Vejce pěkně malované, též mazance vypékané,
řehtačky a mrskanice i štamprlka slivovice,
tak se svátky jara slaví, ať jste veselí a zdraví.
Smažení koblížků ve škole
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24. 3. 2011
Zastupitelstvo obce:
-

schvaluje doplnění programu

-

schvaluje Zápis o výsledku inventarizace a Zápis
z jednání likvidační komise
se zdrželo při hlasování ve věci žádosti o povolení
ke kácení stromu na pozemku p. č. 42/8 v k. ú.
Oudoleň
bylo seznámeno s oznámením Městského úřadu
v Chotěboři, odboru životního prostředí, o zahájení
vodoprávního řízení k akci Odbahnění rybníka
Oudoleň
schvaluje umístit v průběhu měsíce května v naší
obci kontejner na velkoobjemový odpad
bylo seznámeno s vyúčtováním obecního plesu
schvaluje pořádání Pouťového posezení před
kulturním domem dne 11. 6. 2011
bylo seznámeno se žádostí firmy STAND BY, s. r. o.
o stanovisko k záměru výstavby základnové
stanice T-Mobile v k. ú. Oudoleň. Jedná se o stavbu
ocelové příhradové věže na pozemku (PK) 331/1
s trasou zemní kabelové přípojky na pozemku
(PK) 688 nebo (PK) 689, které jsou ve vlastnictví
obce, a dále se žádostí o projednání možnosti
obnovení přístupové cesty, cesta by byla pouze
zpevněná se štěrkovým zásypem. Zastupitelstvo
obce požaduje od firmy STAND BY s. r. o.
vypracování cenové nabídky pro obec, zhotovení
přístupové
cesty
na
náklady
zhotovitele
a vypracování protipovodňové studie
souhlasí s návrhem Dohody o partnerství k projektu
Spisové služby ORP Chotěboř uzavřenou s Městem
Chotěboř
schvaluje na základě žádosti TJ Sokol Oudoleň
nákup 2 ks branek pro malou kopanou na stadion
za podmínky, že TJ Sokol Oudoleň uhradí jednu
polovinu nákladů. Zastupitelstvo dále schvaluje
oslovit SDH Oudoleň se žádostí o příspěvek na
tento nákup. Nákup a montáž branek zajistí TJ Sokol
Oudoleň
schvaluje žádost TJ Sokol Oudoleň o souhlas
s cvičením s dětmi od měsíce dubna a dále
souhlasí s provedením inventury v nářaďovně dne
27. 3. 2011
schvaluje příspěvek na mzdy pro ZŠ a MŠ
Oudoleň z důvodu nenaplnění počtu žáků pro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

školní rok 2011/2012 o 3 žáky
schvaluje umístění valníků na zahradní odpad
v obci ve dnech 8. – 10. 4. 2011
schvaluje požární hlídku:
- dne 2. 4. 2011 - pí Marie Antlová, p. Pavel
Stránský
- dne 23. 4. 2011 - p. Ivo Béna, pí Marie Antlová
- dne 29. 4. 2011 - p. Václav Augustin, p. Josef
Křesťan
- dne 20. 5. 2011 - p. Pavel Sláma, p. Zdeněk Benc
schvaluje s účinností od 1. 4. 2011 přiznání
měsíční náhrady za používání vlastního mobilního
telefonního přístroje pro výkon funkce starosty
p. Ivo Bénovi a pro výkon funkce místostarostky Mgr.
Blance Zvolánkové
projednalo opravu komunikace v dolní části obce
bylo seznámeno s vysvětlením firmy VEOLIA
Transport, Chrudim, týkající se navýšení ceny
jízdného na spoji č. 20 linky 600000
bylo
seznámeno s vývojem jednání s Českou
poštou ve věci rušení poboček
bylo seznámeno se změnou v dodávce chlorňanu
sodného. A dále s připomínkou p. Zdeňka Bence
ke stavu studní v Olšinách
projednalo zapojení naší obce do akce Čistá
Vysočina 2011
bylo seznámeno s akcí na podporu ochrany klimatu
Hodina Země 2011
bylo seznámeno se Zprávou o činnosti OOP
Chotěboř za rok 2010
bylo seznámeno se zápisem ze zasedání Svazku
obcí Podoubraví ze dne 9. 2. 2011
bylo
seznámeno
se
Zápisem
z jednání
představenstva LDO Přibyslav dne 25. 2. 2011
schvaluje zaslání připomínky firmě Havlíčkova
Borová zemědělská a. s. Havlíčkova Borová
na
dodržování
protipovodňových
opatření
uvedených v územním plánu obce
schvaluje pořádání Obecního plesu dne 30. 12.
2011, hudba TANDEM
bylo seznámeno s nabídkou ozvučovací techniky
do kulturního domu
bylo seznámeno s informacemi ze zasedání MAS
Havlíčkův kraj o. p. s.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE...
TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 21. 4. 2011 od 18:00 hodin v kanceláři
obecního úřadu.

