
 
 
 

 

  Obec Oudoleň spolu ze Základní školou a Mateřskou školou v

                                      všechny srdečně zve na tradiční

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

Pro všechny účastníky je připraveno vystoupení dětí ma

ukázka výroby odlévaných svíček z

a prodejní výstava keramiky, výrobků z

papírové krajky, pohankových polštářků

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
Zastupitelstvo obce: 
- schvaluje program zasedání. 
- bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo s

AGROTEC a. s. Hustopeče, žádost o dotaci byla 
podána a Regionálním odborem SZIF Brno byla 
provedena administrativní kontrola. 

- bere   na    vědomí   nepodání   žádosti   o   dotaci 
na   obnovu   tůní    na  potoce   Oudole
na potoce Oudoleňka nejsou zaměř
možné na tuto opravu o dotaci žádat. 

- bere na vědomí petici o zachování autobusu 
Havlíčkův Brod – Oudoleň v 19:20 hodin, kterou 
podepsalo   50   občanů   obce.    Náhrada 
32 linky č. 600 000 byla  projednána  s
Havlíčkova  Borová a dále bude jednáno s
VEOLIA a. s. 

- schválilo prodej části pozemku p.  č.  648/8 o vým
cca  25 m2  a  o  výměře  cca  20 m2  
za těchto podmínek: 

− cena pozemku činí 20,-  Kč/m2 
− kupující zajistí a uhradí zaměř

tohoto  zaměření  se zúčastní zástupci
pan Ivo Béna a pan Zdeněk Benc 

− kupující zajistí a uhradí sepsání 
a uhradí poplatek katastrálnímu úř

− bere na vědomí žádost ČEZ Distribuce a. s. 
v zastoupení PEN – projekty energetiky, s. r. o.  
Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice, Zelené 
Předměstí  o  prodej  části  pozemku 
o výměře 11 m2 (pozemek oddělen z
648/45) v k. ú. Oudoleň za úč
pozemku pod stávající trafostanicí ČEZ Distribuce.

− schválilo projekt Havlíčkovy Borové země
Havlíčkova Borová  pro stavební povolení v
Oudoleň „Stavební úpravy objektu chovu prasat“.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 15. 11. 2012

Jablíčkový týden 

Třpytivý pozdrav sněžných vloček, 
   pěkné dárky pod stromeček. 
     Klid a radost na Vánoce,
   mnoho štěstí v novém roce. 

Obec Oudoleň spolu ze Základní školou a Mateřskou školou v Oudoleni 

všechny srdečně zve na tradiční 

BESÍDKU A VÁNOČNÍ JARMARK 
neděli 9. prosince 2012 od 13:00 hodin 

Kulturním domě v Oudoleni. 

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

ukázka výroby odlévaných svíček z vosku, malé občerstvení

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

papírové krajky, pohankových polštářků, svíček, medoviny, koření 
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ČEZ Distribuce a. s. 
projekty energetiky, s. r. o.  

Pardubic 2082, Pardubice, Zelené 
  p.  č.  st.  251 

ělen z pozemku p. č. 
účelem odkupu     
ČEZ Distribuce.  

kovy Borové zemědělské a. s. 
kova Borová  pro stavební povolení v k. ú. 

avy objektu chovu prasat“. 

− bere   na   vědomí  prodloužení 
„U Stejskalů“ na další dva roky.

− bere na vědomí informace
plynofikace obcí Borovsko, konané

− bere na vědomí zajiště
seznámeno s harmonogramem a plánem 
inventarizace. 

− upozorňuje   finanční   
na povinnost provést pravidelnou kontrolu.

− pověřuje Mgr. Blanku Zvolánkovou 
kontroly  hospodaření  ZŠ a MŠ Oudole

− schvaluje Obecně závaznou 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování,  sběru, př
a odstraňování komunálních  odpad
schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku obce 
Oudoleň č. 2/2012 o stano
shromažďování, sběru, př
a odstraňování komunálních odpad
Oudoleň včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem. 

− projednalo Rozpočet na rok 2013 a Rozpo
výhled 2014 – 2016. 

− schválilo pronájem prostorů
– 3 ks,  čepice  -  3  ks 
a zajištění  topení  na  
ve stolním tenisu dne 27. 12. 2012.

