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OUDOLEŇ MÁ HNED DVĚ 
MISTRYNĚ SVĚTA 

V týdnu od 15. 10. do 19. 10. 2012 se 
v holandském Dordrechtu konalo  
mistrovství světa ve sportovním aerobicu. 
Tohoto mistrovství světa se zúčastnily se 
svým týmem i Ani čka Stehnová a Eliška 
Ondráčková . Děvčata letos poprvé 
v kategorii kadetů (věk 11-13 let), která se 
jako nejmladší takto významných závodů 
účastní. Účasti na mistrovství předchází 
však celá řada domácích nominačních 
závodů, ve kterých se děvčata  umístila 
na prvním nebo druhém místě, a tak si 
jejich tým zajistil nominaci na mistrovství 
světa. Tohoto mistrovství se účastní vždy 
pouze maximálně tři nejlepší týmy 
z každé země. Vzhledem k úspěchu v kategorii kadetů se děvčata pustila do velice náročné přípravy, kterou měli 
možnost obyvatelé naší obce posoudit během jejich letního soustředění, které se konalo právě v Oudoleni.  
Týden před odjezdem do Holandska se konal ještě poslední kontrolní závod, na kterém děvčata potvrdila svoji 
formu prvním místem. To bylo ale v rámci České republiky, ale jak to dopadne ve srovnání s ostatními týmy 
z celého světa, zatím nikdo nevěděl, vždyť kadetky odjížděly na závody takového významu poprvé. Cestě 
předcházelo také celkem vyčerpávající běhání a shánění sponzorů. To se ale nakonec podařilo. A tak už 
nezbývalo než věřit a držet palce, aby se závodnice představily v Holandsku v co nejlepším světle. A opravdu se 
povedlo! Hned po základním kole dostaly takové  bodové  hodnocení,  které  je  zařadilo  na druhé místo a účast 
ve finále byla na dosah. Byl to úžasný výsledek, neboť bylo vidět, že velmi tvrdá a náročná příprava byla oceněna. 
Obrovskou konkurencí byly pro naše děvčata Rusky, které po tomto základním kole byly na prvním místě. Druhý 
den  následovalo  semifinále, do  kterého  děvčata  dala  všechno, a  skutečně se  jim  podařilo  ruský  tým porazit 
a posunout se na první příčku. Byl to nádherný pocit, ale ještě bylo nutné toto umístění potvrdit ve finálovém 
závodě, který se konal ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Rodiče, kteří nefandili přímo na místě, byli přikováni 
k počítačům (finále bylo možné sledovat na internetu) a drželi palce ze všech sil. Děvčata odcvičila svoji finálovou 
sestavu úžasně. Na výsledky však bylo nutné počkat až do vyhlášení, které začínalo kolem půl 8. Napětí jak 
děvčat, tak rodičů a vůbec všech jejich fanoušků, bylo 
nesnesitelné.  
A pak to přišlo. Když vyhlásili na druhém místě tým Rusek, 
bylo jasné, že je to doma – naše  d ěvčata   to   dokázala 
a jsou mistryn ěmi   sv ěta!   Jejich  debutový   výstup 
na mistrovství sv ěta skon čil fantastickým úsp ěchem – 
titulem mistr ů světa. Ohromná d řina a práce jak jejich, 
tak trenérky, byla ocen ěna, a to kovem nejcenn ějším! 
Je to úžasná reprezentace České republiky a tím také 
naší obce ve sv ětovém m ěřítku.                     D.O. a V.S. 
(Fotografie ze soutěží i soustředění v Oudoleni můžete 
nalézt na http://bmfitnesshb.cz/). 
 
Dne 1. 11. 2012 přivítali mistryn ě světa ve sportovním 
aerobicu Ani čku Stehnovou a Elišku Ondrá čkovou 
zástupci obce na obecním ú řadě. Děvčatům 
pogratulovali,   pod ěkovali  za  reprezentaci   republiky 
i naší obce a p ředali jim drobné dárky.  