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Od 1. dubna 2011 je výpůjční doba knihovny: pondělí od 17:00 do 19:00 hodin.
ZMĚNA VE SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od měsíce dubna bude svoz komunálního odpadu probíhat 1x za 14 dnů, a to v sudých týdnech.
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Přístup k bezplatnému internetu za účelem vyplnění sčítacích formulářů je možný v kanceláři obecního
úřadu od pondělí 28. března do čtvrtka 14. dubna ve dnech pondělí – čtvrtek v době od 7:30 do
17:00 hod. Veškeré podrobné informace a pokyny o sčítání lidu naleznete na webových stránkách pod
adresou www.scitani.cz.
ČISTÁ VYSOČINA
Zastupitelstvo obce se přihlásilo do akce Krajského úřadu kraje Vysočina ČISTÁ VYSOČINA 2011. V
sobotu 9. dubna 2011 proběhne v obci úklid okolí komunikace, koupaliště a kulturního domu, dále úklid
okolí komunikace Oudoleň křiž. – Cibotín a úklid okolí komunikace č. 34 Oudoleň křiž –
Slavětín křiž. Zapojte se i vy a přijďte pomoci uklidit naši obec, sraz je v 9:00 hodin u
kulturního domu.
VALNÍKY NA ZAHRADNÍ ODPAD
Ve dnech 8. – 10. dubna 2011 budou v naší obci přistaveny valníky na zahradní odpad.

KOMINÍK

Do naší obce bude přizván kominík, aby provedl vyčištění a předepsané revize komínů, předběžný termín: květen
2011. Zájemci o tuto službu se mohou zaevidovat do 21. dubna 2011 na obecním úřadě.

NÁVRH PLÁNU PÉČE O CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY NA OBDOBÍ 2011 - 2020

Na obecním úřadě je možné se seznámit s návrhem plánu péče o CHKO Žďárské vrchy na období 2011 – 2020.

KNIHA CHOTĚBOŘSKO OBJEKTIVEM
Miloslav Vaněk nabízí knihu fotografií z oblasti Chotěboře, obsahem budou především fotografie a k nim krátký
doprovodný text. Kniha bude mít formát 24x22 cm a bude mít 132 stran, obsahuje 7 kapitol – Krajina, Město,
Příroda, Zámek, Barvy, Doubrava, Kam v okolí a celkem bude obsahovat cca 150 fotografií, bude trojjazyčná –
česky, anglicky a německy. Kniha je kalkulovaná na cca 150 – 170 Kč, vyjde v červnu. Zájemci se mohou předběžně
hlásit na e-mail: vanek@oachot.cz.

