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                         DUBEN 2018  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

OOuuddoolleeňňsskkéé  lliissttyy 

Účastníci šachového turnaje O pohár starosty obce Oudoleň. 

Vyrazili jsme k potoku... 

 
 

 
 

        Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň pořádá 
                        v sobotu 5. května 2018 
            dětské obvodové kolo jarní hry Plamen. 
                    Začátek soutěže v 9.00 hodin. 
          Soutěž bude probíhat u kulturního domu. 

         Disciplíny: štafeta požárních dvojic, 
              štafeta 4 x 60 m, požární útok. 
          Občerstvení pro všechny zajištěno. 
 

              Přijďte nás podpořit!                                                                                                  
                                    Mladí hasiči z Oudoleně. 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 14. 3. 2018 

P O Z V Á N K A  
 

na zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, které se bude 
konat ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 18.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
 

Z programu zasedání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení  
3. Záměr směny majetku obce č. 2/2018 
4. Smlouva o smlouvě budoucí směnné 
5. Projektová dokumentace - dům čp. 120 
6. Smlouva o dílo – Vodní zdroje Ekomonitor  
7. Výměna vodoměrů 2018 
8. Grantové programy Fondu Vysočiny 
9. Dotace - chodníky 
10. Ohlášení o provedení hydrogeologického 

průzkumného vrtu 
11. Stanovení počtu členů zastupitelstva 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 Usnesení jsou průběžně plněna.  

 Zastupitelstvo projednalo Pravidla pro poskytová-
ní příspěvku na odstranění stavby s následnou 
výstavbou nového rodinného domu, které žadatel 
o příspěvek předložil zastupitelstvu k posouzení.  

 Zastupitelstvo schvaluje směnu spoluvlastnické-
ho podílu obce Oudoleň ve výši 15/710 k dílu "d" 
pozemku p. č. 351/2, lesní pozemek, o výměře 
817 m

2
 a k dílu "d" pozemku p. č. 351/4, lesní 

pozemek,  o  výměře  520  m
2
,  v  k.  ú. Radostín 

u Vojnova Městce, oddělené geometrickým plá-
nem č. 303-74/2017 za pozemky Lesního  druž-
stva obcí se sídlem v Přibyslavi  p. č. 310/7,  lesní  
pozemek, o výměře 42 m

2
, p. č. 310/8, lesní 

pozemek, o výměře 97 m
2
, p. č. 310/14, lesní 

pozemek, o výměře 82 m
2
, a p. č. 310/15, lesní 

pozemek, o výměře 1 120 m
2
, v k. ú. Račín u Pol-

ničky.  

 Zastupitelstvo schvaluje požádat o dotaci 
z dotačního titulu: 

 Sportoviště - na rekonstrukci hřiště ve středu 
obce 

 Jednorázová akce - na vysazení aleje. 

 

 Zastupitelstvo souhlasí s realizací akce Základní  
školy a Mateřské školy Oudoleň „Společně pro 
přírodu“ z dotačního titulu Ekologická výchova.     

 Zastupitelstvo schvaluje přihlásit Obec Oudoleň 
do soutěže Vesnice roku 2018. 

 Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní 
školy a Mateřské školy Oudoleň za rok 2017.  

 Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 1/2018. Rozpočtovým opa-
třením byly příjmy navýšeny o 20 000 Kč (dotace 
na volbu prezidenta ČR)  a  výdaje  o   17 797 Kč 
(náklady na volbu prezidenta ČR, členský příspě-
vek SMS ČR). 

 Zastupitelstvo bere na vědomí stav peněžních 
prostředků na účtech obce:  

 Era  503 686,85 
 ČSOB a. s.               3 200 975,77 
 Česká spořitelna a. s.    30 937,42 
 Česká národní banka  274 417,20 
 Celkem                           4 010 017,24 Kč. 
 

 Z toho peněžní záruky činí 92 828 Kč. Peněžní 
prostředky na účtech obce bez peněžních záruk 
činí 3 917 189,24 Kč. 

