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Pranostiky:
Když 10. ledna slunce svítí, budem žita i vína hojnost míti.
Je-li teplo v lednu, klesá bída ke dnu.
Leden jasný roček krásný.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16. 12. 2011
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje doplnění programu
- schvaluje rozpočet na rok 2012
- bere na vědomí projednání záměru na pronájem
rybníku „U Slámů“ na příštím zasedání. Tři zájemci
o pronájem budou pozváni na příští zasedání
zastupitelstva a o pronájmu bude rozhodnuto
losováním
- schvaluje prodej pozemku p. č. 60/16 o výměře
2
2
107 m v k. ú. Oudoleň za cenu: 20,- Kč/m
a za těchto podmínek: kupující zajistí sepsání kupní
smlouvy a
hradí poplatek za vklad zápisu
do katastru obce. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podepsáním kupní smlouvy. Součástí kupní
smlouvy bude zřízení věcného břemene pro obecní
vodovod

-

-

bylo seznámeno a bere na vědomí Zápis z kontroly
hospodaření ZŠ a MŠ Oudoleň
projednalo organizaci obecního plesu
schvaluje rozpočtové změny č. 10/2011
schvaluje uzavřít s Městem Chotěboř Veřejnoprávní
smlouvu na úseku evidence obyvatel
schvaluje uzavřít s Městem Chotěboř Veřejnoprávní
smlouvu o provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí
schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce:
- 26. 1. 2012 od 18:00 hodin
- 23. 2. 2012 od 18:00 hodin
- 22. 3. 2012 od 18:00 hodin
- 26. 4. 2012 od 18:00 hodin
- 24. 5. 2012 od 18:00 hodin.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2012 od 18:00 hodin v kanceláři
obecního úřadu.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A VÁNOČNÍ JARMARK
Druhou adventní neděli se v odpoledních hodinách konala již tradiční Mikulášská
besídka spojená s vánočním jarmarkem. O kulturní program a výzdobu se
postarala mateřská a základní škola. Jako první vystoupily děti z mateřské školy,
poté nás děti ze základní školy seznámily s vánočními zvyky a svátky z období
od svátku svatého Martina až po Štědrý den. Bylo zřejmé, že se všichni účinkující
na besídku pilně připravovali a byli proto odměněni velkým potleskem.
Po skončení besídky nabídli návštěvníkům své zboží prodejci v sále i ve vestibulu
kulturního domu. A myslíme
si, že bylo z čeho vybírat –
keramika, dřevěné zboží,
hračky BRUDER, šperky,
svíčky, výrobky z pedigu
a
další
vánoční
zboží.
Návštěvníci
tak
mohli
zakoupit
drobné
dárky
pro své nejbližší.
V sále kulturního domu byla
také připravena ke zhlédnutí
prezentace společnosti MAS Havlíčkův kraj o. p. s., v rámci
které naše obec letos čerpala dotaci na výměnu vrat u hasičské
zbrojnice.

Den otevřených dveří měla také v době konání besídky a jarmarku místní knihovna. Zájemcům se zde věnovala
nová knihovnice paní Olga Hussliková.
Během celého svátečního odpoledne mohli všichni přítomní ochutnávat
vánoční čaj, perníčky a vánočku. Potěšil nás zájem návštěvníků a věříme,
že všichni odcházeli spokojeni a příjemně vánočně naladěni.

OBECNÍ PLES
Předposlední den roku 2011 pořádalo Zastupitelstvo obce Oudoleň svůj
tradiční obecní ples. Hojná účast a skvělá nálada pořadatele moc potěšila.
K tanci i poslechu všem zahrála hudební skupina Tandem. Program plesu
zpestřila svým vystoupením děvčata z SRC Fanatic Havlíčkův Brod vicemistryně ČR ve Step Aerobiku (mezi nimi Anička Stehnová a Eliška
Ondráčková z naší obce) a také místní taneční skupina KSG. Kdo si
zakoupil tombolu, určitě nelitoval, ceny byly letos velmi pěkné. Všem
sponzorům ještě jednou děkujeme!!
Věříme, že se i Vám ples líbil a už se těšíme na další!!