Vítězný tým s trenérkou, 
druhá zleva Eliška Ondráčková,  
první zprava Anička Stehnová. 
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Výsledky hlasování ve volbách  
do Zastupitelstva kraje Vyso čina  

ve dnech 12. - 13. 10. 2012  
Počet voličů ze stálého a zvl. seznamu voličů     278          
Počet voličů, kteří volili                            139  tj.  50%          
Počet platných hlasů                               132                      
 
Počet platných hlasů pro jednotlivé strany:                         
ČSSD 36 hlasů            
KDÚ-ČSL 25 hlasů  
KSČM 24 hlasů  
Starostové pro občany 13 hlasů  
ODS 12 hlasů              
Strana zelených 10 hlasů  
Česká pirátská strana   4 hlasy              
TOP 09 a Starostové pro Vysočinu   3 hlasy              
Pro Vysočinu   2 hlasy              
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI              1 hlas                
SUVERENITA                                             1 hlas 
Strana svobodných občanů                        1 hlas 
 

Výsledky hlasování ve volbách  
do Senátu Parlamentu ČR 
ve dnech 12. - 13. 10. 2012 

Počet voličů ze stálého a zvl. seznamu voličů     278 
Počet voličů, kteří volili                            138  tj.  49% 
Počet platných hlasů                               120 
 
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty: 
Ing. Tomáš Škaryd 35 hlasů 
Ing. Jan Veleba 27 hlasů 
Milan Plodík                   20 hlasů 
MUDr. David Kasal 10 hlasů 
PhDr. Magda Křivanová   8 hlasů 
Mgr. Petr Řezníček   7 hlasů 
RNDr. Emanuel Žďárský, CSc.   7 hlasů 
Mgr. Marta Lederová              3 hlasy 
Petr Lichtenberg                              2 hlasy 
Ing. Zdeněk Juračka                              1 hlas 
  

Výsledky hlasování ve volbách  
do Senátu Parlamentu ČR   
ve dnech 19. - 20. 10. 2012 

 
Počet voličů ze stálého a zvl. seznamu voličů     278            
Počet voličů, kteří volili                              88  tj. 31% 
Počet platných hlasů       87 
  
Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty: 
Ing. Jan Veleba        45 hlasů  
Ing. Tomáš Škaryd                                  42 hlasů          

 
 

Obec Oudoleň všechny srdečně zve na 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
v sobotu 1. prosince 2012  
           od 14:00 hodin 
      v zasedací místnosti 

   nového obecního úřadu. 

Obec Oudoleň Vás srdečně zve na 
 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ     
  VÁNOČNÍHO STROMKU 
    v neděli 2. prosince 2012 
             od 17:00 hodin. 
 

Přijďte se společně vánočně naladit. 

 
 
Zastupitelstvo obce:  
- schvaluje program zasedání. 
- schvaluje požádat o dotaci z Programu rozvoje 

venkova   –  Opatření  I. 1. 2  –  Investice  do  lesů 
na nákup mulčovače. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu jednat a uzavřít s firmou AGROTEC a. s. 
Hustopeče smlouvu o dílo na sepsání a podání 
žádosti o dotaci. 

- schvaluje požádat o dotaci z Operačního 
programu   životní   prostředí   na  obnovu   tůní 
na potoce Oudoleňka. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu zajistit podání žádosti o dotaci. 

- projednalo zrušení těchto autobusových spojů: 
- linka č. 600 000 H. Brod–Česká Bělá–Oudoleň-    
  H. Borová    spoj 25, 31, 32 
- linka č. 600 300 Chotěboř– H.Borová– Přibyslav                  
   spoj 2, 9, 15 
- linka č. 600 980 H. Brod–Přibyslav–Polná 
   spoj 11, 32. 
Město Přibyslav   vyvolalo    jednání    o   změně 
ve financování dopravní obslužnosti, 
zastupitelstvo obce Oudoleň  schválilo úhradu 
vyšších    nákladů      na     dopravní   obslužnost 
a zachování spojů. Obec Jitkov odmítla hradit 
vyšší náklady na dopravní obslužnost, a tím by 
došlo k rozdělení těchto nákladů mezi Obec 
Oudoleň a Městys Havlíčkova Borová, což by bylo 
pro naši obec již neúnosné. Dochází tedy ke 
zrušení výše uvedených spojů. 
Obce Oudoleň se přímo týká: 
-  linka č. 600 000   

spoj č. 25 (prac. dny-odjezd z H.Brodu v 19:20)  
spoj č. 31 (neděle–odjezd z H. Brodu v 19:20) 
spoj č. 32 (neděle–odjezd z Oudoleně v 16:53) 

- linka č. 600 300 spoj č. 9 (pracovní dny – 
odjezd z Chotěboře v 11:00 hodin). 

