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Zastupitelstvo obce:  
- bere  na  vědomí  návrh  Města Přibyslav na změnu 

v  rozpočítávání příspěvku na dopravní obslužnost 
pro jednotlivé obce od roku 2013. V současné době 
je příspěvek  rozpočítáván  podle  počtu  obyvatel, 
od roku 2013 by měl být rozpočítáván podle ujetých 
kilometrů, což je pro všechny obce, mimo Město 
Přibyslav, nevýhodné. U naší obce by to bylo 
navýšení zhruba o 4.563,- Kč. 

- bere na vědomí nabídku energetického poradce. 
Obec požádá o další nabídky různé energetické 
společnosti. 

- schvaluje sjednat navýšení pojištění nového majetku 
obce dle návrhu Generali Pojištovny a. s. a dále 
pojistit také odradoňovací stanici, včetně vrtu. 

- schvaluje užití znaku obce pro vytvoření sběratelské 
kolekce  „Erby    měst   a   obcí   České   republiky“ 
na předmětech „BUTTON“, za  podmínky   dodání 
50 ks této placky pro naši obec zdarma. 

- schvaluje organizovat výkon veřejné služby  
s umístněním uchazečů o zaměstnání s trvalým 
pobytem v naší obci.  

- nebude vyhlašovat konkurz na funkci ředitel(ka) 
základní školy. 

- schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
Oudoleň    za    rok   2011   ve   výši   4.918,09 Kč 
do rezervního fondu školy. 

- schvaluje udělit ZŠ a MŠ Oudoleň výjimku z počtu 
žáků pro školní rok 2012/2013. 

- bere na vědomí přistavení valníků na zahradní 

odpad ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2012. 
- projednalo a neschvaluje možnost svozu bioodpadu 

firmou ODAS, Miloslav Odvárka, Žďár nad Sázavou. 
V obci  by  byly  umístěny  kontejnery  na bioodpad 
a občanům by byly zapůjčeny popelnice o obsahu 
240 l na bioodpad.  

- bere     na      vědomí       umístění        kontejneru 
na velkoobjemový odpad v obci v měsíci květnu.  

- schvaluje požádat o dotaci v rámci programu 
Sportujeme 2012 na vybavení sportovního kroužku 
sportovním nářadím a v rámci programu Sportoviště 
2012 na opravu hřiště v horní části obce. 

- schvaluje  Zprávu  o inventarizaci obce provedené 
ke dni 31. 12. 2011. 

- schvaluje s účinností od března 2012 ceny služeb 
včetně DPH. 

- bere na vědomí získání grantu v rámci projektu 
„Zdravé stromy pro zítřek“ na  ošetření  lípy 
malolisté u základní školy. Ošetření stromu umožní  
Nadace   Partnerství    a      Společnost         pro      
zahradní  a  krajinářskou tvorbu, o. s. s podporou 
Mendelovy univerzity v Brně. Provede jej odborník 
s mezinárodním certifikátem European Tree Worker. 
Ošetření bude provedeno v období: konec dubna – 
začátek května. 

- projednalo organizaci oslav 110. výročí založení 
hasičského sboru. Oslavy hasičů proběhnou 
v sobotu 26. května 2012, její organizaci zajistí Sbor 
dobrovolných hasičů Oudoleň. Dále zastupitelstvo 

Krásné Velikonoce, dámy, 

jemňoučké pomlázky rány, 

krásné Velikonoce, pánové, 

v košících nadílky fajnové. 

Projekt: Bez práce nejsou koláče 

Návštěva hasičů v Chotěboři 



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

projednalo termín konání Setkání rodáků.  
Zastupitelstvo  schvaluje    konání  Setkání  rodáků 
u příležitostí 615 let od první zmínky o obci v sobotu 
9. 6. 2012. 

- bere na vědomí žádost o využívání sokolských stolů 
na stolní tenis pro veřejnost.  

- schvaluje rozpočtové změny č. 3/2012. 
- bere na vědomí účast na projektu Zdravý Kraj 

Vysočina  s  názvem  Čistá  Vysočina.   V  sobotu 
14. 4. 2012 bude  proveden úklid podél silnice č. 34 

od úseku Oudoleň křiž. až Slavětín křiž. a dále 
v úseku od Oudoleň křiž. (silnice č. 34) přes celou 
obec až po křižovatku se silnicí III č. 3509 (Cibotín). 