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE…
Výsledky soutěže o nejhezčí stromeček roku 2011
Na vánoční výstavě bylo do soutěže zařazeno 17 stromečků z obcí, které jsou
sdruženy v MAS Havlíčkův kraj. Celkem bylo odevzdáno 1 191 hlasovacích lístků.
Po přepočítání kupónů sčítací komisí bylo zjištěno, že 1 183 hlasů bylo platných
a 8 neplatných (4 hlasovací lístky byly roztrženy na dvě části a odevzdány jako dva
hlasy). Je nám jasné, že někteří návštěvníci nemuseli dodržet daná pravidla
soutěže, tj. při své návštěvě hlasovat pouze pro jeden stromeček, přesto se však
můžeme domnívat, že si výstavu prohlédlo kolem jednoho tisíce zájemců.
Osmnáctý vystavovaný stromeček patřil Klubu seniorů Pohoda Přibyslav. Ten se
však tohoto ročníku soutěže zúčastnit nemohl, protože klub vyhrál soutěž v roce
2010 a byl zároveň spolupořadatelem výstavy v roce 2011.
Výsledky soutěže:
1. Obec Stříbrné Hory

265 hlasů

(má právo pořádat výstavu v roce 2012)

2. ZŠ Ždírec nad Doubravou
3. ŠD a ŠK při ZŠ Přibyslav

109 hlasů
99 hlasů

4. Obec Modlíkov
5. Město Ždírec nad Doubravou
6. Zemědělská a. s. Krucemburk

90 hlasů
75 hlasů
68 hlasů

7. Obec Oudoleň

63 hlasů

8. Městys Havlíčkova Borová

62 hlasů

9. Obec Slavětín
10. Středisko Skautů a skautek
Goliath Přibyslav
11. ZŠ Velká Losenice
12. Městys Velká Losenice
13. Obec Sobíňov
14. ŠD Ždírec nad Doubravou
15. Městys Krucemburk
16. Obec Dlouhá ves
17. Farní společenství Vojnův Městec

58 hlasů
51 hlasů
40 hlasů
40 hlasů
36 hlasů
36 hlasů
33 hlasů
30 hlasů
28 hlasů.

Všem vystavujícím srdečně děkujeme za projevený zájem se soutěže zúčastnit a podílet se tak na jejím zdárném
průběhu. O tom, že se výstava líbila, svědčí i návštěvnost veřejnosti.
pí Jaroslava Hájková, MAS Havlíčkův kraj
Obec Oudoleň děkuje Mgr. Blance Zvolánkové, která
reprezentovala a získala pro naši obec 7. místo.

