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                         BŘEZEN 2018  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

POPLATEK ZA POPELNICI, PSA  A OUDOLEŇSKÉ LISTY 
 

Ve dnech 22. - 28. března 2018 se bude na obecním úřadě vybírat: 
 

- poplatek za popelnici:                                              - poplatek za psa:   
      360 Kč občan, který má v obci trvalý pobyt                                    70 Kč za jednoho psa 

       600 Kč chalupář za rekreační objekt                                            120 Kč za každého dalšího psa   
        

- poplatek za Oudoleňské listy 2018:       22  Kč za Oudoleňské listy 01 – 12/2018. 
                                                            

Občané také mohou zaplatit poplatky přímo na účty obce: 215945167/0300, 102703292/0300 nebo 
3655068309/0800. Variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční. 

 

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a č. 6/2010 jsou tyto poplatky splatné  
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 

Poplatky, které nebudou zaplaceny včas, může obec zvýšit až na trojnásobek!!! 
 

Při zaplacení poplatku za psa majitel obdrží zdarma sáčky na psí exkrementy.  
Při platbě přes účet je možné si sáčky vyzvednout na obecním úřadě. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ve dnech  
22. - 28. března  

bude probíhat  
v zasedací místnosti 

obecního úřadu 

 

PŘÍJEM VĚCÍ:   
pondělí 12. března  

od 7.30 do 17.00 hod. 
 

Vše označené cenou 
 a značkou, včetně 

seznamu všech 
rozepsaných kusů 

s cenami. 
 

VÝDEJ VĚCÍ A TRŽEB 
ve středu 4. 4. 2018. 

 

 

 

Šachisté z Oudoleně zvou 
všechny místní občany a rodáky na 

I. ročník šachového turnaje 
O pohár starosty 

 v pátek 30. 3. 2018  
 v Kulturním domě v Oudoleni. 

Prezence od 8.00 do 8.30 hodin. 
Závazné přihlášky do 20. 3. 2018 

na e-mail milchvo@seznam.cz nebo na obecním 
úřadě z důvodu zajištění šachového materiálu. 
Startovné dospělí: 30 Kč, děti do 18 let: 20 Kč. 

Ceny pro každého účastníka zajištěny. 
Turnaj je určen pro začínající i pokročilejší hráče, 

pro holky i pro kluky, pro taťky i pro mamky,  
pro babičky i dědečky.  

Těšíme se na Vaši účast.  

 

 
 

V měsíci březnu oslavila 95. narozeniny 

paní Marie Plíhalová. 

Do dalších let přejeme hodně zdraví a elánu. 

Účastníci počítačového kurzu IT SENIOŘI s lektorem Mgr. Janem Míkou 

mailto:milchvo@seznam.cz
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Usnesení z minulého zasedání – Zastupitelstvo 
doporučuje pokácení 1 ks jedle na pozemku p. č. 
26 z důvodu zasahování do el. vedení. 

 Zasedání se zúčastnil předseda TJ Sokol Oudoleň 
Miroslav Janáček z důvodu projednání provozu 
kulturního domu. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 Žadatel o příspěvek předložil zastupitelstvu k po-
souzení Pravidla pro poskytování příspěvku na od-
stranění stavby s následnou výstavbou nového 
rodinného domu. Zastupitelstvo bere na vědomí.  

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě  o  zřízení  věcného břemene a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-2016759/VB/3, 
název stavby: Oudoleň, p. Sláma, par. 780, st. 161, 
KNN mezi Obcí Oudoleň a ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Smlouva se týká stavby zařízení distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení nn 1 kV 
(v předpokládaném rozsahu 60 m kabelového 
vedení nn), které se bude nacházet na pozemku 
778/1 v k. ú. Oudoleň. V rámci stavby dojde k 
demontáži stávajícího vrchního vedení nn 1 kV.   