- bere na vědomí Strategii Kraje Vysočina 2020. 
- bere na vědomí informace z valné hromady MAS 

Havlíčkův kraj o.p.s.  
- bere na vědomí rozšíření výpůjční doby v místní 

knihovně v sobotu odpoledne v rozsahu jedné 
hodiny. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2012 od 18:00 hodin  v kanceláři 
obecního úřadu.  
OBEC – PLÁTCE DPH 
Obec se stala od března 2012 na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty plátcem DPH, z tohoto 
důvodu  muselo  zastupitelstvo  přistoupit  k  navýšení cen služeb poskytovaných obcí (viz tabulka). Navýšení cen 
o DPH (u vodného o 14%, u ostatních služeb o 20%) bude odvedeno finančnímu úřadu, takže to pro obec 
nepřinese žádný příjem do obecní pokladny, ale pouze větší administrativní práci. 
Tímto se občanům omlouváme, ale je to bohužel nutné.                                                                  Ivo Béna, starosta 
 
 

ROZPOČET VEŘEJNĚ O. S. 
Rozpočty  obce  Oudoleň  jsou  k dispozici  na  www.rozpocetobce.cz , včetně  možností  diskuze  a  obracení se 
na zastupitele.  
 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU  
Firma Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou přechází od m ěsíce dubna na svoz komunálního 
odpadu 1x za 14 dn ů. Svoz bude probíhat v sudých týdnech , vývozní den se nemění.  
 

FLORA OLOMOUC 
Zájezd na Floru Olomouc se nekoná z důvodu malého počtu zájemců. Ale nevzdáváme to a příští rok na jaře 
budeme tento zájezd organizovat opět, tentokrát ho spojíme ještě např. s návštěvou ZOO pro děti a snad se podaří 
autobus naplnit. 
 

            KOMINÍK  
Stejně jako  v  loňském  roce  bude  i  letos   do   naší  obce  přizván  kominík, aby  provedl  vyčištění 
a předepsané revize komínů, předběžný termín: květen 2012.  
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit do 20. dubna 2012  na obecním úřadě.  

 
 

Služba Cena 
do března 2012 

Cena  
od března 2012 

včetně DPH 
Pronájem KD    
- cizí organizace bez topení 10.360,- 12.500,- 
 s topením 15.000,- 18.000,- 
- místní složky bez topení 4.500,- 5.500,- 
 s topením 7.500,- 9.000,- 
Pronájem žeb říku cizí občan a organizace 50,- 60,- 
 občan obce a místní org. 10,- 20,- 
Pronájem traktoru  jízda 300,- 400,- 
 stání 150,- 200,- 
Kopírování  1 stránka A4 2,- 3,- 
 1 list – oboustranně 4,- 6,- 
Vodné  občané  15,- 17,- 
 podnikatelé 30,- 35,- 
Poplatek za popelnici  podnikatelé 1.200,- 1.500,- 
Inzerce v OL  stránka A4 80,- 100,- 
 ½ stránky A4 40,- 50,- 
 ¼ stránky A4 20,- 25,- 
 minimální cena inzerce 20,- 25,- 
Hlášení rozhlasem   10,- 15,- 



ČISTÁ VYSOČINA – IV. ročník 
Obec Oudoleň se přihlásila do projektu Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdravý kraj Vysočina. 

V sobotu 14. dubna 2012 proběhne v obci úklid podél silnice č. 34  

Oudoleň křiž. – Slavětín křiž. a dále v úseku od silnice  č. 34 Oudoleň křiž.  
přes celou obec až po křižovatku se silnicí III č. 3509 (Cibotín). 

ZAPOJTE SE I VY A PŘIJĎTE POMOCI UKLIDIT NAŠI OBEC. 

Sraz je v 9:00 hodin u kulturního domu. 

ZŠ A MŠ OUDOLEŇ 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  
Ve dnech 4. – 6. května 2012  bude za kulturní dům přistaven kontejner na velkoobjemový 
odpad.  Do tohoto kontejneru můžete ukládat např. starý nábytek, podlahovou krytinu, 
sanitární  materiál,  staré   boty.    Upozorňujeme,  že     tento    kontejner     není      určen 
na nebezpečný odpad nebo elektrozařízení.  