 

ZÁJEZD NA MUZIKÁL MÝDLOVÝ PRINC 

     Třetí březnovou so-
botu vyrazili naši občané 
v doprovodu svých pří-
buzných a známých za 
kulturou do Prahy. 
     Naším cílem bylo di-
vadlo   Broadway a muzi-

kál napsaný podle písní Václava Neckáře – Mýdlový 
princ. Do hlavního města jsme dorazili zájezdovým 
autobusem před čtvrtou hodinou odpoledne, zaparko-
vali jsme na Florenci a prošli se pěšky směrem 
k Náměstí Republiky, kde jsme se podle vlastního 
uvážení rozešli. Společně jsme se sešli za dvě hodiny 
v divadle, usedli  jsme a čekali….. Musím konstatovat, 
a to nejen za sebe, že tento muzikál se může s hrdostí 
zařadit mezi nejlepší české muzikály, neboť ho 
provázejí známé hity Václava Neckáře -  Čaroděj 
Dobroděj, Ša-la-la-la-li, Nejsem gladiátor, Svatovítský chrám, Odejdu, Půlnoční, Hej, pane zajíci!, Lékořice, Pár dnů 
prázdnin,  Já dovedu lhát,  Dr. Dam di Dam,  Kdo vchází do tvých snů, má lásko,  Mýdlový princ a další. V příběhu 
ze zapadlého koutu šumavských hvozdů jsme shlédli vynikající herecké představitele Terezu Kostkovou a Sagvana 
Tofiho, a tak nám tři hodiny plné humoru utekly jako voda, někteří z nás si i známé písničky zazpívali. 
     Po skončení vystoupení jsme se noční mrazivou Prahou přesunuli zpět na parkoviště na Florenci a plni dojmů 
vyrazili na zpáteční cestu. Děkuji všem účastníkům zájezdu, nečekala jsem, že muzikál bude obsazený do 48 
hodin od vydání Oudoleňských listů. Poděkování patří i řidiči, panu Jiřímu Štěpánkovi z dopravní společnosti ZAME 
Nové Město na Moravě, který nás bezpečně a klidně dopravil do Prahy a zpět.  
     Byla bych moc ráda, abychom opět společně uspořádali zájezd na další muzikál či divadlo. Pokud byste měli 
určitý tip, ozvěte se a domluvíme se. Jinak se těším při dalším zájezdu naviděnou, třeba už na podzim…..                                                                    
                                                                                                                                                         Blanka Zvolánková 
 

TANEČNÍ PRO TANEČNÍ PÁRY – PODĚKOVÁNÍ 
     Stejně jako loni, tak i letos jsme se sešli po čtyři čtvrteční večery v kulturním domě v Oudoleni k natrénování 
společenských tanců a společenského chování. 
     18 párů tanečníků bylo nejen z Oudoleně, ale i z Jitkova, Peršíkova, Slavětína, Havlíčkovy Borové, Žižkova 
Pole, Přibyslavi, Sobíňova, Ždírce nad Doubravou a Krucemburku.  
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Přihlášky  pro zápis dítěte  

do mateřské školy si  mo- 

hou zákonní  zástupci dětí  

vyzvedávat   v   mateřské  

škole do 2. května 2018. 

Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky předloží 

ředitelce školy do 9. května.  

Zákonní zástupci budou o přijetí dítěte informováni 

do 15. května.  
     

 

     
 
 

 

 
Obec Oudoleň se již tradičně zapojuje  

do projektu Krajského úřadu Kraje Vysočina  

ČISTÁ VYSOČINA. 
V sobotu 14. 4. 2018 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. 
 
 

 

     Lektoři nám nebyli cizí. Osvědčená Michell a Petr se 
postarali, abychom se zlepšili jak v tancích standardních, tak 
v latině. Postoje, držení těla, přísuny, ostré lokty, Alemana, 
New York, Pražská jedna …, to už pro nás není nic 
neznámého.  
     A tak touto cestou děkuji paní Vlaďce Stehnové za organi-
zaci a realizaci pěkných tanečních v Oudoleni. Ty letošní byly 
v pořadí druhé a všichni věříme, že i příští rok se sejdeme, 
opět si zatančíme a něco nového se naučíme.  
     Zároveň děkujeme panu starostovi Ivo Bénovi za poskyt-
nutí sálu v kulturním domě, bez kterého by taneční nemohly 
být. 
     Vlaďko, děkujeme.                                      Pavlína Blažková 
 

KOMINÍK 
Stejně jako v minulých letech bude i letos do naší 
obce přizván kominík. Vyčištění komínů a přede-
psané revize provede ve dnech 2. - 7. 5. 2018.  
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 20. 4. 
na obecním úřadě. 