VYSOČINA, JAK JI VIDÍM JÁ 2010 - 2011
TJ Březiny a Spolek přátel historie Vysočiny pořádají V. ročník soutěže pro amatérské fotografy Vysočina, jak ji
vidím já. Témata pro letošní rok jsou Vysočina, jak ji vidím já a Voda. Soutěž trvá do 30. 6. 2011. Podrobné
podmínky najdete na stránkách obce Březiny www.breziny.net.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Slovo hejtmana
Jednou z největších předností Vysočiny je naše čistá
příroda. Krajský úřad se průběžně zabývá otázkami
životního prostředí – kromě vlastní úřední činnosti na jeho
ochranu i řadou propagačních akcí, výstav a soutěží.
Zaměřujeme se přitom například na třídění odpadů a vše,
co souvisí s uchováváním původního přírodního prostředí.
Důležitá je výchova našich občanů, aby si uvědomovali, co
vše nám hrozí s jeho devastací nejen průmyslovou
výrobou, ale i necitlivostí každého z nás.
Jednou z nejpodstatnějších součástí přírody je voda.
Význam vody pro existenci života si lidé odpradávna
uvědomovali, a proto se učili a stále se učí vodu využívat,
chránit se před jejími ničivými účinky a také ovlivňovat její
kvalitu. Pro nás je dosažitelnost pitné vody v dostatečném
množství zatím samozřejmostí. Naproti tomu v mnohých
částech světa je voda komoditou, kvůli které jsou lidé
schopni vést války. Nejen potíže s nedostatkem pitné vody
v některých částech světa, ale i katastrofální záplavy,
znečištění vodních toků a vodních nádrží a ztráta
biologické rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují na to,
že lidstvo musí svůj přístup k vodním zdrojům změnit.
I proto je 22. březen od roku 1993 vyhlášen Organizací
spojených
národů
jako
Světový
den
vody.
Znovu jsem si tyto skutečnosti uvědomil při prohlídce
výstavy, která byla připravena krajským úřadem a v březnu
prezentována v sídle kraje Vysočina. Na výstavě byly
ke shlédnutí fotografie pramenů významných vodních toků
na území našeho kraje, nejvýznamnějších čistíren
odpadních vod, úpraven vod a vodárenských nádrží
sloužících k zásobování pitnou vodou, i další informace
z oblasti vodního hospodářství a rybářství. Krásné letecké
snímky našich vodních ploch uprostřed zelené přírody mě

opět nadchly a připomněly mi naši zodpovědnost
na uchování tohoto bohatství.
Při vernisáži výstavy jsme si i zasoutěžili – přítomní
ochutnali deset anonymních vzorků pitné vody. Mezi nimi
bylo pět vzorků vod běžně dostupných z vodovodních řadů,
jedna kupovaná balená voda a čtyři vzorky vod
z podzemních zdrojů. Zhruba čtyřicítka hostů výstavy svými
hlasy jednoznačně ocenila nejvíce chuť vody ze zdrojů
podzemních vod, a to kojenecké vody z vodního zdroje
Rytířsko, dále chutnaly i vzorky z vodního zdroje
napájejícího vodovodní řad v Havlíčkově Brodě a ze zdroje
v obci Kamenná. Balená voda neuspěla – asi jí na místě
chyběla reklama se zázračnou vodu srkajícími krasavicemi.
Česká republika je nazývána "Střechou Evropy", neboť je
evropským rozvodím tří moří: Severního, Baltského
a Černého. Prakticky všechny její významnější vodní toky
odvádějí vodu na území sousedních států. Důsledkem této
skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů
na atmosférických srážkách. Vysočinou prochází evropské
rozvodí. Zajímavostí je uvedení tohoto faktu na trase
cyklostezky v Nové Bukové na Pelhřimovsku. Domek,
na kterém bylo označení, původně postavili tak, aby
dešťová voda z jedné poloviny střechy stékala do Labe
a z poloviny druhé do Dunaje - to vše v nadmořské
výšce 668 m. n. m. Na Vysočině se nachází několik
významných vodárenských nádrží, z nichž některé jsou
nepostradatelnými zdroji pitné vody i z celorepublikového
hlediska. Asi nejvýznamnějším vodárenským zdrojem
v České republice je vodní nádrž Švihov na řece Želivce,
která slouží k zásobování hlavního města Prahy včetně
části Středočeského kraje a kraje Vysočina pitnou vodou.
Převážná část povodí této nádrže se nachází právě
na Vysočině. Z vodárenské nádrže Vír na řece Svratce je
zase dodávána pitná voda do brněnské aglomerace a části