 

SBÍREJ TONER – POMŮŽEŠ I BEZ PENĚZ  
Již jsme Vás informovali o zapojení obce Oudoleň do ekologicko-charitativně zaměřeného projektu 
SBÍREJ – TONER.CZ. Do poloviny měsíce března se nám podařilo, za vydatné pomoci občanů obce, 
naplnit  sběrný  box  na  použité  tonery  a  tím, i  když nepřímo, pomoci Dennímu stacionáři Slunečnice Pardubice 
(denní stacionář pro mentálně postižené). DĚKUJEME! 
Odložením prázdných tiskových kazet na obecním úřadě se jich zbavíte, nepoškodíte přírodu a pomůžete. Seznam 
vhodných tonerů a více informací o projektu najdete na webových stránkách http://sbirej-toner.cz. 

Jarní úklid Vyso činy 
Jakmile skončí zima, nastává čas na pořádný úklid. Začátek jara je tedy ideální dobou pro změnu a očistu. Kraj 
Vysočina  pravidelně  v   tuto  roční  dobu  vyhlašuje  dobrovolnou  „úklidovou  akci“  Čistá   Vysočina. V  termínu 
od 13. do 20. dubna se tisíce spoluobčanů stanou dobrovolníky a v pracovních rukavicích začnou čistit okolí svých 
domovů, oblíbených stezek, koryt řek, parků. Budou vidět všude. Důvody, které nás – veřejnost vedou k jarnímu 
úklidu, mohou být různé. Poskytují   nám  radost  z  přírody,  zábavu  a  některým i aktivní odpočinek. Někteří už 
nemají sílu dívat se, jak se příroda v jejich okolí mění ve skládku. V loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc 
účastníků a bylo sebráno 84 tun odpadků. Plné pytle roztříděných odpadků  míří  na  skládku  nebo k dalšímu 
zpracování a všichni mají radost z toho, že udělali něco pro přírodu i ostatní lidi. 
Hlavním přínosem celé kampaně Čistá Vysočina je však fakt, že posiluje zodpovědnost každého z nás za stav 
našeho životního prostředí, což přináší velký význam zejména u dětské populace, která si pomocí takovýchto akcí 
formuje pohled na přírodu a dotváří jejich hodnotové žebříčky. Chce se mi věřit, že příští generace ovlivňované 
současnou masivní environmentální výchovou budou k ochraně životního prostředí přistupovat komplexněji, to 
znamená, nebudou se zbavovat pokoutně odpadu a akce Čistá Vysočina bude moci hrdě zaniknout.  
Lidé si mohou sami určit, kde přesně budou odpadky na území Kraje Vysočina sbírat. Důležité ale je, aby dali 
organizátorům vědět, kde pytle s odpadem nechali, pak je spolupracovníci z Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny mohou odvézt. Více informací  o  aktivitě  Čistá  Vysočina  je   k   dispozici na www.kr-
vysocina.cz/cistavysocina .  
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme.  
                                                                                                              MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA                                        

Na začátku března  se  děti  zúčastnily  soutěže  výtvarných  prací  na  téma: 
„Kniha a já“. Děti zachytily své pocity a zážitky z četby příběhu O ptáčkovi 
zpěváčkovi z knihy od Else Müllerové Příběhy z měsíční houpačky, kde jsou i jiné 
příběhy,  které  slouží  k  relaxaci, zklidnění  a   uvolnění   dětí,  podporují   fantazii 
a sebedůvěru dítěte. Děti rády tyto příběhy poslouchají. Do soutěže byly vybrány 
výkresy dětí: Honzíka Zvolánka, Tomáška Bence, Míry Sobotky a Honzíka 
Frühbauera. Společně  s dětmi jsme byli na místní poště, odkud jsme obrázky 
poslali a budeme čekat na vyhodnocení. 
Také jsme s dětmi navštívili Hasičský sbor v Chotěboři, kde si děti vyzkoušely 
stříkat z hasičské hadice, dýchací přikrývku, záchranná nosítka, prohlédly si areál, 
hasičská auta, podívaly se na poučné příběhy.        
Dne  15.  3.  děti navštívily Kino v Krucemburku a shlédly pásmo pohádek  „Krtek 
ve snu“. Děti  se  také  loučily  se zimou a vítaly jaro, k tomu jsme vytvořili 
MORÉNU ze slámy, kterou nám zajistil tatínek Honzíka Frühbauera, tímto mu 
děkujeme. A již se připravujeme na velikonoční svátky.                  Dagmar Šimková                                      

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA   
NÁVŠTĚVA HASIČŮ V CHOTĚBOŘI – POSTŘEHY ŽÁKŮ 
� Dne 7. března  jsme  jeli  k  hasičům. Jela  i  školka. Byli  jsme   rozdělení 

na 2 skupiny - na školáky a školku. My školáci jsme se šli podívat na auta. 
Měli tam 4 auta. Zkusili jsme si dýchací přístroj. Mohli jsme   si  obtěžkat  
nůžky a kleště. A taky jsme stříkali s vodou. Pak mě dávali do nafukovacího 
lehátka a Kačce nohu do dlahy. A pak jsme šli do budovy. Tam jsme se  
dívali na 2 krátké filmy. Moc se mi to líbilo. (Ivana B., 5. r.) 