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU   
Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň provede v pátek 20. 4. 2018 sběr železného šrotu. 
Železný šrot připravte k silnici nebo k místní komunikaci. 
  

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD   
Ve dnech 14. - 15. 4. 2018 bude za kulturním domem umístěn kontejner na velkoobje-
mový odpad. Kontejner je určen například na staré matrace, koberce apod.  
 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

BŘEZEN V MŠ   

      Začal březen a my se vrátili do školky po týdenní 
pauze, kterou nám vynutily stále se opakující nemoci. 
Bohužel se chřipka stále držela, a proto musely 
některé děti i nadále pokračovat v léčení. Děkujeme 
rodičům, že akceptovali, že je potřeba děti pořádně 
v klidu doléčit a pak teprve je vracet do kolektivu mezi 
ostatní děti.  

     Protože kromě chřipky si užívala své i zima, tak se 
děti mohly vyřádit na zamrzlých kalužích. V duchu 
pranostiky "Březen za kamna vlezem" jsme se 
věnovaly tématu, jaké to bylo - Když ještě nebyla 
televize. Chtěly bychom s tímto tématem i dále pracovat, proto uvítáme, když kdokoliv z veřejnosti nám jakýmkoliv 
nápadem přispěje a pomůže nám seznámit děti s touto dobou. Březen, to je předjaří, děti už se začaly těšit na jaro. 
Při vycházkách hledaly i malinké projevy jara, učily se poznávat první jarní kytičky a poslouchaly rozšiřující se hlasy 
ptáčků…. A mohl začít dětmi 
velice oblíbený a očekávaný 
boj jara se zimou, rády si  na 
něj hrají a užívají si ho. 
Tentokrát jsme loučení se 
zimou udělali podle tradice 
"Vynášení smrtky". Po týden-
ních přípravách jsme v pátek 
23. března v čele s naší vy-
robenou Morenou vyrazili  za   
zpěvu písniček a s říkadly 
k potoku, kde jsme se chtěly 
zimy zbavit a poslat ji po 
vodě, aby odplavala z naší 
vesnice co nejdál. Ale 
bohužel, přes veškerou sna-
hu se babice Zima zasekla 
uprostřed potoka a nechtěla 
se hnout. I když na ni děti 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 

 

... Cesta byla dlouhá, museli jsme odpočívat... 
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OUDOLEŇ 
 

            Zápis dětí do 1. třídy základní školy se bude konat 
         v pátek 20. 4. 2018 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. 2011 do 31. 8. 2012.  Zákonní zástupci si vezmou s sebou rodný list dítěte. 
 

neustále křičely Zimo, táhni pryč, nic nepomohlo.... nechali jsme to tedy už na jaru, jak si s tím poradí.  
     Poslední  březnový  týden  jsme věnovali přípravám na další oblíbené svátky dětí – Velikonoce. Děti si v dílničce 
s paní Doleželovou vyrobily pár velikonočních ozdobiček. Předškoláci ještě naposledy vyrazili se školou zabruslit si 
na stadion do Chotěboře. 
     Předškolákům se už pomalu krátí pobyt u nás v mateřské škole, a tak se pozvolna připravují na blížící se školní 
povinnosti. Plní různé úkoly nejen ve školce, ale začali si nosit i všelijaké úkoly domů, kde s nimi zápolí společně 
se svými rodiči. Přejeme hodně trpělivosti☺.                                                                                     Paní učitelky MŠ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA          