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě  o  zřízení  věcného břemene a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IE-12-2006477/VB/2, 
název stavby: Oudoleň, rekonstrukce části obce, 
kNN mezi Obcí Oudoleň a ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Smlouva se týká stavby zařízení distribuční 
soustavy – 19 x plastový pilíř s kabelovou skříní, 
kabelové vedení nn 1 kV, nová jednosloupová 
trafostanice - na pozemcích p. č. 38/6, 648/92, 
648/96, 648/56, 728/1, 648/45, 648/193, 648/41, 
648/115, st. 128, 648/44, 651/1, 648/197, 753, 
749/3, 648/51, 726/5, 726/7, 60/3, 648/182, 714, 
648/102, 648/55, 729/3, 648/198, 778/1, 797, 
726/8 v k. ú. Oudoleň. V rámci stavby dojde 
k demontáži  stávajícího  vrchního vedení nn 1 kV, 
na pozemcích p. č. 38/6, 648/92, 648/96,  648/56,  
728/1,  648/45,  713,   648/115, st. 128, 648/197, 
648/51, 726/5, 726/7, 60/3, 648/182, 648/102, 
648/55, 729/3, 778/1, 60/23, 714, 776/45 v k. ú. 
Oudoleň.   

 Zastupitelstvo schvaluje v rámci výzvy Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, specifického 
cíle 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi požádat o dotaci na 
úhradu nákupu vydraženého domu čp. 120 a jeho 
rekonstrukci na sociální byty.  

 Zastupitelstvo schvaluje pronájem kulturního domu 
dne 28. 4. 2018. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era  518 707,60 
 ČSOB a. s.               2 382 264,82 
 Česká spořitelna a. s.    44 010,43 
 Česká národní banka  274 428,00 
 Celkem                           3 219 410,85 Kč. 
 

 Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk 
činí 3 126 582,85 Kč. 

 Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu 
obce Oudoleň za rok 2017. 

 Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí 
vyhlášené grantové programy Fondu Vysočiny.  

 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Základní škole a Mateřské škole 
Oudoleň ve výši 3 000 Kč na nákup drobných cen 
v rámci šachového turnaje pořádaného pro okolní 
školy.  

 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 2 000 Kč na pořádání šachového 
turnaje v kulturním domě dne 30. 3. 2018 a úhradu 
putovního poháru. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o povo-
lení   pokácení  1  ks  břízy  na  pozemku  p. č. 66 
v k. ú. Oudoleň  a  doporučuje  pokácení.   

 Různé - Zastupitelstvo projednalo a bere na 
vědomí: 

 vyúčtování Dětského karnevalu 

 termín příštího zasedání zastupitelstva: ve stře-
du 14. 3. 2018 od 18.00 hodin 

 barevný tisk Oudoleňských listů. 

 

 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

     Druhý  únorový  víkend  se u nás v Oudoleni nesl 
ve znamení masopustního veselí. V sobotu 10. února 
si ho užívali především dospělí v masopustním 
průvodu a neděle 11. února patřila karnevalovému reji 
našich dětí. Od 14.00 do 16.30 hodin patřil vyzdobený 
sál kulturního domu právě jim, jejich rodičům, 
prarodičům  či  známým. I  přesto, že řádila chřipka, se 
i v letošním roce sešlo osm desítek masek a nej-
různějších převleků  na parketu tanečního sálu, které 
krátce po 14. hodině přivítal vážený pan Jaromír 
Najman společně s klaunem Valentýnem a dvěma pomocníky, šášou Jendou a opičkou Štěpou. Po úvodní 
promenádě všech přítomných masek se děti přivítaly, pozdravily a rozcvičily při písničkách Začíná rej a Hlava, 
ramena, kolena, palce. Dále za sebou následovaly bloky, ve kterých se střídaly různé soutěže a další dovádění, 
tancování a za odměnu si děti pochutnávaly na sladkostech, pitíčkách a jablíčkách. Prostor k tanečnímu vystoupení 
dostaly děti z tanečního kroužku paní Radky Večeřové, předvedly nám tance Sofia, Hvězda a tancování tak dostalo 
nový náboj, při kterém to návštěvníci rozjeli naplno a užili si to. Všechny naše „hvězdičky“ jsme postupně ve třech 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 2. 2018 