nás

svým

stromečkem

úspěšně

INFORMACE MÍSTNÍ KNIHOVNY
Výpůjční doba v knihovně je ve čtvrtek od 17.00 hod do 19.00 hod.
Čtenářem se může stát každý občan obce, který se zaregistruje a zaplatí roční poplatek 30,- Kč.
Knihovna má svůj vlastní knihovní fond, který tvoří 2220 svazků. Počtem knih se tak řadíme
k větším neprofesionálním knihovnám. Čtenáři si mohou vybrat z knih různých žánrů, jsou tady pěkné knihy
pro dospělé, mládež i dětské čtenáře. Kromě vlastních knih má knihovna k dispozici tzv. výměnné soubory, což
jsou knihy zapůjčené z Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Tyto knihy nám brodská knihovna čas od času
obměňuje. Vybírat knihy do výměnného fondu můžeme i sami podle potřeby, záleží na domluvě. Pokud by měl
někdo zájem o konkrétní tituly, napište do vzkazů na webových stránkách, na mail knihovnaoudolen@seznam.cz
nebo přijďte přímo do knihovny. Koncem ledna bych část knih chtěla obměnit, tak abych měla inspiraci při výběru.
Na webových stránkách knihovny www.knihovnaoudolen.webk.cz je možné nahlédnout do on-line katalogu,
jsou zde uvedené všechny knihy, které momentálně knihovna má k dispozici, tzn. i knihy zapůjčené z H. Brodu.
Probíhají tady aktuálně 2 ankety, tak se mrkněte a můžete přidat svůj hlas.
Jinak je v knihovně během výpůjční doby k dispozici
bezplatný internet (s možností tisku), stolní hry a kulečník.
Nakonec bych chtěla poprosit čtenáře, kteří mají půjčené
V měsíci lednu oslaví 90. výročí narození:
knihy déle než půl roku o jejich vrácení, abychom měli vše
v pořádku. Děkuji a těším se na Vás v knihovně.
Holas Josef, Oudoleň 119
Olga Hussliková
POZOR ZMĚNA!
BLAHOPŘEJEME!!
Ve druhém lednovém týdnu bude knihovna otevřena
místo čtvrtka 12. 1. mimořádně už v úterý 10. 1. 2012.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OUDOLEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V mateřské škole se uskutečnila dne 20. 12. 2011
vánoční besídka. Děti předvedly, co se naučily
od podzimu do zimy rodičům a příbuzným, kteří přišli
ve velkém počtu. Děkujeme maminkám za cukroví,
které donesly, a všem za posezení u kávy a čaje.
Přejeme všem pěkný nový rok.
Paní učitelky z MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NÁVŠTĚVA POLICIE ČR – POSTŘEHY ŽÁKŮ
Dne 28. 11. k nám přijela Policie ČR na přednášku. Viděli jsme pouta
a obušek. Slyšeli jsme, že si nemáme zadávat osobní údaje na internetu,
protože to je velmi nebezpečné! Bylo to zajímavé.(Tomáš H., 4 r.)
V listopadu k nám přijela policistka. Říkali jsme si, jak se nedostat pod
ruku cizímu člověku. Na konci každý měl na rukou pouta. (Michal B., 4 r.)
MIKULÁŠ A ČERTI – POSTŘEHY ŽÁKŮ
Dne 2. 12. jsme byli ve školce převlečení za čerty, anděla a Mikuláše. Iva
Bencová byla Mikuláš, Anička Stehnová byla anděl a ostatní byli čerti.
Někteří školkáčci se báli. Ty statečné jsme počernili a dali jim nadílku. Pak
jsme šli do jídelny a i na nás čekala nadílka. (Jana L., 5 r.)
Byli jsme strašit jako čerti školku. Nesměli jsme ani ceknout,
protože by se nás báli. Na konci jsme dostali dobrůtky. Moc
se mi to líbilo. (Michal B., 4 r.)
V pátek 2. prosince jsme hráli čerty a strašili školku. Mikuláš
byla Iva Bencová, Anička Stehnová byla anděl, ostatní byli
čerti. Moc se mi to líbilo. Dostali jsme balík se sladkostmi.
(Markéta B., 3 r.)
ŠACHY
První prosincovou středu jsme se zúčastnili okresního kola
přeboru škol v šachu v Havlíčkově Brodě. Naši školu
reprezentovali současní nejlepší šachisté Tomáš Bačkovský,
Ivana Bencová, Eliška Ondráčková a Anna Stehnová. Bojovali
jako tým proti školám Havlíčkova Borová, Nuselská, Wolkerova.
Hrálo se na 6 kol. A jak to nakonec dopadlo? Výborně! Děvčata s Tomíkem obsadila zlaté 1. místo a postupují
tak reprezentovat školu a obec Oudoleň na krajské kolo do Jihlavy.
Katka S.
Dne 7. prosince jsme se účastnili šachového turnaje v Havlíčkově Brodě. Soupeřili jsme se školami: Havlíčkova
Borová, Wolkerova, Nuselská. Jeli jsme čtyři: Tomík, Anička, Eliška
a Ivanka. S každým týmem jsme hráli 2x. První zápas jsme hráli
s Wolkerovou a vyhráli jsme 4:0, potom jsme hráli s Borovou
a nakonec s Nuselskou. Bylo to napínavé až do konce, pořád jsme
sledovali, kolik mají soupeři bodů. Získali jsme 18,5 bodů z 24
možných, což bylo nejvíc, takže jsme byli první a postupujeme
do krajského kola. Máme z toho velikánskou radost. Navštívili jsme
i cukrárnu, kde jsme dostali marcipán. Anička, Eliška, Ivanka, Tomík.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A VÁNOČNÍ JARMARK
Postřehy žáků základní školy:
V neděli 4. 12. byla Mikulášská besídka. Říkali jsme o pranostikách
a zpívali jsme: Byla jedna Káča, Halí, belí, zvířátka, Přiblížil
se vánoční čas. Moc se mi to líbilo. Na konci se tam
Zápis dětí do 1. třídy
prodávaly: traktůrky Siku, Bruder, náušnice, skládanky.
(Michal B., 4 r.)
ZŠ Oudoleň
Byli jsme na Mikulášské besídce. Říkala jsem Sluníčku sil
se bude konat v pondělí 30. 1. 2012
ubývá, dříve se stmívá, krátký je den, ať se zdá sluníčku
v době od 13.00 do 16.00 hodin
krásný sen. A světlo naší lucerničky hledá k Betlému cestičky.
v ZŠ a MŠ v Oudoleni.
Taky jsme zpívali a tancovali. Zpívali jsme Halí, belí, zvířátka,
chystejte si doupátka, slunce už je unavené, vítr černé
Do 1. třídy budou zapsány děti,
mraky žene, bude zima, bude hlad, do pelíšku jděte spát.
které se narodily v období
(Anička B., 2 r.)
od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
V neděli 4. 12. jsme měli Mikulášskou besídku. Vyprávěli
Rodiče
si vezmou s sebou k zápisu
jsme o svatých, kteří mají svátek od Martina do Vánoc.
Zpívali jsme písničky a při některých jsme tancovali.
rodný list dítěte.
Po besídce jsme s Eliškou nemohly zůstat, protože jsme měly
trénink.