kraje Vysočina. Takže naše největší města jsou do jisté
míry závislá na Vysočině. Nám a našim zemědělcům to
přináší mimo jiné i mnoho omezení – zvláště v okolí
vodárenských nádrží. A tato omezení nám nejsou z těchto
center nijak kompenzována. I o tom chceme v budoucnu
jednat.
Ale především si uvědomujeme potřebu zdrojů pitné vody
pro naše občany. Podpora řešení problematiky ochrany
vod patří mezi priority kraje Vysočina, bohužel možnosti
kraje jsou velice omezené, protože příjmy kraje do této
oblasti ani zdaleka neodpovídají požadavkům obcí a jejich
svazků. Naopak jsou mnohonásobně nižší. Nicméně
zpracování studií a projektů v této oblasti je podporováno
prostřednictvím Fondu Vysočiny - grantového programu
Čistá voda. Realizace staveb kanalizací a čistíren

odpadních vod je podporována dotacemi na drobné
vodohospodářské ekologické akce, realizace prioritních
akcí vodovodů a kanalizací pak spolufinancováním v rámci
dotačního titulu Ministerstva zemědělství. Za dobu
existence kraje Vysočina už bylo vydáno z jeho rozpočtu
více než 500 milionů Kč na podporu těchto staveb.
Komplexní vodní hospodářství má na Vysočině, tak jako
v celé naší zemi, bohatou tradici, dobrý zvuk v zahraničí
a slibnou perspektivu rozvoje v kontextu s evropskou
integrací. Voda je ovšem citlivá na veškeré zásahy
do přírody. Je nutno si uvědomit, že voda je naším
společným bohatstvím, a že každý k její kvalitě můžeme
a musíme přispívat svým malým dílem - každodenní
šetrností k naší krásné krajině.
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Plavání

 Nic mě nezaujalo. Plaval jsem v C. Učili jsme se plavat. (Michal B., III. tř.)
 Každou středu jezdíme na plavání. Jsem v Áčku. To je nejlepší družstvo. Moc se mi to
líbí. (Tom B., IV. tř.)
 Ve středu jezdí 3. a 4. třída na plavání. Když jsme tam jeli poprvé, tak nás roztřídili
na skupiny. Já jsem v A. (Ivana B., IV. tř.)

Bruslení v Chotěboři

I když nám už začalo jaro, ještě snad naposledy jsme vytáhli teplé oblečení, rukavice,
čepice a vyrazili jsme na zimní stadion bruslit. Mnohé děti byly v chotěbořské aréně poprvé,
a tak byly příjemně překvapené kvalitou ledu, vyhřátou kabinou, příjemnou a ochotnou
obsluhou. Některým bylo nutné nabrousit brusle a pro ty méně zdatné nám byly zapůjčeny
hrazdičky. Všichni se s radostí pustili na led a hodina utekla jako voda. Bylo příjemné vidět usměvavé děti, jak si
užívají radost z pohybu. Jsem ráda, že se „malý výlet“ snad všem líbil a možná častěji příští zimu vyrazí někteří
bruslit třeba i na rybník.
Vladimíra Stehnová
 Učili jsme se dvě hodiny. Pak jsme šli na autobus, a jeli do Chotěboře. V Chotěboři jsme šli k zimnímu stadionu.
Když jsme tam přišli, tak jsme se rozcvičili a šli se obout do bruslí.
Šli jsme pak na led, který byl krásně hladký. Nejdříve nám paní
učitelka ukázala, co máme dělat, a pak jsme si mohli volně
bruslit. Na ledě jsme byli jednu hodinu. Pak jsme šli zase
na autobus a jeli do Oudoleně do školy. Bruslení mě moc bavilo.
(Jakub O., IV. tř.)
 Dne 22. 3. jsme jeli na stadion do Chotěboře bruslit. Chvíli nám
paní učitelka ukazovala, jak se bruslí, potom se každý rozbruslil
a paní učitelky nám měřily čas. Poté jsme jeli slalom a nakonec
jsme jezdili, jak jsme chtěli. Líbilo se mi to. (Jana K., V.tř.)