P O Z V Á N K A  
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude 
konat ve středu 14. 3. 2018 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
 Grantový program Oudoleň 
 Záměr směny majetku obce č. 1/2018 
 Grantové programy Fondu Vysočina  
 Soutěž Vesnice roku 2018 
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kategoriích pozvali na pódium a za krásné masky byly děti obdarované perníkovou medailí, balónkem a věcnou 
cenou. Karneval ještě zdaleka nekončil, následovalo další tancování s klaunem Valentýnem, nechyběla Makarena, 
Hasiči, Když nemůžeš,  přidej  víc  a  nemohli   bychom  se  rozejít  bez  tradiční židličkované a přetahování lanem. 
Ve volných chvílích se mohli přítomní občerstvit napečenými zákusky, párkem v rohlíku a v místním pohostinství si 
mohli dát, na co měli chuť. 
     A tak  dvě a  půl  hodinky, které  děti  i  rodiče  prožili  ve  světě  pohádek,  fantazie,  her, soutěží, bezva muziky 
a tancování, byly moc fajn. Děkujeme našim sponzorům – Obci Oudoleň, TJ Sokolu Oudoleň, SDH Oudoleň a panu 
Pavlu Slámovi, dále Vám všem, kteří nám již tradičně při průběhu karnevalu pomáháte a podporujete nás. Za rok se 
opět sejdeme a moc se na Vás těšíme!!!!                                                                   Blanka Zvolánková, Jana Kubátová
  

JARNÍ POČÍTAČOVÝ KURZ 
     Ve dnech 19. – 23. 2. jsme se 
zúčastnili počítačového kurzu IT 
SENIOŘI, který pro nás pořádala 
Obec Oudoleň a na který přispěl 
Kraj Vysočina. Lektor školící firmy 
Peoplesource v. o. s., Havlíčkův 
Brod, pan Mgr. Jan Míka se nám 
věnoval každý den od 9.00 do 
13.00 hodin. Kurz navštěvovali jak 
„mazáci“, kteří se zúčastnili již 
podzimního kurzu, tak „nováčci“. 
Kurz se nepodařilo naplnit míst-
ními občany, a tak jsme mezi námi   
přivítali i přespolní. Pomoci s počí-
tačem nám přišli také žáci základní 
školy. Kurz byl pro nás velkým 
přínosem, naučili jsme se spoustu 
nových věcí, až nám šla občas 
„hlava kolem“, ale nevzdali jsme to a v případě pořádání dalších kurzů se jich určitě zase 
zúčastníme. Chtěli bychom poděkovat školiteli za ochotu a trpělivost a obci za pořádání kurzu 
a za zázemí.                                                                                                        Účastníci kurzu  

 

KONČÍ ZIMNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
     Firma AVE Žďár nad Sázavou, s. r. o., oznamuje, že od 1. 4. 2018 přechází na svoz komunálního odpadu 
1x za 14 dní. V měsíci březnu proběhne poslední svoz komunálního odpadu 26. 3. a poté bude proveden 
až po 14 dnech, tj. 9. 4. 2018. 
 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

ÚNOR V MŠ   

     Po dlouhém čekání jsme se  
konečně i my ve školce dočkali 
opravdové třeskuté zimy. Ještě 
před jejím příchodem jsme se 
na ni začali připravovat poví-
dáním o Grónsku. Zkoušeli 
jsme se vžít do života Esky-
máků a začali ve třídě stavět 
iglú z kostek. Řešili jsme pro-
blém, jak postavit střechu, aby 
se celé iglú nezhroutilo – na-
konec jsme si s tímto problé-
mem poradili a iglú se nám po-
dařilo postavit. Některé děti 
stavěly iglú, jiné se věnovaly 
tvorbě jejich obyvatel - 
Eskymáků, z ruliček od toalet-
ního papíru a vaty. Eskymáky 
jsme do iglú následně nastě-
hovali. Děti si v tomto týdnu oblíbily hru na postřeh: Která čepice se Eskymákům ztratila.  
      Nadcházející týden jsme se zaměřili na masopust. Děti si vyrobily jitrnice (starou ponožku vycpaly papírem a za-
vázaly špejlí), naučily se  spoustu  písní, např: To je zlaté posvícení, Tancuj, tancuj, medvěde, Masopust držíme…. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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A když jsme všechno na masopust připravili, vydali jsme se společně na masopustní průvod do školy a na obecní 
úřad. Zpívali jsme, veselili jsme se a přinesli jsme ochutnat námi vyrobené jitrnice a představit naše kostýmy.  
     A jelikož napadlo ke konci února dost sněhu, učili jsme se, jak a kde zvířátka mrazivé zimní měsíce tráví. Zajímali 
jsme se o to, která zvířátka usínají tvrdým zimním spánkem a která naopak můžeme najít třeba u krmítka nebo 
krmelce. Rozvíjeli jsme náš hmat (zkoumali  jsme  různé  druhy  látek a přírodnin a zkoušeli je přiřadit k srsti zvířat, 
o kterých jsme si povídali.) Procvičovali jsme také předmatematické představy na pohádce O Mášence a třech 
medvědech (počet do 3, práce s délkou – měření a odhad). A protože jsme se o zvířátkách v zimě dozvěděli dostatek 
informací, na konci týdne jsme si každý nějaké zvířátko vyrobili, a to ze slaného těsta. Pokud budete mít chuť, můžete 
tvořit spolu s dětmi ze slaného těsta i doma. Návod: 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek soli, 1 hrnek vody – vše 
promícháme a můžeme se vrhnout do tvoření, hotový výrobek necháme uschnout při pokojové teplotě.  
                                                                                                                                                             Paní učitelky MŠ 

POZVÁNKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE 

     Zveme vás do mateřské školy na přednášky pro rodiče (vždy od 16.00 hodin): 
 

▪ Čtvrtek 15. 3. -  ŽIJEME ZDRAVĚ CELÁ RODINA (o sebepoznání, stravě, pohybové aktivitě s ohledem na 
náš způsob života, o vlivu stresu na nemoci těla i duše, o celostní péči o svoje tělo).  
Lektorkou je nutriční terapeutka Romana Hánělová, Dis., z Havlíčkova Brodu, která se zajímá o čínskou 
medicínu a psychosomatiku.                                                                                  
Pro účastníky je zdarma v rámci přednášky nabízena analýza těla na InBody 230. 
 

▪ Středa 4. 4. – JAK UŽ V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE DÁ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM NEÚSPĚCHŮM VE 
ŠKOLE. Lektoruje Mgr. Lenka Bínová, speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně Brno. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA          

ŽIJEME OLYMPIÁDOU 
      I činnosti ve školní družině a klubu pozna-

menala veliká sportovní akce, jakou bezesporu 

zimní olympijské hry jsou.  

     Nejdříve jsme vytvořili nástěnku, kterou ozdo-

bily obrazy kreslené vodovými barvami a tuší, tyto 

obrázky představovaly různé zimní sporty. 

Seznámili jsme se se jmény českých reprezen-

tantů, s méně známými disciplínami. Biatlon, ho-

kej, skoky na lyžích, snowboarding, rychlobrus-

lení, krasobruslení znají skoro všichni, ale třeba 

curling, skeleton, boby, severská kombinace, short track až tak známé nejsou. 

      Radovali jsme se z neuvěřitelných úspěchů dvojnásobně zlaté Ester Ledecké, ze stříbrných medailí Martiny 

Sáblíkové a Michala Krčmáře a bronzových Veroniky Vítkové, Evy Samkové a Karolíny Erbanové.  

      Vyráběli jsme medaile z papíru a vlny, kreslili české vlajky, čepice zvané „Raškovky“ a skoro všechny děti si 

zkusily vytvořit a vybarvit olympijské kruhy. Neopomněli jsme ani zmínit olympijské heslo „Citius, altius, fortius“ 

(Rychleji, výše, silněji), které nám připomíná, že by člověk měl na sobě neustále pracovat a snažit se dělat pokroky.   

                                                                                                                                                                              K.Ch. 

ŠKOLÁCI OCHUTNÁVALI EXOTICKÉ OVOCE 
     Tentokrát nám firma 
Bovys zařadila do ochut-
návky i málo známý druh 
exotického ovoce Cheri-
moys. Cherimoys je pova-
žována za jeden z nejlahod-
nějších druhů ovoce na 
světě, avšak semena jsou ve větším množství pro 
člověka jedovatá. Svou chutí připomíná smetanové 
karamely. Pochází z Jižní Ameriky, kde ji původně 
pěstovali indiáni. Zralá cherimoya musí být na omak 
měkká. Pevné plody bez problémů dozrávají v po-
kojové teplotě. Používá se především do dezertů, 
krémů, zmrzlin nebo koktejlů. Nejlepší je ale chlazená 
syrová.                                                        Učitelky ZŠ 
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