Zastupitelstvo schvaluje řešit zrušení spoje 32 
linky č. 600 000 ve spolupráci s Městysem 
Havlíčkova Borová dopravou minibusem. 

- projednalo    vyhlášku      o     místním  poplatku 
za ubytovací kapacitu.  

- bere   na    vědomí   Obecně  závaznou  vyhlášku 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

- bere na vědomí žádosti o kácení stromů: 
- podnět k pokácení 2 ks stromů (bříza a jasan) 

na obecním pozemku p. č. 648/85 v k. ú. 
Oudoleň. Stromy ohrožují dům čp. 12. 

- žádost  Ředitelství   silnic a  dálnic ČR, Praha 4 
o pokácení 5 ks stromů (jasan ztepilý, olše 
lepkavá,  3x  topol   kanadský)   při  silnici I/34 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 18. 10. 2012 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ  

na pozemku p. č. 701 v k. ú. Oudoleň. Důvodem 
ke kácení je špatný stav, svým stanovištěm tak 
představují riziko z pohledu bezpečnosti 
silničního provozu. 

- schválilo  požární  hlídku na taneční zábavě dne 
27. 10. 2012 ve složení: Pavel Sláma, Marie 
Antlová.  

- bere na vědomí umístění valníků na zahradní 

odpad v obci ve dnech 19. – 21. 10. 2012. 
- schválilo nový návrh hodin cvičení v kulturním 

domě od TJ Sokol Oudoleň, včetně rozpisu 
držitelů klíčů za podmínky, že  florbalisti  budou  
1x týdně (o víkendu) uklízet sál (zamést + setřít). 

- bere na vědomí žádost o odkoupení části 
pozemku p. č. 648/8 o výměře cca 25 m2 a cca 20 
m2 v k. ú. Oudoleň. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu 2012 od 18:00 hodin  v zasedací 
místnosti obecního úřadu.   

DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠEK OBCE 
Žádáme občany o dodržování vyhlášek obce, zejména vyhlášek o zákazu volného pobíhání ps ů a pobíhání 
drůbeže na ve řejném prostranství. 
 

BRIGÁDA NA VYHRNOVÁNÍ SNĚHU 
Zájemci o brigádu na vyhrnování sněhu se mohou hlásit na obecním úřadě. Brigáda na základě  
dohody o provedení práce by spočívala ve vyhrnování sněhu v ranních hodinách pomocí sněhové 
frézy a lopaty. 
 

KOMUNITNÍ JEDNÁNÍ – MAS HAVLÍČKŮV KRAJ – 20. 11. 2012 
V minulém měsíci bylo v naší obci provedeno dotazníkové šetření MAS Havlíčkův kraj.  
V úterý 20. 11. 2012 od 17:00 hodin v zasedací míst nosti  proběhne veřejné = komunitní 
projednání výsledků dotazníkového šetření. Toto jednání má za cíl stanovit priority budoucího rozvoje 
obce. Buď pořadí  priorit  stanovené  na  základě výsledků dotazníkového šetření potvrdí, nebo změní 
a doplní. 

Přijďte  prodiskutovat  se  zástupci  obce  a  MAS  Havl íčkův  kraj  jaké  by  podle Vás m ěla mít obec 
priority do budoucna a na jaké oblasti by se m ěla zaměřit.  
MÁTE MOŽNOST NĚCO ZMĚNIT -  „VÍC HLAV, VÍC VÍ.“ 
 

DIGITALIZACE KATASTRU OBCE 
Na obecním úřadě jsou v době od 29. 10. do 9. 11 . (pondělí – středa 08:00 – 17:00 hodin, 
úterý, čtvrtek, pátek 10:00 – 11:00 hodin, a poslední den 9. 11. 2012 v době od 13:00 do 15:00 
hodin, kdy bude veřejnému nahlédnutí přítomen také zaměstnanec katastrálního úřadu), 
vyloženy k nahlédnutí katastrální mapy a srovnávací  sestavy parcel – výsledek 
přepracované digitální mapy  (dále jen „obnovený katastrální operát“) katastrálního území 
Oudole ň. Vlastníci mohou během této doby a do 15 dnů ode dne 9. 11. podat námitky proti 
obsahu obnoveného katastrálního operátu. Platnost obnoveného katastrálního operátu vyhlásí 
katastrální úřad dnem 27. 11. 2012. 
 