Koblížky ve škole

Jednou z tradic, která neodmyslitelně patřila k masopustu, bylo
smažení koblížků. Co takhle usmažit si je ve škole?
Děti byly tímto nápadem nadšené, a tak jsme se do toho
pustili. A protože jsme pracovali s nadšením, koblížky se povedly
a všichni si moc pochutnali.
Vladimíra Stehnová

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Zápis dětí do mateřské školy

 Velikonoce – svátky jara – jsou nyní hlavním tématem při práci s dětmi
se bude konat
v mateřské škole. Jarní rozpočítadla, písničky, říkanky nás provázejí
každým jarním dnem. Děti si z domova donesly misky a proutěné košíčky
ve středu 13. dubna 2011
k výsevu pšenice. Pozorují růst obilí, z papírových krabic vyrábějí
velikonoční beránky a těší se na barvení kraslic. Srdečně zveme před
od 11:15 do 14:30 hodin.
Velikonocemi na výstavu výrobků dětí na chodbě mateřské školy.
 Předškoláci jezdí každou středu spolu s 3.
a 4. třídou základní školy na plavání
Hody, hody, přednáším, sukýnky vám vypráším,
do bazénu v Hlinsku.
pí Pavla Váňová

na pomlázku mašlička, do košíčku vajíčka.

Jak jsme slibovali, připravila
pro Vás
pí Jaroslava Půžová, kuchařka ve školní
jídelně, recepty pomazánek, které jste měli
možnost ochutnat v mateřské škole při besedě
na téma Zdravá výživa:
Čočková pomazánka
100 g čočky, 1 pomazánkové máslo, 2 stroužky
česneku, 1 cibule, 1 mrkev, 1 celer, petržel,
pažitka, sůl

~ ~ ~ ~ ~ ~
Žáci základní a mateřské školy Vás srdečně zvou
v úterý 19. dubna 2011 od 13:00 do 18:00 hodin na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
A MALÝ JARMARK
v prostorách ZŠ a MŠ Oudoleň.

Čočku přebereme, vypereme, zalijeme vodou a necháme ½ hodiny máčet. Potom ji uvaříme, scedíme, propláchneme
a rozmixujeme. Dále přidáme sůl, pomazánkové máslo, nakrájenou cibuli a česnek, nastrouhanou zeleninu a vše
vyšleháme.
Tvarohová pomazánka s ovesnými vločkami a zeleninou
1 tvaroh (vanička), 1 pomazánkové máslo nebo bílý jogurt, 3 lžíce ovesných vloček, 1 mrkev, 3 ředkvičky, 1 cibule, 2 – 3
stroužky česneku, zelená nať, sůl, drcený kmín
Tvaroh smícháme s pomazánkovým máslem, solí, ovesnými vločkami, nakrájenou cibulí, česnekem, nastrouhanou mrkví
a ředkvičkami. Ochutíme drceným kmínem a pažitkou nebo řeřichou.
Zeleninová pomazánka
150 g rostlinného másla, 4 vejce, sůl, 1 rajče, 1 paprika, 1 cibule, zelená nať
Rostlinné máslo utřeme se solí a prolisovanými uvařenými vejci. Přidáme nakrájené rajče, papriku, cibuli a vyšleháme.
Ozdobíme zelenou petrželí nebo pažitkou.