ŠKOLNÍ A OKRSKOVÉ KOLO 
     Školní kolo recitační soutěže proběhlo 10. 2. Soutěžili všichni žáci. Nejúspěšnější recitátoři zastupovali naši školu 
v pátek 16. 3. v Chotěboři  v Junioru  v okrskovém kole  recitační soutěže. Za naši školu se zúčastnili v I. kategorii 
(2. -  3. ročník) Nela Slámová, Matyáš Frühbauer a Eva Rosická s básničkami a ve II. kategorii (4. - 5. ročník) 
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s prozaickými texty Štěpán Holas, Alžběta Zvolánková a Vojta Zvolánek. Výkony soutěžících byly vyrovnané, naši 
žáci se poctivě připravovali, avšak na první místa se neprobojovali. Důležitější však je to, že se dokáží naučit i obtíž-
ný text a umí ho hezky přednést. Za vzornou reprezentaci školy jim patří poděkování. Velkou radost jsme měli z toho, 
že druhé místo ve III. kategorii (6. – 7. ročník) obsadil Jenda Kubát, náš bývalý žák. Blahopřejeme.         Učitelky ZŠ 
 

PŘEDNÁŠKY A ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ SETKÁVÁNÍ 
     Na měsíce březen a duben připra-
vujeme další přednášky a odborně zamě-
řená setkávání pro rodiče a prarodi-
če  žáků základní školy a dětí mateřské 
školy a pro zájemce z řad veřejnosti: 
✓ Pátek  9. 3.   

ZAHRADA DĚTEM PRO RADOST 
I PRO UŽITEK 
Mgr. Sylva Geffroy, lektorka 
Chaloupky o. p. s. 
 

✓ Čtvrtek  22. 3.  
JAK NA UČENÍ 
Mgr. Ivana Sodomková, speciální 
pedagog v  Pedagogicko-psycholo-
gické poradně Pardubice. 
 

     Přednášky se budou konat ve škole 
nebo v zasedací místnosti obecního úřadu vždy v odpoledních hodinách, čas ještě upřesníme. Všechny jsou zdarma. 
Všechny srdečně zveme.                                                                                                                               Učitelky ZŠ 
 

 
 
 

ZÁJEZD - POVODÍ VLTAVY A HORNICKÁ PŘÍBRAM 

     Děti, rodiče a prarodiče, připravujeme pro Vás dvoudenní zájezd v termínu 12. - 13. 5. 2018.  
     Naším cílem bude Středočeský kraj, konkrétně povodí Vltavy (Žďákovský most, zámek Orlík, Orlická přehrada a 
vodní elektrárna) a město Příbram, kde navštívíme Hornické muzeum a poutní místo Svatá Hora.  
Ubytování se snídaní je zajištěno ve Střední odborné škole v Březnici, internát nabízí 3lůžkové pokoje, sociální 
zařízení na patře. Na sobotní večer bude připraveno opékání buřtů a ochutnání piva HEROLD z březnického 
pivovaru. 
     SDH Oudoleň a TJ Sokol Oudoleň uhradí dětem do 15 let a členům spolků dopravu autobusem. Ostatní zaplatí 
300 Kč/osoba. Budeme vybírat zálohu ve výši 500 Kč/osoba, na ubytování se snídaní a vstupy.  
     Přihlášku a zálohu je nutno provést do 31. 3. 2018 z důvodu rezervace ubytování.                             Jana Kubátová                                                                                                                      
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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                        ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                            V měsíci březnu oslaví výročí narození: 
 

                            Marie Plíhalová, Oudoleň 80 
Josef Kohout, Oudoleň 183 
Petr Husslik, Oudoleň 76 

Luboš Veselý, Oudoleň 148     

                                  BLAHOPŘEJEME! 
 
 
                                                                                    

            
 

 

VÍTÁME  MIMINKO 
 

         Vítáme mezi námi 

     Štěpánku Janáčkovou, 

          která se narodila  

              20. 2. 2018. 