KALENDÁŘE NA ROK 2013 
Na obecním úřadě a v místní prodejně je 
možné si zakoupit kalendáře na rok 2013: 
Kalendář obce Oudoleň 2013 a kalendář 
Svazku obcí Podoubraví: 2013 
Podoubraví.  
Cena obou kalendářů je 100,- Kč/ks.  
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

DÍLNIČKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
Ve středu 26. září jsme si udělali čas na naše děti a strávili jsme 
společné odpoledne v naší mateřské škole. Paní učitelky pro 
všechny připravily velmi pěknou dílničku spojenou s informacemi 
k zahájení nového školního roku. 
A co jsme s dětmi vyráběli? Nejprve jsme si zadělali nádherně 
barevná tvarovací těsta a poté už děti válely, vykrajovaly různé tvary 
nebo modelovaly velmi zajímavé a nápadité výrobky. 
Děkujeme paní u čitelkám za krásn ě prožité odpoledne!!                                                                         
                                                                      Mgr. Blanka Zvolánková 
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Obec Oudoleň spolu ze Základní školou a Mateřskou školou v Oudoleni 

všechny srdečně zve na tradiční 

BESÍDKU A VÁNOČNÍ JARMARK  
v neděli 9. prosince 2012 od 13:00 hodin v Kulturním domě v Oudoleni. 

Pro všechny účastníky je připraveno vystoupení dětí mateřské a základní školy,  

malé občerstvení a prodejní výstava keramiky, výrobků z pedigu, šperků, hraček BRUDER,  

papírové krajky, pohankových polštářků a perníčků.   

Recept na tvarovací t ěsto pro d ěti  (hrnek = 250 ml) 
• 2,5 hrnku hladké mouky 
• 1 hrnek soli 
• 3 lžíce oleje 
• 2 hrnky vařící (horké) vody 
• 2  balení nápoje TANG 

Pokud chceme těsto barevné, přidáme potravinářskou barvu. 
Dobře promícháme suché ingredience a potom přidáme horkou 
vodu  a   olej.   Vše   znovu   promícháme   a   ručně   hněteme 
na prkýnku, dokud není hmota hladká. (Pokud se těsto lepí, 
můžeme přidat mouku.) 
Uchováváme v igelitovém sáčku nebo v uzavíratelné plastové 
misce v ledničce. Před vyučováním těsto vytáhneme a děti s ním 
mohou po celý den pracovat. Po vyučování uschováme těsto dle 
návodu. Při tomto zacházení vydrží i několik týdnů. 
Pokud  necháme  výtvory na vzduchu, za několik hodin ztvrdnou 
a můžeme pak s nimi dále pracovat (třeba je barvit temperovými 
barvami nebo jen nalakovat). 

ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŘÍJNU 
Děti z mateřské školy si zažily a vyzkoušely 
strouhání brambor.  Někdo  si  odnesl  malé  
zranění,  ale  všechny  děti  byly  nadšené  a  
nejvíce  pak, když nám z nastrouhaných brambor  paní kuchařka  udělala  těsto  na  bramboráčky a bramboráčky si 
děti s chutí snědly. Děti se „olizovaly až za ušima“. Jako poděkování děti paní kuchařce udělaly věneček z listí.  
Děti v měsíci říjnu navštívily Kino v Krucemburku, kde shlédly pásmo pohádek „Krtek“. 
Čekali jsme na správný vítr a pouštěli na kopci za koupalištěm draka. 
Dokončili jsme čtení před spaním - „Pohádky z vesmíru“, dětem se moc líbily. Nyní čteme na pokračování 
„Nejkrásnější bajky o zvířátech“.  
Koupily jsme do třídy pro děti trojhránkové úchyty na tužky pro zlepšení správného držení tužky. Kdyby měli rodiče 
zájem, můžeme je na požádání ukázat. Děti tiskly z vykrajovaných brambor (=razítka listů) koláž.  
Pozorovali jsme, jak vítr fouká do korun stromů a následně jsme si nakapali inkoust na papír, až jsme vytvořili 
velkou tečku a pomocí brčka rozfoukali do různých směrů a vytvořili jsme si „foukaný inkoustový strom“ a tiskem 
z brambor listy javoru a lípy. Doporučuji používat foukání brkem i doma. Dětem foukání pomáhá při správné 
výslovnosti. 
V mateřské škole hrajeme různé sluchové, hmatové a jiné smyslové hry, např. najdi poslepu žalud nebo kaštan. 
Hry a činnosti jsou zaměřené na podzim.  
Hra, kterou si děti oblíbily, je „chůze v mlze“, kdy chodí po dvojicích, jedno dítě má zavřené oči a druhé dítě ho 
vede v prostorách třídy, kde jsou různé překážky (strom, pařez atd.). Této hře předcházel relaxační příběh „Trápení 
s Mlhou“. Tento příběh nás také inspiroval k míchání různých barev na čtyřech paletách k daným ročním obdobím 
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Kromě těchto tematických celků se předškolní děti zúčastňují celoročního projektu, 
kdy nám postupně vzniká strom DUB, který bude mít čtyři části a každá část bude z daného ročního období. 
Děti již dvakrát byly krmit ovečky u Pavlišů, což se jim líbilo, a děkujeme paní Pavlišové za tuto možnost.  
PŘEJEME VŠEM PĚKNÝ PODZIM.                                                                                                  Dagmar Šimková 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Ve školní   družině  v  letošním  roce  opět  pokračujeme ve čtení „foglarovek“, nyní je na řadě kniha Chata 
v Jezerní kotlině. Soutěžíme také  každý  sám  za   sebe ve   „víceboji“ – děti   už   skládaly   na čas  velké  puzzle 
na motivy   zvířátka   v  podzimním lese,  dávaly   kostky na sebe (kolik jich kdo poskládá?), půl minuty cvičily „sedy 
lehy“, se zavázanýma očima rovnaly sirky do krabičky (pěkně hlavičkami k sobě a opět na čas) a také poslepu 
třídily malé dřevěné geometrické tvary a snažily  se trefit do kruhu dvaceti kameny. Brzy nás bude čekat další 
disciplína, kterou  bude  skákání  1  minutu  přes  švihadlo. A  také  určování  dopravních  značek,  skok  do  dálky 
a spousta dalších soutěží.                                                                                                              Kateřina Sobotková 
 
KROUŽKY 
V říjnu se už naplno rozběhly všechny kroužky. V pondělí mají děti možnost navštěvovat přírodovědný  kroužek 
pod vedením paní ředitelky Dagmar Losenické (zkoumali žlabatky, duběnky????☺), v úterý probíhá vyučování 
náboženství (Alena Ronovská), ve středu se pak žáci a žákyně učí hrát šachy (Kateřina Sobotková), ve čtvrtek 
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Proč necháváme u školy neořezané trvalky? 
 

               TRVALKY 
     PESTRÁ ROZMANITOST 
 

Trvalkový záhon skýtá po celý 
rok      rozmanitý,      zajímavý    
krásný   pohled:   od    prvních 
jarních květin, jako je kamzičník a bledule, přes 
nádherné trvalky léta, například  třapatku a stračku, 
až po poslední květy aster před mrazem. A v zimě, 
když se na travách zachytí jinovatka, promění se 
záhon trvalek v bílý pohádkový svět. 
Uschlé trvalky jsou důležitým zimním „hotelem“ pro 
mnoho druhů užitečného hmyzu. Trvalkové záhony 
proto uklízíme teprve koncem zimy. 
                                                www. prirodnizahrada.eu 
 

vede Bára výtvarný kroužek, kde děti pracovaly s keramickou hlínou a čeká je spousta krásných výrobků a technik, 
a v pátek probíhá výuka hry na kytaru, flétnu a klarinet pod odborným vedením pana učitele Milana Ondráčka. 
Kroužky jsou na škole oblíbené, spousta dětí navštěvuje úplně všechny.                                     Kateřina Sobotková 
 