� Dne 7. 3. jsme si udělali výlet do Chotěboře k profesionálním hasičům. 
Přivítal nás pan Jiří Prchal. Potom jsme se šli podívat na šatnu. Když někde 
hoří, musejí se převléci maximálně do dvou minut. Pak jsme se šli podívat 
na auta. Měli čtyři auta. Byli to: Jeep, velké auto a dvě středně velká auta, 
která byla postavená venku. Do velkého auta se vejde 8 200 l vody a 800 l 
pěnidla. Venku nám hasiči ukazovali výsuvná světla, hadice, kleště, nůžky, 
motory, obleky, proudnice, helmy, nafukovací  lehátko a nafukovací dlahy 
na ruce a  na nohy. Stříkali  jsme  z proudnice.  Vyzkoušela  jsem si ležet 
na nafukovacím lehátku a plynovou masku. Mohli jsme prolézat obě hasičská auta. Moc se mi všechno líbilo, 
bylo to moc zajímavé. Pak nás venku vystřídaly děti z naší mateřské školky a my šli do budovy, kde jsme se 
nasvačili, shlédli dva kraťoučké příběhy o bezpečnosti a jeli jsme zpátky do Oudoleně. (Eliška O., 4. r.) 

 
VÝSTAVA „HRY A KLAMY“ 
V úterý 20. března jsme navštívili 
Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 
Konala se zde výstava „Hry a klamy“. Asi 
50 exponátů pocházelo z libereckého 
zábavně-vzdělávacího centra IQpark. 
Všechny jsme si mohli vyzkoušet, 
protože na této výstavě platilo heslo 
DOTÝKAT SE EXPONÁTU PŘIKÁZÁNO! 
Viděli jsme různé hlavolamy, kvízy, zjistili 
jsme, jak nás klamou smysly. Navštívili 
jsme také podzemí a podívali se na byt, 
odkud  byl   K.   H  Borovský   odvezen 
do Brixenu.                        Hana Langová 

BLEDULE 
Slunečné  počasí  láká děti i dospělé do přírody k jarním vycházkám. A protože si nemůžeme nechat ujít krásu, 
která se ukrývá v lesích skoro „za humny“, vydali jsme se i my 
v pondělí 26. 3. do přírody - podívat se na rozkvetlé bledule na Staré 
Ransko.  Po vyučování jsme jeli autobusem do Nového Ranska, pak 
už jsme pokračovali pěšky. Cestou jsme si opakovali znalosti získané 
v hodinách přírodovědy a v přírodovědném kroužku – poznávali jsme 
stromy, keře, prohlíželi jsme mechy, lišejníky, obdivovali jsme bledule, 
lýkovce, podběly,  kopytníky,  všímali  jsme si  cestou  ptačích  budek 
i opuštěných hnízd, poslouchali jsme hlasy ptáků a pokoušeli jsme se 
určit, komu asi patří…  
Prvního jarního výšlapu se zúčastnilo jen jedenáct dětí, ale ani ti, kteří  
s námi v pondělí jít  nemohli,  nemusí   být   smutní. Po Velikonocích 
se vydáme na další výpravu, protože o přírodě se nejvíce naučíme 
v přírodě.                                                                           D. Losenická 
 
Pythagoriáda pro 5. ro čník 
Žáci 5. ročníku se zúčastnili školního kola Pythagoriády, nejlépe si vedla Anička Stehnová , která pak postoupila 
do okresního kola. Okresní kolo se konalo poslední březnové úterý  v Havlíčkově  Brodě.  Sešlo  se  tu  31 logicky 
a matematicky uvažujících žáků z celého okolí (z Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, 
Lipnice, Krucemburku, Šlapánova, Ždírce nad Doubravou, Chotěboře, Lípy). Měli za úkol vyřešit během 60 minut 
15 složitých matematických úloh. Anička skončila na krásném 8. - 13. místě. Schválně, zkuste se otestovat, jak 
byste si poradili s následujícími úkoly: 
1) Babička dala na mísu 42 buchet. Martin jich snědl jednu sedminu, poté Michal šestinu zbylých buchet. Kolik 