− projednalo organizaci akcí v prosinci
∗ 1. 12. 2012 vítání ob
∗ 2. 12. 2012 rozsv
∗ 7. 12. 2012 peč
∗ 8. 12. 2012 zdobení perník
∗ 9. 12. 2012 jarmark a besídka
∗ 29. 12. 2012 obecní ples.
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BESÍDKU A VÁNOČNÍ JARMARK  
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na další dva roky. 
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fikace obcí Borovsko, konané 24. 10. 2012. 
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harmonogramem a plánem 
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  a  propisovací  tužku - 6 ks) 
 tradičním  Vánočním turnaji 

ve stolním tenisu dne 27. 12. 2012.  
rganizaci akcí v prosinci: 

vítání občánků 
rozsvěcení vánočního stromu 
pečení perníků 
zdobení perníků 
jarmark a besídka 
obecní ples. 



 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

 
- bere na vědomí cenové nabídky firmy 

LEONET, s. r. o., Chotěboř, na služby (internet, 
a mobilní telefon). 

- bere  na  vědomí  žádost  o  prodej obecního
p. č. st. 253 o výměře 48 m2 v k.  ú.  Oudole
pozemku je postavena stavba ve vlastnictví žadatele

- bere na vědomí informace z  Valné hromady MAS
Havlíčkův kraj o. p. s. 

- bere na vědomí záměr pronájmu  nebytových 
v I. patře Kulturního domu Oudoleň. 

- bere na vědomí záměr směny pozemk
Přibyslav. 

- bere na vědomí prověření možnosti 
obce jako plátce DPH.  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Zasedání  Zastupitelstva  obce  Oudoleň
ve čtvrtek 13. prosince 2012 od 18:00 hodin
místnosti obecního úřadu. 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo 
závaznou    vyhlášku   obce č. 1/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sb
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
Touto vyhláškou dochází k navýšení poplatku za popelnici 
pro chalupáře na 600,- Kč, poplatek pro ob
pobytem zůstává stejný, tj. ve výši 360,- Kč
Zastupitelstvo dále schválilo Obecně závaznou 
obce Oudoleň č. 2/2012 o stanovení 
shromažďování,    sběru,    přepravy,    
a odstraňování komunálních odpadů na území obce 
Oudoleň včetně systému nakládání se stavebním odpa
Tato vyhláška řeší problematiku nakládání s

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY
Obecní knihovna má nové internetové stránky: 
www.oudolen.knihovna.cz. Věřím, že se Vám budou líbit, že 
zde postupně najdete vše potřebné a  budete
rádi vracet, abyste zjistili, co je nového, které kní
a jaké akce chystám.                                    

PRODEJ PLETIVA Z HŘIŠTĚ 
Zájemci o staré pletivo z horního hřiště se mohou p
na obecním úřadě nebo u starosty obce pana Ivo Bény.

HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.
V měsíci listopadu 2012 byla ukončena obnova katastrálního operátu katastrálního území Oudole
(digitalizace). Povinností vlastníka pozemků
v termínu do 31. 1. každého roku za uplynulý rok a tuto da
Ve jmenovaných  katastrech (Oudoleň, Stř
Havlíčkova Borová zemědělská a. s. upozor
přiznání s vypočtenou daní je nutno podat na Finan
Havlíčkova Borová zemědělská a. s. tyto povinnosti vlastník
o výši této daně. 
Poznámka: Finanční úřad v Chotěboři doporu
době nejsou na finančních úřadech příslušné

KALENDÁŘE NA ROK 2013 
Na obecním úřadě a v místní prodejně
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.  

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Nejkrásnější knihou Vysoč
fotografická publikace mě
jejímž autorem je Zdeněk Vošický. Tuto knihu je mo
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domí cenové nabídky firmy Coprosy - 
, na služby (internet,  telefon 

obecního pozemku 
Oudoleň, na  tomto  

ve vlastnictví žadatele. 
Valné hromady MAS

nebytových  prostor 

ěny pozemků – LDO 

 zrušení registrace 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Oudoleň  se  bude  konat 

tvrtek 13. prosince 2012 od 18:00 hodin  v zasedací 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
stvo na svém zasedání schválilo obecně   

. 1/2012 o místním poplatku 
ďování, sběru, přepravy, 

ování komunálních odpadů. 
výšení poplatku za popelnici 

, poplatek pro občana s trvalým 
Kč.  