O předvánočních zvycích a pranostikách:
− Na svatého Martina, kouří se již z komína.
− Svatá Kateřina dává housle do komína.
− Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
− O svatém Mikuláši snížek často práší.
− Když na Mikuláše prší, zima hodně lidí zkruší.

−
−
−
−
−

V listopadu přijmi radu, schovej uši, nos i bradu.
Svatá Kateřina zakazuje muziku.
Svatá Barbora vyhání dřevo ze dvora.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. (Anička S., 5 r.)

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET
Ve středu 21. 12. jsme se vydali do Žďáru, kde jsme navštívili výstavu Vánoční
vzpomínání v muzeu a výstavu betlémů v kapli sv. Barbory. Pak jsme pokračovali až
do malebné vesničky Krátká u Sněžného. Vypravili jsme se na Drátenickou skálu
(stopovali jsme sněžného muže a hledali poklad v jeskyni) a večer jsme měli
program o vánočních zvycích našich předků. Druhý den jsme se věnovali poznávání
zimní přírody.
D. Losenická
Ke konci roku jsme si udělali dvoudenní výlet na Krátkou. Cestou tam jsme
navštívili muzeum ve Žďáře
nad Sázavou. Tématem
byly vánoční zvyky. Připomněli jsme si některé zvyky,
které se dělali o Vánocích. Předtím jsme měli nějaký čas.
Sice jsme nebyli objednaní, ale vzali nás do knihovny.
Po tom, co jsme přijeli na Krátkou, jsme šli po obrovských
stopách. V lese bylo skalní oko a tam právě vedly ty
stopy, po projítí oka jsme počkali na ostatní. Šli jsme
kolem další skály a tam byla jeskyně. Měla druhý východ,
ale tam byl sráz. V jeskyni jsme našli skořápky
od vlašských ořechů. Když jsme vyšli z lesa, začala
koulovačka, ale všichni hrát nemuseli. Potom, kdo chtěl,
zůstal, a komu byla zima nebo se nechtěl koulovat, šel se
Sárou do statku. Jednom někteří zůstali. Každý dostal
alespoň 5x
do obličeje
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 1. 1. 2012
sněhem. Po
v ZŠ a MŠ Oudoleň
chvíli jsme
1. Strávníci do 6 let (MŠ)
šli také do
Přesnídávka
6,- Kč
statku. K večeři jsme měli hrachovou polévku a kubu, pouštěli
Oběd
14,- Kč
jsme si také lodičky. Ráno byly po zahradě rozvěšené barevné
Svačina
6,- Kč
sáčky. Kdo chtěl, připravil si ručníček a šel ven. Tam byl lavor
2. Strávníci 7 – 10 let (ZŠ)
Oběd
18,- Kč
s teplou vodou. Sundali jsme si boty a ponožky a běželi jsme bosí
3. Strávníci 11 – 14 let (ZŠ)
sněhem pro jeden pytlíček. Ohřáli jsme si nohy a šli jsme
Oběd
20,- Kč
na pokoj. V pytlíčku byly vlašský ořech, lískový ořech a mandle.
4.
Strávníci
15
a
více
let
To byly dárečky, které děti dostávaly v dřívější době.Potom někdo
Oběd
22,- Kč
šel na běžky a někdo vylévat stopy. Stihlo se i plstit. Výlet se mi
líbil. (Anička S., 5 r.)