buchet potom ještě snědla Anička, když pak na míse zbylo 25 buchet? 
2) Jirka jel na kole nejprve 15 minut po rovině rychlostí 12 km/h, pak 6 minut kolo tlačil do prudkého kopce 

rychlostí 3 km/h a nakonec jel z kopce 10 minut rychlostí 24 km/h. Jak dlouhý byl jeho výlet? 
3) Obdélník má obvod 82 cm, jeho délka je o 5 cm větší než šířka. Vypočítejte jeho obsah. 
4) Konev plná mléka váží 38 kg. Když polovinu mléka odlijeme, váží 22 kg. Kolik kg váží prázdná konev? 
5) Kolikrát Jana použije pětku, jestliže napíše všechny násobky čísla 15  větší než 100 a menší než 200? 

                                                                                                                                                Kateřina Sobotková 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

SBĚR 
ŽELEZNÉHO 

ŠROTU 
 

V pátek 20. 4. 2012  
provede sbor 
dobrovolných 

hasičů  
sběr železného 

šrotu . 

                                                                                                                                                         
BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁ ČE 
Od ledna pracovali žáci 4. a 5. ročníku na projektu Bez práce 
nejsou koláče.  Projekt připravila pobočka SEV Chaloupky – 
Ostrůvek  Velké  Meziříčí. Děti měly za úkol vyhledávat 
informace  o  kulturních rostlinách – o pšenici  a  bramborách, 
o čajovníku, kakaovníku, kávovníku, palmě olejné, jahodníku, 
banánovníku, růžích. Seznámily se s tím, kde a za jakých 
podmínek se tyto plodiny pěstují, odkud se k nám dovážejí, 
jaký dopad na životní prostředí má jejich pěstování, co 
znamená značka FAIR TRADE. Další část byla věnovaná 
těžbě nerostných surovin, výrobě mobilů a nutnosti jejich 
recyklace. V rámci projektu děti mimo jiné například vyráběly 
bramborová tiskátka a tiskaly si návrhy vzorů na utěrky, 
pořizovaly si frotáže bavlněných látek se zajímavou vazbou, 

pekly chlebové bochánky a bramborové tyčinky (viz foto), 
vyrobily postavu krále Jiříka z Poděbrad (viz foto). A co bylo 
nejdůležitější? Děti si uvědomily, jak nesmyslné je převážení 
produktů na tisíce kilometrů (např. jahody z Číny, řezané 
květiny z Afriky do Evropy), a že zodpovědní spotřebitelé šetří 
životní prostředí upřednostňováním sezónních domácích 
produktů před dováženými. 
 Vyplněné pracovní listy a mapky, do kterých jsme 
zaznamenávali, kde se co pěstuje, výtvarné práce, 
fotodokumentaci a Jiříka z  Poděbrad  jsme  zabalili do krabice 
a odeslali na Ostrůvek. Usilovná práce přinesla ovoce - 
nejlepší řešitelé byli za odměnu pozváni na naučný program 
do Velkého Meziříčí – a my jsme mezi nimi a na Ostrůvek 
pojedeme 13. 4. 2012. Už se těšíme!                    D. Losenická 
 
 

 
JARNÍ A VELIKONO ČNÍ 
ARANŽOVÁNÍ 
V sobotu 24. března jsme se 
sešly    v  hasičské   klubovně 
na  jarním a velikonočním 
aranžování v počtu 15 babiček, 

maminek a dětí. 
Pod vedením paní 
Havlíčkové z květinářství 
v Přibyslavi jsme začaly 
zdobit  věnečky,  některé  
na  stůl,  některé  na 
zavěšení na dveře, jak kdo chtěl.  
Věnečky z březového proutí a spoustu dalších dekorací jsme si 
mohly zakoupit přímo na místě. Každá účastnice si nazdobila 

věnečky podle vlastní fantazie a po schválení paní Havlíčkové si tavnou pistolí dokončila svůj výrobek.  
Poté jsme ještě měly možnost naaranžovat malou květinovou výzdobu s prvky Velikonoc. I přesto, že jsem se 
zúčastnila takovéto akce poprvé byla jsem velmi spokojena a už se těším na podzimní aranžování.  
Zároveň vyzývám i ostatní, které se zatím ještě neodhodlaly těchto akcí zúčastnit, aby neváhaly. Je to opravdu 
pěkně strávené odpoledne se spoustou legrace a ve společnosti příjemných lidí.                                          Irena M.  