ě závaznou vyhlášku 
. 2/2012 o stanovení systému  

  třídění,   využívání  
ů na území obce 

 systému nakládání se stavebním odpadem. 
eší problematiku nakládání s odpady v obci. 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY 
knihovna má nové internetové stránky: 

, že se Vám budou líbit, že 
budete  se  často a 

rádi vracet, abyste zjistili, co je nového, které knížky přibyly 
             Olga Hussliková 

ř ě se mohou přihlásit 
 nebo u starosty obce pana Ivo Bény. 

HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEMĚDĚLSKÁ A. S. – UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ
čena obnova katastrálního operátu katastrálního území Oudole

ostí vlastníka pozemků je podat místně příslušnému finančnímu úřadu př
termínu do 31. 1. každého roku za uplynulý rok a tuto daň v zákonné lhůtě, tj. do 31. 5. uhradit.

ň, Střížov) jako uživatelé (nájemci) nejsme oprávněni za vlastníka da
lská a. s. upozorňuje všechny vlastníky pozemků v těchto katastrálních územích, že da

tenou daní je nutno podat na Finanční úřad v Chotěboři.  
lská a. s. tyto povinnosti vlastníků zohlední  v  nájemních  smlouvách 

ě ři doporučuje podávat přiznání k dani z nemovitosti až v
říslušné tiskopisy. 

místní prodejně je 
e na rok 2013: 

 2013 a kalendář 
Svazku obcí Podoubraví: 2013 Podoubraví.  

řů je 

IP NA VÁNOČNÍ DÁREK 
jší knihou Vysočiny se na 21. Podzimním knižním veletrhu v

fotografická publikace měst, obcí, památek a jiných zajímavostí kraje s názvem 
ěk Vošický. Tuto knihu je možné si zakoupit v knihovn

ROZPOČET NA ROK 201
OBEC OUDOLEŇ

PŘÍJMY 
Daňové příjmy 
Nedaňové příjmy 
Neinv. přijaté dotace ze SR 
Splátky úvěru 
PŘÍJMY CELKEM 
 

VÝDAJE: 
Obecní les 
Místní komunikace 
Oprava komunikace + dopravní
značení – podíl obce 
Čekárny 
Dopravní obslužnost 
Vodovod 
Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň 
Místní knihovna 
Kronika 
Kaplička 
Oudoleňské listy 
Kulturní dům 
Zateplení KD – podíl obce 
Kulturní a společenské akce
Pohostinství – el. energie 
Veřejné osvětlení 
Traktor 
Sběr a svoz nebez. odpadů 
Komunální odpad 
Odpad-papír, sklo, plasty 
Péče o vzhled obce 
Nákup mulčovače 
Sbor dobrovolných hasičů 
Zastupitelstvo + obecní úřad
Zateplení OÚ a ZŠ–podíl obce
VÝDAJE CELKEM 
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UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ 
ena obnova katastrálního operátu katastrálního území Oudoleň a Střížov 

řadu přiznání k dani z nemovitosti 
, tj. do 31. 5. uhradit. 

ěni za vlastníka daň hradit. 
chto katastrálních územích, že daňové 

smlouvách  zvýšením  nájemného 

nemovitosti až v lednu 2013, v současné 

odzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě stala 
názvem VYSOČINA SHŮRY, 

knihovně a na obecním úřadě.  

ROZPOČET NA ROK 2013 
OBEC OUDOLEŇ 

(v Kč) 

3 207 700,00 
885 500,00 

 63 800,00 
-330 360,00 

3 826 640,00 
 

(v Kč) 
18 000,00 
20 000,00 

Oprava komunikace + dopravní 107 000,00 

3 000,00 
45 000,00 

157 000,00 
 250 000,00 

22 500,00 
10 000,00 

4 000,00 
8 000,00 

716 000,00 
625 000,00 

akce 50 000,00 
24 000,00 
62 000,00 

7 000,00 
 6 000,00 

250 000,00 
75 000,00 
41 200,00 

133 200,00 
 25 000,00 

Zastupitelstvo + obecní úřad 957 740,00 
podíl obce 175 000,00 

3  791 640,00 



 

POSEZENÍ SE SENIORY 
     V sobotu 3. listopadu 2012 jsme pozvali naše 
tradiční posezení do zasedací místnosti nového obecního ú
Sešlo se jich nad naše očekávání, známé tvá
nové. 
     Program zahájily děti z naší základní školy pod vedením paní 
ředitelky. Babičkám  a dědečkům zahrály pohádky
Zasloužily  si  tak  od všech velký potlesk a malou sladkou odm
     Poté naše milé spoluobčany přivítal 
pohovořil o současném dění v obci a o plánovaných akcích, které 
bychom chtěli v příštím roce uskutečnit. 

 ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼

pohodové 
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Děti z mateřské školy se pokaždé moc tě
V listopadu viděly pásmo pohádek – Čarodě
Velkým zážitkem a zpestřením byla návšt
škole. Společně se žáky základní školy se dě
Každý den připravujeme předškoláky na vstup do základní školy.
                                                                                            

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
BRAMBOROVÉ DNY A JABLÍ ČKOVÝ TÝDEN
Ve škole proběhly projekty, které souvisely s
Bramborové dny a Jablíčkový týden.  
Při  Bramborových  dnech  děti  vyhledávaly  
o jejich původu, významu, pěstování a využití. V
výchovy si zahrály na módní návrháře. Z
tiskátka, která použily k tisku na papír. Z
návrhy na oblečení. Na závěr přišla nejoblíben
bramborová kolečka ochucená kořením (ta nám upekla paní kucha
Během Jablíčkového týdne jsme kromě
informací o našem nejběžnějším ovoci, jablí
lepili, vyráběli jmenovky ve tvaru jablka.  Z
písničky o jablíčkách, shlédli pohádku Jablí
dokoulelo.  Uvařili jsme si jablečný čaj a sušily jsme 
křížaly. Určitě nejzábavnější  a   nejzajímav
pro děti pečení štrůdlů. Děti najemno 
válely listové těsto, sypaly skořicí a cukrem, balily,  
potřely vajíčkem a honem s tím do školní kuchyn
už netrpělivé čekání a těšení se na výsledek, který 
dopadl výborně, všichni jsme si pochutnali a tí
Jablíčkový týden.                        Učitelky základní školy
� Dělali jsme si čaj, křížaly a štrůdl z jablek. Moc se 

mi to líbilo. (Tomík H., 5. r.) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
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sobotu 3. listopadu 2012 jsme pozvali naše seniory na již 
sti nového obecního úřadu.  

ekávání, známé tváře doplnily i tváře zcela 

naší základní školy pod vedením paní 
ům zahrály pohádky  a  zazpívaly. 

od všech velký potlesk a malou sladkou odměnu. 
řivítal pan starosta, který krátce 

obci a o plánovaných akcích, které 

     A 
pak už 

nic 
nebránilo tomu, aby  se  rozproudi
A senioři to opravdu umí pě
doprovod  se  po  celý  večer 
Jan Frűhbauer a Zbyněk Doležel. Zpívalo se, vypráv
vzpomínalo….  až   do    pozdních 
S dobrou  náladou  jsme   se   
a těšíme se, že se zase za rok ve zdraví sejdeme!!
    Velké poděkování patří panu Pavlu Slámovi, který zajistil  
občerstvení pro naše seniory a dále všem, kte
připravili pohoštění. Další podě
muzikanti, kteří darovali svůj honorá
školy.                                                

∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼
Přeji všem občanům naší Oudoleně 

mnoho krásných chvil v adventním čase, 
pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 

pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 
  Ivo Béna, starosta 

 
 

ské školy se pokaždé moc těší do kina v Krucemburku. 
Čarodějnické pohádky. 

ením byla návštěva kouzelníka v mateřské 
 se žáky základní školy se děti dobře pobavily. 

láky na vstup do základní školy.   
                                                         Pavla Váňová                                                                                                                              

ČKOVÝ TÝDEN 
, které souvisely s podzimem. Byly to 

ti  vyhledávaly  informace o bramborách, 
stování a využití. V hodinách výtvarné 

ře. Z brambor nejdříve vyrobily 
tisku na papír. Z papíru pak vystřihovaly svoje 

řišla nejoblíbenější činnost – vaření. Děti uvařily škubánky s
řením (ta nám upekla paní kuchařka Půžová, děkujeme jí tímto za ochotu). 

jsme kromě získávání 
jším ovoci, jablíčka kreslili, 

.  Zpívali jsme 
pohádku Jablíčko se 
č čaj a sušily jsme 

nejzajímavější   bylo 
najemno krájely jablka, 
řicí a cukrem, balily,  

tím do školní kuchyně. Pak 
šení se na výsledek, který 

ochutnali a tím završili 
čitelky základní školy 

jablek. Moc se 

Při nalepování obrázk
geometrické tvary a barvy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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rozproudila  ta   správná   zábava. 
to opravdu umí pěkně roztočit! O hudební 

  vzorně   postarali   pánové 
ěk Doležel. Zpívalo se, vyprávělo,   

pozdních   nočních   hodin. 
rozešli   do   svých   domovů 

zase za rok ve zdraví sejdeme!! 
ří panu Pavlu Slámovi, který zajistil  

erstvení pro naše seniory a dále všem, kteří  pro  ně 
ní. Další poděkování si zaslouží oba 

ůj honorář dětem do mateřské 
                                               Mgr. Blanka Zvolánková 

∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ ∼∼∼∼ 

Přeji všem občanům naší Oudoleně  
ím čase,  

novém roce 2013  
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.               