TJ SOKOL OUDOLEŇ
TJ Sokol Oudoleň zahajuje

bez omezení věku - pod vedením Ing. Jaromíra Belatky
Náplň: rozvoj pohybových aktivit a dovedností, gymnastika, atletika

Začínáme:

5. 4. 2011 v 17:00 hodin v KD

Přezůvky / vhodnou sportovní obuv sebou! Zimní sezóna v KD, letní sezóna venku

Cvičení bude probíhat každé úterý v době od 17:00 do 18:30 hodin
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
Na hasiče přišlo jaro
Opustila nás zima, a tak už plánujeme, co s nadcházející sezónou.
Dne 16. dubna bude svoz železného odpadu. Po zkušenostech z minulého roku, kdy část šrotu dostala přes noc
nožičky, jsme zvolili sobotu. Připravte prosím odpad na místa přístupná z komunikace. Máte-li těžké věci, se kterými není
snadná manipulace, domluvte se přímo se „sběrateli“.
Dalším významným datem bude sobota 7. května. Sbor bude pořadatelem obvodového kola dětské okrskové soutěže.
Jelikož bude tento víkend ve znamení Svátku matek, připravili jsme pro Vás už tradičně kulturní odpoledne. Tentokrát
bude ve znamení harmonik. Zahrát nám přijedou Staropražští heligonkáři. V minulých dnech jsme se snažili obdarovat
ženy v obci vstupenkou zdarma na tuto akci. Pokud přesto některá z maminek vstupenku nedostala a nenašla ji ani
ve své poštovní schránce, může se o ni přihlásit přímo u mě. Pro ostatní je dostatek vstupenek v předprodeji v prodejně
za cenu 100,00 Kč. Naším přáním není v tomto případě výdělek, ale naplnit náš kulturní stánek tak, jak si věhlas
interpretů zaslouží. Pozvěte prosím svou rodinu a známé. Hrát se bude nejen k poslechu, ale i tanci. Podmínkou
kapely byl dřívější začátek, tak snad i Vám bude vyhovovat start v 16.00 a cíl lehce noční.
Soutěž v požárním sportu pro dospělé se tento rok uskuteční 28. 5. v České Bělé.
V červnu se uskuteční také již tradiční výlet pro rodiny s dětmi. Bližší informace najdete v dalších listech a na plakátech.
Přeji Vám krásné prosluněné jarní dny a těším se na shledanou při akcích hasičů.
Za SDH Oudoleň Marie Antlová

KULTURA A INZERCE

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci dubnu oslaví výročí narození:

SDH Oudoleň Vás zve
na oslavu DNE MATEK

Vladimír Benák, Oudoleň 135
BLAHOPŘEJEME!!
Plánované akce v II. čtvrtletí 2011

23. 4. 2011 – Taneční zábava – KYVADLO – TJ SOKOL
29. 4. 2011 – Taneční zábava - ARGEMA
7. 5. 2011 – Dětská okrsková soutěž – SDH
7. 5. 2011 – Staropražští heligonkáři - SDH
20. 5. 2011 – Taneční zábava – Mňága a Žďorp
28. 5. 2011 – Okrsková soutěž hasičů – Česká Bělá
4. 6. 2011 – Dětský den – Orientační běh – TJ SOKOL
11. 6. 2011 – Závody na kolech – TJ SOKOL
11. 6. 2011 – Pouťové posezení před KD – Obec

KDE: Kulturní dům Oudoleň
KDY: 7. 5. 2011
OD: 16:00 hodin
Předprodej: Knihovna Chotěboř, Vinotéka
Přibyslav, Úřad městyse Havlíčkova Borová,
Prodejna Oudoleň.
Vstupné: 100,--/ na místě 130,--