1. ŘÍJEN - DEN SENIORŮ  
V pondělí 1. 10. se uskutečnilo velice hezké 
setkání.  Domluvili   jsme   si  totiž   návštěvu 
u paní Benákové. Když jsme přišli, všech 21  
dětí  se usadilo  na židle a na pohovku a pak 
už jen pozorně poslouchaly poutavé  
vyprávění  o  životě, o práci, o tom, jaké to 
bývalo dříve ve škole i jak si děti hrály… 
Otevřel se před nimi úplně jiný svět - bez 
počítačů, bez televize, bez mobilních 
telefonů... Ještě jednou bychom touto cestou 
chtěli paní Benákové za milé přijetí 
poděkovat.                         Dagmar Losenická 
� Dne 1. října ve třičtvrtě na deset jsme 

vyšli. A trochu jsme zabloudili, ale pak 
jsme to našli. Vešli jsme dovnitř, posadili 
jsme se. Paní Benáková nám nabídla   
bonbony a pak začala povídat. A nakonec jí pátá třída zazpívala Černé oči jděte spát, čtvrťáci zpívali Ach 
synku, synku. Moc, moc se mi to líbilo. (Diana N., 5. r.) 

 

BESIP 
V říjnu se ve škole, stejně jako každý rok, konala beseda k bezpečnosti dětí v silničním provozu. Zúčastnili se jí 
všichni žáci základní školy a předškoláci z mateřské školy.                                                            Dagmar Losenická  
� Přijeli k nám v pondělí 8. října paní Jelínková a pan Jelínek. Říkali jsme si, co potřebujeme na kolo. Paní 

Jelínková nás chválila, prý že jsme šikovní. Dostali jsme takové samolepky, které svítí ve tmě. Bylo to moc 
hezké. (Diana N., 5. r.) 

 

� Dne 8. října nás navštívili Jelínkovi – pracovníci BESIPU. Říkali nám, jak máme mít vybavené kolo, kdo pojede 
první z křižovatky a jakým pravidlem se máme řídit, když na křižovatce nejsou značky. Moc se mi to líbilo. 
(Michal B., 5. r.) 

   

PROJEKT BRAMBORY 
Děti ze základní školy spolu s učiteli pořádaly od středy   
17. 10. do středy 24. 10. bramborové dny. Téma   
brambory jsme zahrnuli do výtvarné výchovy, pracovních 
činností, matematiky i českého jazyka. Na závěr jsme si 
připravili něco dobrého na zub. Byly to pečené brambory 
a ve středu před prázdninami jsme vařili škubánky. 
Samozřejmě děti nezapomněly na Halloween a tradiční 
kuchání dýně.  
Podzim totiž nabízí mnoho nádherných činností. Letos 
nám počasí výjimečně přálo!                                        Jaki 
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Nejen „KREATIVNÍ MAMINKY“ 
 

odpoledne nejen pro maminky se uskuteční 
    v sobotu 24. 11. 2012 v 13:00 hodin (cca do 16:00)  

v hasičské klubovně. 
 

Téma této dílny bude PLETENÍ Z PEDIGU.  
 

Pod vedením Martiny Krištofové se naučíme základy pletení z pedigu a vyrobíme si košíček. 
Co s sebou: kleště na proutky 
Cena: cca 150 - 200 Kč/osobu – cena dle spotřeby materiálu  a počtu osob zúčastněných na akci. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Přihlášky formou sms  na níže uvedený telefon do 10. 11. 2012 – přihlášení je nutné kvůli 
nákupu materiálu. Děkuji.                                                            Těší se na vás Evka, 776 85 25 03 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Závod požárnické všestrannosti mladých hasi čů v Nové Vsi u Sv ětlé   
V sobotu 6. 10. 2012 se v Nové Vsi u Světlé konala soutěž kolektivů 
Mladých hasičů – ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI (ZPV). 
Na fotbalovém hřišti bylo v 9:00 hod. nastoupeno celkem 415 dětí, které 
tvořily 44 hlídek mladších a 39 hlídek starších. Oudoleň přijelo 
reprezentovat jedno  družstvo  mladších  a   dvě   družstva   starších   žáků. 
Za mladší družstvo běželi Martin Antl, Anička Blažková, Tomáš Husslik, 
Honzík Kubát a Nela Frűhbauerová. Starší družstvo Oudoleň A - Kateřina 
Antlová, Ondřej Béna, Jana Kohoutová, Jakub Ondráček a Matěj Běhounek. 
Starší družstvo Oudoleň B – Jaroslav Ondráček, Ivana Bencová, Katka 
Kubátová a 2 soutěžící ze Sázavky.  
Soutěž   probíhala   v   terénu a každá kategorie měla vyznačenou svoji trať 
barevnými fáborky. Pro mladší byl úsek dlouhý cca 2 km, pro starší cca 3 