                                                                                                                             

ily škubánky s tvarohem a připravily si 
kujeme jí tímto za ochotu).  

i nalepování obrázků procvičujeme 
geometrické tvary a barvy. 



 

se uskuteční v sobotu 8. 12. 2012 v

Téma této dílny bude ZDOBENÍ PERNÍČKŮ.
Budeme zdobit perníčky pod vedením profesionálů. Zdobit můžete vlastní donese

k dispozici perníky na besídku, které bude potřeba také nazdobit.

Přihlášení není nutné, přijďte se vánočně naladit.                 
 

KOUZELNÍK 
� Dne 16. listopadu k nám přijel kouzelník

kouzla. Bylo to k neuvěření! Obzvláště
mi to líbilo. (Tomík H., 5. r.)  

� Bylo to fajn, naposled byl Patrik pilot a Eliška letuška a Patrik m
kapesníky, když Patrik vytáhl deštník, na n

 

      Žáci a zaměstnanci 
          Základní školy 

    přejí všem radostné Vánoce 

Skončilo první volební období krajské „vlády“ sestavené 
sociální demokracií. Spokojenost občanů
působením se zřejmě odrazila v tom, že po podzimních 
volbách nám bylo voliči umožněno i po další 
pokračovat v této práci se svými dosavadními 
spolupracovníky. Bereme to jako nejen naše ocen
ale také jako celkové ohodnocení práce krajské 
samosprávy, samotného krajského úřadu a rovn
a obcí a jejich dobré spolupráce. Nejsme ovšem 
naplněni pouze nějakým domýšlivým sebeuspokojením. 
Víme, že i balónek, který se moc nafoukne, m
prasknout. 
Rád bych všem, kteří se na vzájemné souč
a institucí podíleli, upřímně poděkoval. P
bylo  cítit  určité  napětí,  objevily  se  rů
Ty také doznívají i po volbě orgánů krajské samosprávy. 
Ale doufám, že nyní se atmosféra zklidní a budeme 
moci   společně   pokračovat    v    užiteč
ve prospěch celé Vysočiny. Pokud se ohlédnu z
kromě  drobných  logických  politických 
na Vysočině nezaznamenali podstatné problémy, jež by 
narušovaly běžný život občanů. Nebyli jsme sv
žádných korupčních afér, některé umě
drobné kauzy byly ve srovnání se situací 
orgánech opravdu malicherné. Očekávám, že v
 
 
 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
V neděli 11. listopadu, na svátek sv. Martina, uspo

hasiči lampiónový průvod.  
     Všichni účastníci se sešli v hasič
ochutnávat svatomartinská vína a sladké pe
sešeřilo a všechny děti rozsvítily lampióny
rodinami jsme vyrazili na obchůzku obcí. Mezi sv
krásné barevné lampiónky, ale i doma vyráb
     Na závěr průvodu děti hledaly svatomartinskou husu, která byla 
plná sladkostí. Program zakončilo vypoušt
Moc d ěkujeme za krásné zp říjemn ě
byly nadšené a spokojené!! BZ 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
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Nejen„ KREATIVNÍ MAMINKY“ 
odpoledne nejen pro maminky 

sobotu 8. 12. 2012 v 13:00 hodin (cca do 16:00) 
v hasičské klubovně. 

Téma této dílny bude ZDOBENÍ PERNÍČKŮ. 
Budeme zdobit perníčky pod vedením profesionálů. Zdobit můžete vlastní donese

dispozici perníky na besídku, které bude potřeba také nazdobit.
Co s sebou: sáček na zdobení. 

né, přijďte se vánočně naladit.                 Těším se na vás Evka 

ijel kouzelník. Jmenoval se Waldini. Ukazoval nám 
ení! Obzvláště mě bavilo kouzlo „Let letadlem“. Velmi se 

Bylo to fajn, naposled byl Patrik pilot a Eliška letuška a Patrik měl deštník a Eliška 
tník, na něm byly ty kapesníky. (Nelinka F., 3.r.) 