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

 
     
     V prvním čtvrtletí v tomto roce se věnujeme hlavně přikrmování kvalitním 
výživným krmivem, aby volně žijící zvěř nestrádala a byla v dobré kondici pro 
nadcházející období, kdy budou samice klást mláďata.  
     Proto buďme ohleduplní ke zvěři tím, že nebudeme pouštět psy na volno, aby 
nám honili volně žijící zvěř jak v polích, tak v lesích, aby nedošlo k jejímu 
fyzickému vyčerpání a následnému úhynu.  
     Jelikož africký mor je neustále aktuální, tak bych chtěl upozornit, když by 
někdo našel úhyn prasete divokého, aby to nahlásil mysliveckému spolku, který 
bude kontaktovat veterinární správu, která určí, jak dál s tímto úhynem nakládat. 
S pozdravem Lesu zdar!                                                                        MS Oudoleň 
 

 
 

 

     V posledních letech se znatelně prodlužuje průměrný věk dožití našich seniorů. Přestože si to obecně naše 
veřejnost  nechce přiznat, souvisí  to  především  s  kvalitní  zdravotní péčí. Přes  všechny  problémy  nám  ji závidí 
i v mnoha nejvyspělejších státech Evropy. Svou roli hrají i lepší informovanost o zdravém životním stylu, pravidelné 
zdravotní kontroly – tedy prevence, včetně včasného záchytu závažných onemocnění.  
     Dlouhověkost má ovšem i jiné aspekty, výrazně starší lidé znamenají například vyšší náklady na zdravotnictví. 
Specifickou oblastí je pak starost o pacienty v posledním stádiu života. Cílem této odborně zvané „paliativní péče“ je 
zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. 
Systematicky se jí věnujeme i v našem kraji. V červnu minulého roku schválilo naše zastupitelstvo „Strategii paliativní 
péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020“. Jejím cílem je logické spojení všech dostupných moderních trendů 
poskytování péče o umírajícího pacienta – dosažení víceúrovňového fungování paliativní péče v každém koutu 
našeho regionu. Přípravě předcházela dvouletá precizní práce skupiny odborníků z řad České společnosti paliativní 
medicíny, poskytovatelů paliativní péče jak z oblasti sociálních tak zdravotních služeb, lékařů – paliatrů i zástupců 
našeho úřadu. Nyní se nacházíme v realizační fázi strategie, pracujeme na vzdělávání dalších profesionálů z nemoc-
nic, zařízení sociální péče, snažíme se i o zapojení praktických lékařů. Vítáme zájem a zapojení profesionálů i ve-
řejnosti. 
     Většina z nás si přeje umírat doma, proto bychom rádi přispěli k přání, aby všichni mohli poslední dny života trávit 
doma s rodinou, a současně byli v péči týmu odborníků, kteří jim v domácím prostředí budou poskytovat komplexní 
zázemí. Takový multidisciplinární tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pečovatelky, koordinátor, 
pracovník zajišťující psychoterapeutickou podporu, pracovník zajišťující spirituální podporu a další odborníci. 
Součástí nabízené péče je i podpora a pomoc pečovatelek, která je také dostupná 24 hodin sedm dní v týdnu. Jde 
o nový komplexní pohled řešící systematické zapojení sociální i zdravotní oblasti, včetně řešení financování ve spo-
lupráci se zdravotními pojišťovnami. 
     Péče o staré vážně nemocné pacienty je těžká práce, náročná fyzicky i psychicky, skoro každý známe ze svého 
okolí nebo přímo od svých příbuzných to nasazení těch, kteří se této péči věnují. Ovšem taková obětavost si zaslouží 
naše uznání, ocenění a pomoc nejen rodiny, ale i tu profesionální. Snažíme se z pozice kraje o to, aby podmínky pro 
stáří i v závažné nemoci byly co nejméně bolestivé a trýznivé a co nejvíce důstojné.  

              Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA - INZERCE 

 

TIŠE VZPOMÍNÁME 
Tichou vzpomínku věnujeme panu Drahomíru Ondráčkovi, 

který zemřel 22. 2. 2018 ve věku 54 let. 
 

 

 
                                     
                                                          

            

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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INZERCE 
Do prostor penzionu v Oudoleni hledáme 

HOSPODYNI – KUCHAŘKU 

Náplň práce: příprava snídaní a večeří, 

jednou za 14 dní práce o víkendu, ubytování hostů. 

Nástup: duben - květen 2018. 

Vhodné pro osoby na MD, RD, vhodné pro aktivní důchodce,  

možná dohoda standardního pracovního poměru.  

Životopis na e-mail: chalupakh@seznam.cz. 

Kontakt: p. Hájek 739 274 167. 

 

 

 
 

 

      

 
 

 
                                     
                                                          

            

 

 

Vážení přátelé, 

zveme Vás na setkání s tématem 

Zelené potraviny,  

aneb jak se žije s ječmenem a chlorellou 
Podělíme se s Vámi o svůj příběh uzdravení díky zeleným potravinám. 