ŠACHOVÝ TURNAJ 

V LIPNICI NAD 

SÁZAVOU   

     V pátek 9. března 
jsme se již brzy ráno 
vydali směrem Havlíč-
kův Brod do Lipnice 
nad Sázavou, kde se konal šachový turnaj Velká cena Lipnice. Po 
příjezdu do obce jsme se zastavili u sochy Jaroslava Haška, mrkli jsme na 
hrad a pak vyrazili "bojovat" na šachovnicích. Naši školu reprezentoval 
Štěpán   Holas,   Alžběta   Zvolánková,   Vojtěch   Zvolánek  (všichni 
4. ročník), Matyáš Frühbauer (3. ročník) a Marek Doležel (2. ročník). 
     Turnaje se zúčastnilo 58 šachistů, hrálo se na 7 kol, mezitím měli hráči 
i doprovod možnost se občerstvit a prohlídnout školu.  
      Po poledni byly vyhlášeny výsledky. Nejlépe si vedla Bětuška 
Zvolánková, která obsadila 19. místo, Vojtík obsadil 20. - 23. místo, Štěpa 
byl 28. - 29., Marek 33. - 37. a Matýk 38.  
     S potěšením   musíme   oznámit,   že  naši  "odchovanci",  kteří  hrají 
za Havlíčkovu Borovou, si vedli velmi dobře. Tohoto turnaje se totiž 
zúčastnili Matyáš Sláma, který obsadil krásné 11. místo, hned za ním 
skončil Tomáš Benc (ten měl při poslední partii smůlu, jinak skončil pravděpodobně 3.), 16. příčka pak patřila 
Jendovi Kubátovi. Vítězové byli dva - jedním z nich je Kuba Lacina z Havlíčkovy Borové. 
     Na Lipnici jezdíme velice rádi. Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi panu Ročkovi, který to má 
všechno "zmáknuté na jedničku s hvězdičkou".                                                                             Kateřina Chvojková 

 Jelo nás celkem 5 + paní učitelka Chvojková a Míca. Fotili jsme se u sochy Jaroslava Haška a pak u Památníku 
Jaroslava Haška a paní učitelka nám dovolila se podívat na hrad. Vojta si myslel, že tam potkáme bílou paní, 
bezhlavého rytíře a další strašidla. Pak už jsme šli do školy hrát šachy. Viděli jsme tam malý bufet, kde 
prodávali sladkosti . Hrálo se 7 kol, měla jsem 4,5 bodu, byla jsem 19. z 58. Když jsme přijeli do Havl. Brodu, 
tak jsme šli do Kauflandu. A pak jsme už jeli domů. Vyhrála jsem baterky, pastelky, zvýrazňovač a papírky. 
Bětuška Z., 4. r. 

 Byl jsem 38. Vybral jsem si ceny: pastelky, poznámkový deník, zvýrazňovač a igelitovou tašku. Matyáš F., 3. r. 
 

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO 
     7. března k nám zavítalo maňáskové divadlo. Zahrálo dětem z mateřské školy a žákům 1. a 2. ročníku celkem 
tři pohádky: Hrnečku, vař, O zlaté rybce a O Smolíčkovi. Některé děti viděly tyto pohádky poprvé, některé si 
pohádky jen zopakovaly. Také jsme si společně zazpívali a měli jsme den hned veselejší.                       Učitelky ZŠ  

 

BRUSLENÍ 
     Poslední březnový tělocvik jsme opět jeli bruslit na zimní stadion do Chotěboře. I když bylo dost dětí 
nemocných, i  tak  jsme  bez problémů zaplnili celou plochu stadionu. Bylo znát, že děti nestojí na bruslích poprvé, 
a tak jsme kromě trénování techniky mohli hrát i spoustu her a soutěží. Děkujeme panu Janáčkovi a panu Málkovi, 
kteří se nám po celou dobu věnovali. Dopravu jsme dětem hradili ze sběru papíru.                                   Učitelky ZŠ 
 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY 
Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Vás srdečně zve na další zajímavé přednášky: 
 

 úterý 17. 4. 2018 v 16.00 hodin - JAK SE VYZNAT V HLUBINÁCH INTERNETU - paní Markéta 
Homolková. Téma: rizika a nebezpečí, na které je potřeba myslet, jaké aplikace jsou populární mezi dětmi. 
 

 čtvrtek  3. 5. 2018 v 16.00 hodin - DĚTSKÉ NEMOCI - MUDr. Eva Polívková, dětská lékařka z Chotěboře. 
Téma: dětské nemoci, dětské nemoci a školní docházka. 
 

 úterý 15. 5. 2018 v 16.00 hodin - NEZVEME SI ZÁVISLOST ČI NEMOC DO RODINY VLASTNĚ SAMI? - 
Mgr. Josef Soukal, vedoucí Adiktologické ambulance Kolping. Téma: protidrogová prevence. 
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DĚTSKÉ OBVODOVÉ KOLO JARNÍ HRY PLAMEN TENTOKRÁT V OUDOLENI 
 

CO VLASTNĚ JE HRA PLAMEN? 
Plamen je celorepubliková soutěž v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti 
v oblasti požární ochrany. Jedná se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se zájmem o požární sport. 
Vyhlašovatelem hry Plamen je v České republice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  
Obvodové kolo má 2 části: podzimní (říjen) a jarní (květen). 
 

PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN: 
Součástí podzimního kola je Závod požárnické všestrannosti. Na jaře družstva 
soutěží  v  těchto  disciplínách:  štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 metrů 
s překážkami a požární útok.  

 

Štafeta požárních dvojic  
Každé družstvo může postavit jednu nebo dvě pětičlenné štafety. Velitel, který 
pouze obíhá dráhu, může být u obou štafet jeden. První dvojice na dráze 
zapojuje hadici na hydrant a proudnici. Následná dvojice poté naopak hadici 
odpojuje, smotává a odnáší do cíle. 
 

Štafeta 4 x 60 metrů s překážkami  
Družstvo je rozděleno na dvě štafety po čtyřech. Každá štafeta má jeden 
pokus,  započítává  se  čas  lepší  štafety. Každý z členů štafety zdolává jeden 
ze čtyř úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání překážky, přemístění přenosné-
ho hasicího přístroje, zapojení požárních hadic. Po každém úseku si mezi 
sebou jednotliví členové štafety předávají proudnici, kterou poslední člen 
(zapojující hadice) dopraví do cíle. 

Požární útok 
Požární útok provádí 7členné družstvo. Družstvo má buď jeden, nebo dva pokusy, přičemž se mu započítává lepší 
čas. Mladším kategoriím je přiřazen dospělý strojník, u starších družstev je strojníkem jeden člen z družstva. 
Kategorie mladších má také připevněné savice na motorovou stříkačku, starší si savice připevňují sami. Jinak je 
provedení disciplíny stejné: po odstartování běží celé družstvo od startovní čáry k základně s nářadím. Členové 
mají rozděleny úkoly - část má na starost připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže, druhá část 
zapojuje hadice typu B a C na stříkačku, rozdělovač a proudnice. Oba proudy potom dobíhají k terčíkům, které 
musí zdolat nastříkáním potřebného množství vody. Disciplína je ukončena teprve, pokud jsou oba proudy 
úspěšné. Jinak je hodnocena jako nesplněná. 

 
 
   

PRVNÍ ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE O POHÁR STAROSTY OBCE OUDOLEŇ 
     V pátek 30. března se v místním kulturním domě konal první ročník šachového turnaje O pohár starosty obce 
Oudoleň. Sešli jsme se již v ranních hodinách v celkem hojném počtu, a to 34 účastníků. Těm nejmladším bylo 
teprve šest let. Ale o věk tu vůbec nešlo, hrálo se napříč všemi věkovými kategoriemi. O to nám také při pořádání 
šlo, aby se potkali u jedné hry šachisté různého věku. Po prezentaci, společném přivítání a ujasnění pravidel se 
zasedlo k prvním zápasům. Hrálo se na devět kol. O rozlosování jednotlivých zápasů se se svým počítačovým 
šachovým programem postaral pan Mojmír Smejkal z Přibyslavi, který společně s Milanem Chvojkou dohlížel na 
zdárný průběh celého turnaje. O občerstvení mezi jednotlivými koly se postarali Honzík Zvolánek a Pepa Stehno, 
kteří připravili hranolky a bramboráky. Občerstvit jsme se také mohli v pohostinství u paní Stránské. Atmosféra byla 
přátelská, občas napjatá z očekávaného výsledku. A jak to všechno dopadlo? 
 
První kategorie (děti od šesti let a děti z 1. a 2. ročníku základní školy):     

1. místo – Lenka Zvolánková 

2. místo – Marek Doležel  

3. místo – Rosťa Němec 

 

Druhá kategorie (děti ze 3. až 5. ročníku základní školy):  

1. místo – Bětuška Zvolánková 

2. místo – Štěpán Holas 

3. místo – Leoš Zvolánek 

 

Kategorie vítěz turnaje:   

1. místo – Tomáš Blažek 

2. místo  - Štěpán Zvolánek 

3. místo – Jaroslav Zvolánek. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 

ŠACHISTÉ OUDOLEŇ 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_hasi%C4%8D%C5%AF_%C4%8Cech,_Moravy_a_Slezska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Has%C3%ADc%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_hadice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_hadice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%A1_st%C5%99%C3%ADka%C4%8Dka_PS_12
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_hadice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%A1_st%C5%99%C3%ADka%C4%8Dka_PS_12
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                        ŽIVOTNÍ  JUBILEUM 
 

                                   V měsíci dubnu oslaví výročí narození: 
 

                                     Jiří Zvolánek, Oudoleň 137 
Jaroslava Běhounková, Oudoleň 210e     

                                  BLAHOPŘEJEME! 
 