Žáci a zaměstnanci  
Základní školy a Mateřské školy Oudoleň 

přejí všem radostné Vánoce a šťastný nový rok.
 
 

ilo první volební období krajské „vlády“ sestavené 
sociální demokracií. Spokojenost občanů s naším 

tom, že po podzimních 
po další čtyři roky 

této práci se svými dosavadními 
spolupracovníky. Bereme to jako nejen naše ocenění, 
ale také jako celkové ohodnocení práce krajské 

řadu a rovněž měst 
olupráce. Nejsme ovšem 

jakým domýšlivým sebeuspokojením. 
Víme, že i balónek, který se moc nafoukne, může 

í se na vzájemné součinnosti úřadů 
ěkoval. Před volbami 

různé  tahanice. 
ů krajské samosprávy. 

Ale doufám, že nyní se atmosféra zklidní a budeme 
užitečné     činnosti 

iny. Pokud se ohlédnu zpátky, 
  rozepří  jsme 

 nezaznamenali podstatné problémy, jež by 
ů. Nebyli jsme svědky 

ěle vyvolávané 
drobné kauzy byly ve srovnání se situací v celostátních 

čekávám, že v dalším 

období za námi zůstane stejná pozitivní stopa.
Jsem rád, že na všech úrovních v
setkávám s množstvím lidí ochotných poctiv
pro společný prospěch. Starostové m
úředníci,       zaměstnanci     
a zdravotnických  zařízení, 
ve firmách a ostatní občané Vyso
nacházel poctivé a zaujaté pracanty. Chci všechny 
vyzvat k pokračování na spole
politické  příslušnosti.   Můžeme 
na řešení problémů, spole
v jednání a vůle pracovat ve prosp
Vysočiny. Takové postoje chci prosazovat po další 
roky. Nebude to snadné, p
ekonomiky a mnohdy nepochopitelná rozhodnutí vlády, 
bude další volební období ještě
Ale  naštěstí  není  život  jen
i na příjemnější věci. Nadcházející svátky jsou 
příležitostí k rozjímání a zamyšlení nad uplynulým 
rokem.   Mimořádně   příznivá 
ve vánočním kalendáři nám umož
příjemná setkání celých rodin.
nejhezčích svátků v roce, vychutnejte si p
pohodu se všemi svými blízkými. 
                            Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vyso

na svátek sv. Martina, uspořádali naši 

hasičské klubovně, kde mohli 
ochutnávat svatomartinská vína a sladké pečivo. A pak už se 

lampióny. Společně se svými 
ůzku obcí. Mezi světýlky se blýskaly 

krásné barevné lampiónky, ale i doma vyráběné. 
ti hledaly svatomartinskou husu, která byla 

čilo vypouštění balónků štěstí. 
říjemn ění ned ělního ve čera. Děti 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 
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(cca do 16:00)  

Budeme zdobit perníčky pod vedením profesionálů. Zdobit můžete vlastní donesené perníky, nebo budou 
dispozici perníky na besídku, které bude potřeba také nazdobit. 

Těším se na vás Evka 776 85 25 03 

a šťastný nový rok. 

stane stejná pozitivní stopa. 
Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se 

množstvím lidí ochotných poctivě pracovat 
ěch. Starostové měst a obcí, 

    kulturních,         školských 
řízení,  pracovníci   ve   službách, 

čané Vysočiny - všude jsem 
nacházel poctivé a zaujaté pracanty. Chci všechny 

ování na společném díle bez rozdílu 
ůžeme   mít   různé    názory 

ů, společná musí být slušnost 
le pracovat ve prospěch všech občanů 

iny. Takové postoje chci prosazovat po další čtyři 
roky. Nebude to snadné, protože jak vypadá vývoj 
ekonomiky a mnohdy nepochopitelná rozhodnutí vlády, 
bude další volební období ještě těžší než to minulé. 

jen   politika,  můžeme  myslet 
ěci. Nadcházející svátky jsou 

ímání a zamyšlení nad uplynulým 
říznivá  skladba  volných   dnů 

ři nám umožňuje užít si dostatečně 
íjemná setkání celých rodin. Přeji vám krásné prožití 

roce, vychutnejte si přátelskou 
e všemi svými blízkými.  

