

3. 3. Myslivecký ples MS Oudoleň 

17. 3.  Zájezd Mýdlový princ Obec Oudoleň 

29. 3. – 2. 4.  Velikonoční prázdniny  

31. 3. Velikonoční taneční zábava TJ Sokol Oudoleň 

Ve dnech 19. - 23. března 2018  
bude probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

PŘÍJEM VĚCÍ:   
pondělí 12. března 2018 od 7.30 do 17.00 hodin 

Vše označené cenou a značkou,  
včetně seznamu všech jednotlivě rozepsaných kusů s cenami. 

NEPŘIJÍMÁME: špinavé, poškozené a velmi obnošené oblečení a boty. 

 

 

 
 

 

KULTURA - INZERCE 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE TJ SOKOL OUDOLEŇ  
V sobotu 17. 2. 2018 od 18.00 hodin se koná v hasičské klubovně 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE TJ SOKOL OUDOLEŇ. 

     Rádi bychom projednali existenci spolku. Komu alespoň trochu záleží na dění v obci a konaných 
akcích, prosím přijďte.                                                                                      Za TJ Sokol Oudoleň Miroslav Janáček 
 

PODĚKOVÁNÍ 
     Děkuji panu Miloslavu Bencovi za obětavou a pohotovou pomoc při 
úrazu 14. ledna 2016.                    Irena Petříčková, Havlíčkova Borová 

mailto:obec@oudolen.cz
http://www.oudolen.cz/
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FOTOOKÉNKO 

 

 

 
 

Sněhulák v mateřské škole Zájezd - Mladé Buky 

Bruslení v Chotěboři 