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Máme po Vánocích. Ještě v nás doznívají sváteční
chvíle. Doufám, že jste si je pěkně užili s rodinami
a přáteli. To je na každých svátcích a na Vánocích
především podle mne to zvláště výjimečné. Setkání
a příjemné pobytí v klidu vánoční voňavé atmosféry
s blízkými lidmi, na které jindy nemáme čas. Nebo si to
namlouváme. Ne kupa drahých dárků, přejídání
se
hromadou
pokrmů a pamlsků, ale množství a kvalita
opravdových upřímných přátel – to jsou podstatné hodnoty
pro život nejen o svátcích. Naše společnost historicky
vyrostla na křesťanských tradicích. Ale často v dychtivosti
po užívání si konzumu věcí a požitků zapomínáme
na slova jako je pokora, úcta k bližním, šetrnost k přírodě,
solidarita se slabšími nebo nešťastnějšími. I když právě
koncem roku jsme k těmto pojmům vnímavější.
Ani po Vánocích bychom neměli myslet jen na své
osobní sobecké zájmy. V té lepší části vyspělé společnosti
byla vždy na nejvyšších příčkách úctyhodnosti obecně
prospěšná činnost. V loňském roce jsme vyhlásili výsledky
soutěže pro veřejnost s názvem Skutek roku 2010. Chtěli
jsme vzbudit zájem veřejnosti o nejvýraznější dobrovolné
skutky jednotlivců a projekty organizací, které nezištně
pomohly k rozvoji regionu. Dosud bylo oceněno 44 skutků

jednotlivců a 5 projektů organizací. Jde o aktivity v oblasti
sociálně-zdravotní, kulturní, dále se soutěží v kategoriích
životního prostředí, volného času dětí a mládeže nebo
poradenství, osvěty a vzdělávání. I letos můžete navrhnout
ocenění dobrých skutků a nominovat je. Budeme rádi, když
krajskému úřadu dáte do 15. února vědět o tom, jaké
aktivity vašich spoluobčanů vás zaujaly a potěšily.
Podrobnosti a nominační formulář najdete na webových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz, možné další otázky
vám rádi sdělí na našem odboru regionálního rozvoje.
Nejúspěšnější projekty dokonce postoupí do přeshraniční
soutěže, která se uskuteční v Dolním Rakousku ještě
v tomto roce.
Je dobře o takových záslužných činech vědět, nejde jen
o jejich ocenění. Zároveň s propagací dobrých skutků se
vytváří pozitivní atmosféra, kdy se budeme dozvídat ne jen
o zlodějnách a zločinech, ale také o té druhé příjemněji
namazané straně krajíce. Začátek roku bývá i časem
předsevzetí. Bylo by dobré zařadit do nich i tento bod –
více si všímat všeho dobrého kolem nás – především těch
lidí, co konají dobré skutky. Nebo třeba jen jsou prostě
dobří. Do nového roku vám přeji hodně takových setkání.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÝLET DO PRAHY
V sobotu 10. prosince pořádali hasiči výlet do Prahy. Cílem bylo letiště v Ruzyni a vánoční centrum.
V 10.00 nám začala prohlídka na letištním terminálu č. 3. Ten
neslouží běžnému provozu, ale odbavuje zejména vládní lety,
umělce, sportovce atd. Jako běžní pasažéři jsme prošli
bezpečnostním rámem. Ten byl atrakcí zejména pro děti.
Přistavený prohlídkový autobus s výkladem průvodce nás vozil
po areálu letiště. Viděli jsme hangáry, ředitelství letiště, ochranu
letiště.
Velkou
zastávkou
byla
hasičská stanice.
Ochotný průvodce
přiblížil
chod
stanice, odpovídal
na
otázky,
ukazoval techniku zvenku i zevnitř a nakonec za velkého potlesku
sjel po tyči jako při zásahu. Pak jsme měli možnost vidět letadla
přistavená pro nakládku potravin, nástup cestujících a práci techniků
na terminálech. Poměrně dlouhou dobu jsme strávili u startovací
a přistávací dráhy letiště. Protože je zde až 60 příletů nebo odletů,
do hodiny bylo stále na co koukat. Autobus nás po dvouhodinové
exkurzi vrátil na terminál 3. A pak hurá do centra. Pan Benc nás
vyložil na Florenci. Program byl individuální. Část výpravy se metrem odebrala na stanici Anděl, kde probíhá
výstava „Království železnice“.
Velmi se nám líbily modely železnic s vypracovanými detaily, střídání dne a noci
s rozsvícenými okny a pouličními lampami, krásná krajina i simulované dopravní
nehody. Velkou část tvoří výstava, ve které budou postupně zastoupeny všechny
kraje ČR. Nyní je hotov Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj. A je opravdu na co se
dívat. Součástí je i prezentace stavebnice Lego a Merkur. Metrem jsme se přesunuli
na Václavské náměstí, prohlédli si vánoční strom na Staroměstském náměstí
a zbrojnoš nás zlákal k návštěvě výstavy na Prašné bráně. Nejvíce nás lákal ochoz
s výhledem na osvícené centrum Prahy s Národním divadlem, Národním muzeem,
Václavským náměstím, Petřínem, Pražským hradem a třeba i nákupními centry Kotva
a Labuť. Nikdo se nám neztratil a děti měly ještě dost sil, aby cestou domů zpívaly.
Počasí bylo střídavě slunečné a pod mrakem, takže jsme si sobotu v Praze opravdu užili. MA
KREATIVNÍ MAMINKY – ARANŽOVÁNÍ
Co si pod tím představit? Především velmi
příjemně strávené předvánoční odpoledne s vůní jehličí
a dobrého čaje, ale hlavně odpoledne plné pohodové
nálady, která k Vánocům bezesporu patří. Právě na to se
v dnešní uspěchané době mnohdy zapomíná.
A tak kdo přišel,
určitě nelitoval. Zkušená
paní
Havlíčková
z květinářství v Přibyslavi
se
svojí
kolegyní
vysvětlila a prakticky
ukázala
základy
aranžování.
Přivezla
veškerý materiál a možné
doplňky. A teď už to bylo
na nás. Každá kreativní
i nekreativní
maminka
i babička se pokusila
vytvořit svoje vánoční
aranžmá. Vše se zdálo
nejdříve jednoduché, ale
aby to vypadalo opravdu pěkně, dalo to dost práce
a trpělivosti. Všem se to ale nakonec podařilo, a tak
většina odcházela s dobrou náladou a se svým „ dílem“
spokojeně domů.
Díky všem, kteří se na pořádání této akce podíleli.
Spokojená maminka