ř ěhounek, hejtman Kraje Vysočina 



 

se uskuteční v sobotu 15. 12. 2012

Téma bude VÁNOČNÍ  ARANŽOVÁNÍ 
Po úspěchu předchozích akcí nás aranžováním p

Co s sebou: materiál doveze paní  Havlíčková 
Cena: dle spotřeby materiálu bude určena

Přihlášky formou sms na níže uvedený telefon do 8. 12. 2012 (po
☺☺☺☺) – přihlášení je nutné kvůli nákupu materiálu. D
 

Klasická masáž (záda + šíje) s
Sobota 12. 1. 2013 v

Délka masáže 30 min., cena 150 K
Objednávejte se na telefonním č
V případě zájmu budou masáže pravideln

 

KREATIVNÍ MAMINKY – PLETENÍ Z PEDIGU
V sobotu se konala další dílnička pro kreativní „
Tentokrát bylo na programu pletení z
Martiny Krištofové. Pedig je přírodní materiál, který se vyrábí 
z liánovité palmy. Pletou se z něho koše r
pedigový nábytek a mnoho dalšího proutě
na programu košíček. A tak jsme se s
jsme zde tři hodiny usilovné  práce,  ale 
a trpělivému přístupu paní Krištofové 
přišel, určitě nelitoval a je  zase  o  ně
na vesnici a takovéhle dovednosti by se nem
 
 
 

Pořadí v tabulce k  30. 11. 2012
Pořadí Název oddílu Počet bod

1. Chotěboř F  25

2. SB Světlá D 23
3. Havl. Brod G  22
4. TJ Sokol Oudole ň  22
5. Chotěboř G 21
6. Hasiči Jitkov C 20
7. TJ Sokol Maleč  17
8. SB Světlá F 16
9. Havl. Brod Fa  16
10. TJ Sokol Mírovk 14
11. SB Světlá E 11
12. Hasiči Jitkov D 9

Výsledky  zápasů od 2.11. do 30.11.2012
TJ Sokol 
Oudoleň  

SB Světlá D výhra 10:8

SB Světlá E TJ Sokol 
Oudoleň  

výhra 6:12

TJ Sokol 
Oudoleň  

SB Světlá F výhra 12:6

TJ Sokol 
Oudoleň  

Chotěboř F prohra 8:10

TJ Sokol 
Oudoleň 

Chotěboř G výhra 12:6

TJ SOKOL OUDOLEŇ – STOLNÍ TENIS

OUDOLEŇSKÉ LISTY 12

„ KREATIVNÍ MAMINKY“ 
odpoledne pro maminky 

sobotu 15. 12. 2012 v 13:00 hodin (cca do 16:00) 
v hasičské klubovně 

ČNÍ  ARANŽOVÁNÍ – ARANŽMÁ NA VÁNO Č
edchozích akcí nás aranžováním provede opět paní Havlíčková  z Květinář

doveze paní  Havlíčková s  sebou - kdo má - tavnou pistoli, nůžky na vě
čena na místě (cca 150 – 200 Kč). 

 

ihlášky formou sms na níže uvedený telefon do 8. 12. 2012 (počet míst bude cca 15 osob
ůli nákupu materiálu. Děkuji.                         Těším se na vás Evka 

MASÁŽE  v Oudoleni 
 

da + šíje) s prvky aromaterapie.   Pro dámy i pány jakéhokoliv v
obota 12. 1. 2013 v hasičské klubovně. 

Délka masáže 30 min., cena 150 Kč (každá třetí masáž 120 Kč
a telefonním čísle 777 164 122.  Přihlášky do 5. 1. 2013. Poč

masáže pravidelně + pedikúra, manikúra.Těším se na Vás Božena Kárníková

PLETENÍ Z PEDIGU 
čka pro kreativní „nejen“ maminky. 

Tentokrát bylo na programu pletení z pedigu pod vedením paní 
řírodní materiál, který se vyrábí 
ěho koše různých tvarů a velikostí, 

gový nábytek a mnoho dalšího proutěného zboží. My jsme měli 
ek. A tak jsme se s chutí pustili do díla. Strávili 

ale  především díky  laskavému 
Krištofové se výsledek dostavil. Kdo 

něco  zručnější.  Vždyť  žijeme 
na vesnici a takovéhle dovednosti by se neměly zapomínat.   Vlaďka 

 

. 11. 2012 
čet bodů 

5 

3 
2 
2 

21 
20 
7 
6 
6 

14 
11 
9 

.11.2012 
10:8 

6:12 

12:6 

8:10 

12:6 

STOLNÍ TENIS 
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(cca do 16:00)  

ARANŽMÁ NA VÁNO ČNÍ STŮL.   