 
                                                                                    

INFORMACE COOP OUDOLEŇ 
V úterý 10. dubna 2018 bude 
prodejna COOP Oudoleň  
z důvodu inventury  
celý den zavřena. 

 
                                                                                    

   
         

     Vítěz turnaje, kterým se po napínavých bojích stal Tomáš Blažek ze Slavětína, získal putovní pohár, který do 
soutěže věnovala Obec Oudoleň. Děkujeme. Dále děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili tento turnaj (Pavel 
Sláma, TJ Sokol Oudoleň, Vesa Česká Bělá, firma Coprosys, kadeřnictví Evy Pavlasové v Chotěboři). 
     Gratulujeme vítězům, ale i poraženým, stálo to za to:):):). 
     Ale největší výhrou pro malé šachisty bylo jistě to, že si jejich rodiče, sourozenci, rodinní příslušníci, známí, 
udělali v pátek dopoledne čas a přišli je buď aktivně podpořit, nebo se na ně alespoň podívat.  
     Děkujeme všem, kteří přišli a něco nového společně zažili. Sportu zdar!                                               Pořadatelé 
 
 
 

VÝROČNÍ SCHŮZE 

MYSLIVECKÉHO 

SPOLKU OUDOLEŇ 

     Myslivecký spolek 
Oudoleň pořádal v so-
botu 17. 3. 2018, na 
konci mysliveckého ro-
ku 2017/2018, výroční 
členskou schůzi v kul-
turním domě ve Slavě-
tíně. V 16 hodin byla 
výroční schůze zaháje-
na předsedou mysli-
veckého spolku, který 
přivítal přítomné členy 
a hosty. Ve zprávě předsedy spolku, mysliveckého hospodáře a finančního hospodáře byla zhodnocena činnost 
mysliveckého  spolku v uplynulém roce. Následovala zpráva předsedy revizní komise, který přečetl výsledky revizí 
v jednotlivých činnostech mysliveckého spolku. Po diskuzi byl předsedou spolku přečten plán činnosti spolku na rok 
2018 a plán mysliveckého hospodaření v roce 2018, který výroční členská schůze jednomyslně schválila. Předseda 
mysliveckého spolku přednesl závěrečnou řeč a pozval přítomné k výborné večeři a občerstvení. Následovala 
volná zábava. Výroční členská schůze splnila své poslání a proběhla v přátelském duchu. Myslivosti zdar!               
                                                                                                                                                                    
 

 
       Před několika dny jsme si připomněli, že 28. březen je dnem narození Jana Amose Komenského a máme ho 
po léta spojen s označením Den učitelů. Vztah k dětem napovídá leccos o úrovni společnosti. Děti jsou nejvíce 
ovlivňovány situací a kvalitou rodiny a školy. Rodiče a učitelé nejvíce utvářejí mladého člověka. Dříve proto byli 
učitelé tím, co se dnes nazývá celebritami, lidmi váženými a uznávanými. Dnes sice všichni uznávají, že práce 
kantorů je náročná, že vyžaduje odbornost i pevné nervy. A to vyjadřují často slovy „já bych to dělat nemohl, já 
bych je musel…“. Ale zároveň se k učitelům  nechovají, jak by si zasloužili. Nejsou výjimkou výpady proti nim nebo 
i pohrdavá vyjádření od drzých žáků i od příliš suverénních agresívních rodičů. Je hlavně na samotných učitelích, 
jak se s tím vyrovnají, avšak společnost by jim měla vytvářet podmínky pro důstojné vykonávání jejich role. 
     Všechny vlády od listopadu 1989 (a ostatně i předtím) proklamovaly vzdělání a školství mezi svými hlavními 
prioritami, ale prakticky nic pro to nedělaly. Platy učitelů na všech stupních škol byly bídné, schopní mladí lidé 
odcházeli do lukrativnějších profesí nebo si vyhledali vylepšení svých příjmů v dalších souběžných brigádách a lo-
gicky se pak nemohli pořádně věnovat svému hlavnímu povolání. Velká část absolventů pedagogických fakult si 
hledala uplatnění jinde než ve školství. Teprve v poslední době – za pět minut dvanáct – to vypadá, že se situace 
opravdu může zlepšit. Ale i teď se stát spoléhá na to, že kraje budou dofinancovávat to, co je především úkolem 
státu. Zároveň stále není dáno jasné směřování systému školství, opakovaně se objevují nové často nedomyšlené 
koncepce vzdělávání, jež mnohdy jen přinášejí další administrativu a papírování pro učitele než nějaký skutečný 
přínos pro žáky samotné. 
     Na druhé straně řízení školství a systém financování jsou důležité, ale podstatná je každodenní práce, to 
zásadní je v konkrétních lidech a jejich přístupu. Všichni známe i dobré příklady spolupráce rodičů a školy. Přál 
bych si, aby vzájemná důvěra a úcta vytvářely pozitivní atmosféru v našich školách tak, aby se v nich učitelům 
dobře pracovalo, děti se dobře cítily a jejich výchova a vzdělávání byly na úrovni, jakou si země Komenského 
zaslouží.                                                                                                          Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - SLOVO HEJTMANA 