KULTURA A INZERCE

„ KREATIVNÍ MAMINKY“
další odpoledne nejen pro maminky se uskuteční
v sobotu 28. 1. 2012 v 13:30 (cca do 16:00) hodin v hasičské klubovně.
Téma této dílny bude KERAMIKA.
S keramickou hlínou a prací s ní nás seznámí paní Lenka Sedláková z Jitkova.
Budeme vyrábět dekorace s jarní tematikou.
Akce se uskuteční, pokud bude přihlášeno alespoň 10 osob.
Co s sebou: nůž, váleček, pero, hřebík, plátno min. 70x70 cm nebo dřevěná podložka,
hadr na ruce, vykrajovátka, 2x miska na vodu.
Cena: cca 150 – 200 Kč/osobu – cena dle spotřeby materiálu, glazury, počtu osob na akci a využití pece.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Přihlášky formou sms na níže uvedený telefon do 20. 1. 2012 – přihlášení je nutné kvůli
nákupu materiálu. Děkuji.
Těším se na vás Evka 776 85 25 03
CITÁT

Plesová sezóna v Havlíčkově Borové

Smutné je, že hlupáci
jsou
tak
sebejistí,
zatímco moudří
moud í lidé
jsou
vždy
plní
plní
pochybností.
Bertrand Russell

14. 1. 2012
21. 1. 2012
4. 2. 2012
11. 2. 2012
25. 2. 2012

Myslivecký ples – IRIS Band
Ples městyse - NUKLEAR
Hasičský ples - SKLENAŘINKA
Ples Unie rodičů - GARDE
Maškarní ples - NUKLEAR

Plánované akce v Oudoleni v I. čtvrtletí 2012
11. – 15.
15. 1. 2012
28. 1. 2012
11.
11. 2. 2012
18. 2. 2012
25. 2. 2012
3. 3. 2012
2012
24. 3. 2012

Zájezd na hory – TJ Sokol
Kreativní maminky – keramika - SDH
Turnaj v Člověče, nezlob se – SDH
Dětský karneval
Maškarní průvod - SDH
Myslivecký ples (POLYVOX) - MS
Kreativní
Kreativní maminky – velikonoční aranžování - SDH

Křížek za čp. 28
V dávných dobách chodila procesí z Roušťan do Sopot na pouť.
U tohoto křížku se procesí zastavilo a modlilo se. V dobách totality
musel být křížek odstraněn.
A tak stál u cesty jen opuštěný kamenný podstavec.
Až v roce 2008 Benákovi tento křížek obnovili a starají se o něj.

(z vyprávění paní Marie Benákové, Oudoleň čp. 28)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROČNÍK VI. - VYDÁNO: 9. 1. 2012 – MĚSÍČNÍK - ČÍSLO: 1.
Vydává: Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 131. IČ: 00267996. 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.