ětinářství v Přibyslavi.  
ůžky na větve, nůž 

et míst bude cca 15 osob - tak nečekejte 
ěším se na vás Evka 776 85 25 03 

Pro dámy i pány jakéhokoliv věku. 

Kč) 
Počet osob je omezen. 

ším se na Vás Božena Kárníková. 



 

CITÁTY  
Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, 

jako srdce.               Jiří Mahen  (130. výročí narození)

Pohostinství 
v Kulturním 

domě  
v Oudoleni  

všechny zve na 

SILVESTR 
v pondělí  

31. 12. 2012 
 od 20:00 hodin. 
K poslechu budou 

hrát pánové 
 Jan Frühbauer a 
Zbyněk Doležel. 

 

 

Tentokrát  Vám  představíme mladého  
12 let. 
Ve třech letech stál poprvé na bruslích a od šesti let hraje za HC Chot
začal jako obránce. Jednou si však vyzkoušel branká
zalíbilo, že   již  čtvrtým  rokem  pokračuje 
za Starší žáky v HC CHotěboř, kteří letos hrají krajskou ligu. Trénují pod vedením pana 
Václava Hospodky 3x týdně a v sobotu mají zápasy. 
jednodenního kempu Školy brankářů v Pelhř
V dubnu letošního roku reprezentoval naši zem na mezinárodním hokejovém turnaji 
v italském Bolzánu, kde se český celek umístil na krásném 5. míst
z celého světa. Na tomto turnaji ale chytal za HC Rebel Havlí
http://www.youtube.com/watch?v=Iid5tduGhVI&feature=player_embedded#
Jinak ale Kuba hraje, jak sám říká, hlavně
si v tradičním vánočním oudoleňském zápase „ženatí“ proti „svobodným“. 
Věříme, že se jeho p řání splní, d ěkujeme a p
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Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, 

(130. výročí narození) 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM
    

V měsíci prosinci oslaví výročí narození:
    Marie Janáčková, Oudoleň 4
   Jana Kubátová, Oudoleň 136

 

                                                BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!

Pedikúra, ošet ř
Manikúra, nehtová modeláž

VEŠKERÁ PÉČE V POHODLÍ VAŠEHO DOMOV
Mokrá pedikúra, ošet ř

nehtů, peeling, masáž.
 

Mokrá, suchá manikúra, lakování a zdobení.
P-schine – zpevn ě
vašich neht ů s vysokým leskem.

Gelové a akrylové nehty.
 

Kárníková Božena
 

 777 164 122

 hokejistu  Jakuba Ba čkovského , kterému je 

ech letech stál poprvé na bruslích a od šesti let hraje za HC Chotěboř. Nejdříve 
k vyzkoušel brankářskou výzbroj. To se mu natolik 

čuje  v  roli  golmana.  Momentálně  tedy  chytá 
ří letos hrají krajskou ligu. Trénují pod vedením pana 

sobotu mají zápasy. Kuba (Bača) se už 4x účastnil 
Pelhřimově. 

dubnu letošního roku reprezentoval naši zem na mezinárodním hokejovém turnaji 
eský celek umístil na krásném 5. místě z 38. týmů 

ta. Na tomto turnaji ale chytal za HC Rebel Havlíčkův Brod.  
http://www.youtube.com/watch?v=Iid5tduGhVI&feature=player_embedded#! 

ká, hlavně pro radost. Jeho nejbližším cílem je zachytat 
ském zápase „ženatí“ proti „svobodným“.  
ěkujeme a p řejeme hodn ě úspěchů!!   
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ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    

oslaví výročí narození: 
Janáčková, Oudoleň 4 

Jana Kubátová, Oudoleň 136 

BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !! 

Pedikúra, ošet ření nohou  
Manikúra, nehtová modeláž  

POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA 
Mokrá pedikúra, ošet ření ztvrdlé k ůže,  

peeling, masáž.   
 

Mokrá, suchá manikúra, lakování a zdobení.  
zpevn ění a ozdravení  

vysokým leskem.  
Gelové a akrylové nehty.  

Kárníková Božena  
164 122 

tího čísla 21. 12. 2012. 
č.: 569 642 201, obec@oudolen.cz, 

Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  