km. Soutěžily pětičlenné hlídky složené z mladších nebo 
starších žáků či z dorostu. Na  trati  bylo  rozmístěno 6 
stanovišť (střelba ze vzduchovky, základy topografie + 
zorientování mapy pomocí busoly, vázání uzlů, požární 
ochrana, překonání překážky po vodorovném laně, první 
pomoc). Za  nesplněný  úkol  byly  k  naměřenému   času 
na stanovištích připočítávány tzv. trestné minuty.   
Soutěž byla ukázkou nejen dobré fyzické zdatnosti 
soutěžících dětí, ale také jejich teoretických znalostí. 
Letos nám opravdu počasí přálo, sluníčko svítilo a byli jsme 
rádi, že jsme nemuseli vytahovat z batohů náhradní teplé 
oblečení. Jen starší hlídka měla v sobotu smolný den. 

V průběhu 
závodu minula 

trasu                 
a   prodloužila    
si   běh     asi   

o  jeden  kilometr,  což  bylo  vidět i na konečných výsledcích. Ale 
hlavně že se jim nic nestalo. Úplně jsem trnula, když do cíle přibíhaly 
hlídky, které startovaly až po našich, zda se jim něco cestou 
nepřihodilo. Musím také pochválit Honzíka Frűhbauera a Tomáška 
Bence, kteří letos běželi poprvé za Chotěboř, neboť jim chyběli dva 
soutěžící do mladší hlídky. Všechny disciplíny zvládli výborně, běh jim 
nedělal žádné problémy i vedoucí z Chotěboře si je chválili. 
A jak to dopadlo? V kategorii mladších nás hlídka z Oudoleně mile  
překvapila a umístila se na 7. míst ě ze 44 družstev. V kategorii 
starších  už to bylo horší. Celkově se starší Oudoleň A umístila na 39. 
místě a Oudoleň B na 37. místě.                                    Vlasta Bencová 
 

Kreativní maminky – keramika  
Dvě zářijová sobotní odpoledne jsme věnovali čas práci s keramikou. Pod vedením Lenky Sedlákové z Jitkova  
jsme  vyráběli  obaly  na  květináče a zvířátko – kočku, nebo ptáka. Protože se jednalo o keramiku, která je určená 
na ven, byla i práce s keramickou hlínou jiná než minule, kdy jsme vyráběli dekorace určené do interiéru. 
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SPORTOVNÍ OKÉNKO 

První obal na květináč, který nám byl předveden, vypadal složitě, ale 
během chvilky jsme zjistili, že to až tak hrozné není a pod našima rukama 
vznikaly moc pěkné výrobky a nutno říci, že ani doba výroby nebyla nijak 
extrémně dlouhá. Kdo si nevěděl rady, tomu ochotně pomohla Lenka.  
Myslím si, že výsledek určitě stál za to, protože naglazurované a vypálené 
výrobky byly moc pěkné a jistě  budou  dělat parádu. Věřím že, i ti, kdo se 
zúčastnili, mají dobrý pocit z toho, že si vyzkoušeli něco nového.         Evka 

 
 

 
 

Dnes Vám představíme Martina Antla , jedenáctiletého 
mladého karatistu, jehož výkon jsme měli možnost 
shlédnout na Setkání rodáků.  
 
KDE TRÉNUJEŠ? 
Ve  středu  a  v pátek  jezdím  do  Havl.  Borové.  Tam 
za námi dojíždí trenér z Hlinska. 
 

KDY JSI ZAČAL? 
Na začátku minulého školního roku. Takže trénuji 
druhým rokem.  
 

JAK SE JMENUJE TV ŮJ TRENÉR? 
Standa 

Rybáček.  
 
 

CO VŠECHNO UŽ UMÍŠ? 
V minulém roce jsem se připravoval na získání  8. kyu, což je 
základní žákovský technický stupeň. O prázdninách jsem byl na 
táboře v Horním Bradle, kde jsem udělal zkoušku a sensei mi udělil 
bílý pásek.  
Při tréninku se především snažíme naučit se vnímat vlastní tělo. 
Nacvičujeme také katy. Každá má přesně daný obsah, délku i fáze. 
Je to soubor obratů, postojů a přechodů mezi postoji. Zdokonaluji se 
 nyní ve třech z pěti základních žákovských – Heian shodan, Heian 
nidan a Heian sandan.  
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CITÁTY  
Člověk má sice své meze, ale nikdy nemůže vědět, 
že to nač narazil, jsou už opravdu ony. 