 

KULTURA - INZERCE 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OUDOLEŇ 
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ROČNÍK XII. – VYDÁNO: 6. 4. 2018 – MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 4. - Uzávěrka příštího čísla 27. 4. 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. 

Pohostinství  
Kulturní dům Oudoleň Provozní doba - DUBEN 2018 

Pátek 6. 4.  18.00 - 22.00 

Sobota 7. 4. 18.00- 22.00 

Neděle 8. 4.  18.00 - 22.00 

Pondělí 9. 4.  zavřeno 

Úterý 10. 4.  18.00 - 22.00 

Středa 11. 4.  18.00 - 22.00  

Čtvrtek 12.4. zavřeno 

Pátek 13. 4.  18.00 - 22.00 

Sobota 14. 4.  zavřeno 

Neděle 15. 4.  18.0 - 22.00 

Pondělí 16. 4.  zavřeno 

Úterý 17. 4.  18.00 - 22.00 

Středa 18. 4.  18.00 - 22.00  

Čtvrtek 19. 4.  18.00 - 22.00 

Pátek 20. 4.  18.00 - 22.00 

Sobota 21. 4.  18.00 - 22.00 

Neděle 22. 4.  18.00 - 22.00 

Pondělí 23. 4.  zavřeno 

Úterý 24. 4.  18.00 - 22.00  

Středa 25. 4.  18.00 - 22.00  

Čtvrtek 26. 4.  18.00 - 22.00 

Pátek 27. 4.  18.00 - 22.00 

Sobota 28. 4.  zavřeno-zábava 

Neděle 29. 4. 18.00 - 22.00 

Pondělí 30. 4. zavřeno 

Úterý 1. 5. 18.00 - 22.00 

Středa 2. 5.  18.00 - 22.00  

Odpovědný vedoucí:  

Jana Stránská,  tel. 777 02 59 50 

PLÁNOVANÉ AKCE 

 14. 4.  Čistá Vysočina Obec Oudoleň 

14. - 15. 4.  
Kontejner na velkoobjemový 

odpad 
Obec Oudoleň 

17. 4.  
Přednáška Jak se vyznat  

v hlubinách internetu 
ZŠ a MŠ Oudoleň 

20. 4.  Zápis do základní školy ZŠ a MŠ Oudoleň 

20. 4.  Sběr železného šrotu SDH Oudoleň 

24. 4.  Šachy turnaj pro školy ZŠ a MŠ Oudoleň 

28. 4.  
Přednáška Národní parky - 

západ USA 
Obec Oudoleň 

30. 4.  Čarodějnice SDH Oudoleň 

2. - 7. 5. Kominík Obec Oudoleň 

3. 5. Přednáška Dětské nemoci ZŠ a MŠ Oudoleň 

5. 5. Jarní kolo hry Plamen SDH Oudoleň 

15. 5.  

Přednáška Nezveme si 

závislost či nemoc do rodiny 

vlastně sami? 

ZŠ a MŠ Oudoleň 

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. 
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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 

 

Účastníci pokračovacích tanečních. 

V Lipnici nad Sázavou na šachovém turnaji. 

... už letí do potoka. 

Výroční schůze Mysliveckého spolku Oudoleň. 

Prvňáci a druháci na bruslení v Chotěboři. 

Šachový turnaj v Oudoleni. 
Mladí hasiči (současní i budoucí). 

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