O to, jak a proč jsme doma zařadili ječmen a chlorellu do jídelníčku a jak prospívají dětem, 

o to, jak se karta u lékaře mění z chorobopisu na životopis. 
 

Zazní také shrnutí nejdůležitějších blahodárných účinků ječmene a chlorelly pyrenoidosy  

na lidský organismus a budete mít možnost zeptat se na to, co Vás zajímá.  

Smyslem našeho setkání je především povzbuzení, sdílení  

a v současné době tolik důležité zastavení se.  

Kde: Obecní úřad Oudoleň, zasedací místnost 

Kdy: 3. 4. 2018 v 17:30 hodin 

Pohoštění: ochutnávka zelených potravin. 
Těší se na Vás  

         Zdena Hyršová, Hana Tonarová 

 

Pohostinství  
Kulturní dům Oudoleň 

Provozní doba - BŘEZEN 2018 

Čtvrtek 8. 3.  zavřeno 

Pátek 9. 3.  18.00 - 22.00 

Sobota 10. 3.  18.00 - 22.00  

Neděle 11. 3.  18.00 - 22.00  

Pondělí 12.3. zavřeno 

Úterý 13. 3.  18.00 - 22.00 

Středa 14. 3.  18.00 - 22.00 

Čtvrtek 15. 3.  zavřeno 

Pátek 16. 3.  18.00 - 22.00 

Sobota 17. 3.  zavřeno 

Neděle 18. 3.  18.00 - 22.00  

Pondělí 19. 3.  zavřeno 

Úterý 20. 3.  18.00 - 22.00 

Středa 21. 3.  18.00 - 22.00 

Čtvrtek 22. 3.  18.00 - 22.00 

Pátek 23. 3.  18.00 - 22.00 

Sobota 24. 3.  18.00 - 22.00  

Neděle 25. 3.  18.00 - 22.00  

Pondělí 26. 3.  zavřeno 

Úterý 27. 3.  18.00 - 22.00 

Středa 28. 3.  18.00 - 22.00 

Čtvrtek 29. 3. 18.00 - 22.00 

Pátek 30. 3. 18.00 - 22.00 

Sobota 31. 3. zavřeno  

Neděle 1. 4.  18.00 - 22.00  

Odpovědný vedoucí:  
Jana Stránská,  tel. 777 02 59 50 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ROČNÍK XII. – VYDÁNO: 9. 3. 2018 – MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 3. - Uzávěrka příštího čísla 25. 3. 2018. 
Periodický tisk územního samosprávného celku.  

Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123, IČO: 00267996. DIČ: CZ00267996. Tel. č.: 569 642 201, 773 744 815. 

PLÁNOVANÉ AKCE 

 9. 3.  Zahrada pro radost .... ZŠ a MŠ Oudoleň 

15. 3.  Zdravý životní styl ZŠ a MŠ Oudoleň 

17. 3.  Zájezd Mýdlový princ Obec Oudoleň 

22. 3.  Jak na učení ZŠ a MŠ Oudoleň 

 22. 3. – 28. 3.  Dětský bazárek Obec Oudoleň 

29. 3. – 2. 4.  Velikonoční prázdniny  

30. 3. Šachový turnaj Šachisté Oudoleň 

31. 3. Velikonoční taneční zábava TJ Sokol Oudoleň 

3. 4.  Zelené potraviny 
Zdena Hyršová 

Hana Tonarová 

4. 4.  Jak už v MŠ se dá …. ZŠ a MŠ Oudoleň 

  TJ SOKOL OUDOLEŇ – ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
 

     TJ Sokol Oudoleň  prosí  o  zaplacení  členských  příspěvků  (100 Kč/osoba) do 31. 3. 

2018 u Janáčků, čp. 144. Případně je možné poslat peníze na účet, který na požádání 

poskytneme na tel. 731 331 380. Ti, kteří tak neučiní, budou automaticky vyřazeni ze 

spolku. Děkujeme za pochopení.  
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E-mail: obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 17544. Cena 2 Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOOKÉNKO 

 

Masopustní průvod 

Konečně mrzlo Děti z mateřské školy s jitrnicemi 

Dětský karneval 

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