 Ilja Hurnik (90. výročí narození) 
Bohatství jest úhoř a chudoba ježek.  
Na všecko lze zapomenouti, jen na ztrátu 
dobrého svědomí ne. 
       Václav Kliment Klicpera (220. výročí narození) 
 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci listopadu oslaví výročí narození: 
    Marie Bencová, Oudoleň 94 
   Anna Vomelová, Oudoleň 65 

 

                                                BLAHOPŘEBLAHOPŘEBLAHOPŘEBLAHOPŘEJEME !!JEME !!JEME !!JEME !! 

Pedikúra, ošet ření nohou  

Manikúra, nehtová modeláž 

VEŠKERÁ PÉČE V POHODLÍ VAŠEHO 

DOMOVA 

Mokrá pedikúra, ošet ření ztvrdlé k ůže,  

nehtů, peeling, masáž.  
 

Mokrá, suchá manikúra, lakování a zdobení. 

P-schine – zpevn ění a ozdravení  

vašich neht ů s vysokým leskem. 

Gelové a akrylové nehty. 

 

Kárníková Božena 

 

 777 164 122 

KULTURA A INZERCE 

TJ SOKOL OUDOLEŇ 

 CVIČENÍ AEROBIKU 
Opětovně bylo zahájeno  
cvičení aerobiku, a to  
každé úterý od 18:00 hod. 
 v zasedací místnosti  
nového obecního úřadu.  

JEZDÍŠ NA NĚJAKÉ SOUTĚŽE? 
Ne, zatím jsem na žádné soutěži nebyl. Jezdívám občas na víkendová soustředění do Hlinska, kde se sejde celý 
oddíl karate. Pozvaný je vždy nějaký instruktor. 
 

ČEHO BYS RÁD DOSÁHL?   
Budu se snažit, abych byl připravený na zkoušky a získal žlutý pásek.  
 

Děkujeme a p řejeme hodn ě úsp ěchů!! 

STOLNÍ TENIS 
Dne 7. 10. byla oficiálně zahájena sezóna stolního tenisu 2012 
– 2013.  
TJ Sokol Oudoleň reprezentují v regionálním  p řeboru 2. t řídy  
tito hráči:  

Zdeněk Ondráček, Jaroslav Polívka, Zdeněk Sláma, 
Milan Chvojka ml. a Petr Zvolánek. 

 
Umístění a výsledky jednotlivých zápasů k 31. 10. 2012: 

 
 
CVIČEBNÍ HODINY V KULTURNÍM DOMĚ 
Cvičení s dětmi: 
Úterý   17:00 – 19:00 hodin 
 
Florbal, trampolína, stolní tenis (dle dohody): 
Úterý  20:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek  18:00 – 20:00 hodin 
Pátek  17:00 – 20:00 hodin 
Sobota  15:00 – 19:00 hodin 
Neděle  17:00 – 18:00 hodin. 
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ČÍSLO: 11. – Uzávěrka příštího čísla 23. 11. 2012. 
Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123.  IČ: 

00267996. DIČ: CZ00267996. Tel., fax č.: 569 642 201, 
obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. Evidenční číslo: MK Č 
E 17544. Cena 2,- Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 

Pořadí Název oddílu Počet 
bodů 

1. SB Světlá D 18 

2. Hasiči Jitkov C 14 
3. SB Světlá F 13 
4. Chotěboř F 10 
5. Chotěboř G 10 
6. TJ Sokol Oudole ň 9 
7. Havl. Brod G 8 
8. TJ Sokol Maleč 8 
9. Havl. Brod F 8 
10. SB Světlá E 7 
11. TJ Sokol Mírovka 6 
12. Hasiči Jitkov D 5 

Havl. Brod F TJ Sokol Oudoleň výhra 3:15 
TJ Sokol Oudoleň Havl. Brod G prohra 6:12 
TJ Mírovka TJ Sokol Oudoleň výhra 7:11 
TJ Sokol Maleč TJ Sokol Oudoleň remíza 9:9 