 
 
OBLASTNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH 
HASIČŮ 
Mladí hasiči se už pilně připravují. 
Oblastní soutěž mladých hasičů se 
letos uskuteční 5. 5. 2012 
v Krucemburku.  
Pokud naši postoupí do okresního  
kola hry Plamen, tak si pojedou 
zasoutěžit na Duklu v Havlíčkově                               
Brodě v sobotu 19. 5. 2012.                   
                               Vlasta Bencová 
 



KULTURA A INZERCE 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

V měsíci dubnu oslaví výročí narození: 
 

   Jaroslava Ondráčková 
           Oudoleň 3 
            BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !!BLAHOPŘEJEME !! 

Plánované akce vPlánované akce vPlánované akce vPlánované akce v    Oudoleni vOudoleni vOudoleni vOudoleni v    II. čtvrtletí 2012II. čtvrtletí 2012II. čtvrtletí 2012II. čtvrtletí 2012    
    

        7.  4. 20127.  4. 20127.  4. 20127.  4. 2012            Velikonoční taneční zábava Velikonoční taneční zábava Velikonoční taneční zábava Velikonoční taneční zábava ––––    Kyvadlo Kyvadlo Kyvadlo Kyvadlo ––––    TJ SokolTJ SokolTJ SokolTJ Sokol    

12. 5. 2012 12. 5. 2012 12. 5. 2012 12. 5. 2012         Staropražští heligonkáři Staropražští heligonkáři Staropražští heligonkáři Staropražští heligonkáři ----    SDHSDHSDHSDH    

26. 526. 526. 526. 5. 2012 . 2012 . 2012 . 2012         Oslavy 110. Oslavy 110. Oslavy 110. Oslavy 110.     výročí založení výročí založení výročí založení výročí založení ––––    SDHSDHSDHSDH    

        9. 69. 69. 69. 6. 2012. 2012. 2012. 2012            Setkání rodáků Setkání rodáků Setkání rodáků Setkání rodáků ----    obecobecobecobec    

        ?.  6?.  6?.  6?.  6. 2012. 2012. 2012. 2012            Dětský den  Dětský den  Dětský den  Dětský den  ----    TJ Sokol (termín bude upřesněn)TJ Sokol (termín bude upřesněn)TJ Sokol (termín bude upřesněn)TJ Sokol (termín bude upřesněn)    

        ?.?.?.?.        6666. 2012. 2012. 2012. 2012            Závody na kolech Závody na kolech Závody na kolech Závody na kolech ––––    TJ Sokol (termín bude upřesněn)TJ Sokol (termín bude upřesněn)TJ Sokol (termín bude upřesněn)TJ Sokol (termín bude upřesněn)    

    

TJ SOKOL OUDOLEŇ - STOLNÍ TENIS 
 
 
 
Oddíl stolního tenisu informuje: 
Tak je zase sezona  za  námi. Byla  to  těžká  zkouška  jak  udržet 
1. třídu    po     odchodu   čtyř     hráčů -  Hamerník    a    Paušíma 
do Jitkova, Voldán a Fejfar do Chotěboře. Přesto jsme se do toho 
se zbytkem družstva pustili. Zápasy byly v celku vyrovnané, ale 
chybělo kousek toho štěstí. Přestože se 1. třídu udržet nepodařilo, 
tak jsme si kvalitně zahráli. Za dobrý přístup k jednotlivým zápasům 
chci všem poděkovat. 
Jako velký příslib se dá vyzvednout to, že jsme začali od února 
pracovat s mládeží. Přihlásilo se 10 dětí ve věku od 6 do 12 let. 
Tréninky jsou ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. Doufám, že mezi 
těmito dětmi se najdou dvě až tři, které u toho vydrží a dobrý stolní 
tenis bude mít pokračování. Závěrem bych chtěl tímto poděkovat 
Obecnímu úřadu a Sokolu v Oudoleni za podporu a pomoc.   
                                                        Za oddíl st. tenisu Sláma Zdeněk  
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CITÁTCITÁTCITÁTCITÁT    
Tulák je člověk, který 
by se nazýval turistou, 
kdyby měl peníze. 

             Julian Tuwim 

    

INZERCE 
Dlouhodob ě pronajmu 
nebo prodám byt 4+1  
v Oudoleni čp. 136. 

Bližší informace  
na tel. čísle:  
604 458 109 


