
 
 
 

 

    

90. narozeniny90. narozeniny90. narozeniny90. narozeniny

V měsíci březnu oslavila 

krásné 90. narozeniny

paní Marie Plíhalová.

Přejeme jí hodně zdraví, štěstí

a pohody v kruhu svých nejbližších.

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce: 

- schválilo program zasedání. 
- schválilo návrhy smluv ing. Davida Plíštila

Za stadionem 3842, Mělník 
zadávacího řízení na akce: „Zateplení objektu 
123 a   výměna   zdroje    tepla   za 
a „Zateplení objektu čp. 131 a výmě
za nízkoemisní“. Zastupitelstvo pověř
podepsáním těchto smluv. 

- schválilo účetní závěrku Základní školy a Mate
školy Oudoleň k 31. 12. 2012, dále schvá
převod hospodářského výsledku ve výši 51
Kč do rezervního fondu školy pro následn
v roce 2013. 

- bere na  vědomí  nabídku  firmy  JD 
s. r. o. na bezdrátový rozhlas. 

- bere na vědomí Smlouvu o závazku ve
ve veřejné linkové osobní dopravě
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. Smlouva 
se týká linkové osobní dopravy na linkách 600000, 
spoje č. 25 a 600060, spoje č. 12. Doba platnosti 
této smlouvy je do 31. 12. 2013. 

- schválilo vykácení tújí a osázení okrasnými 
nízkými keři komunikaci podél oplocení 
hřiště z důvodu špatné viditelnosti p
automobilů a možnosti dopravních nehod. 

- bere na vědomí žádost o odkoupení 
obecního  pozemku  p.  č. 648/45 v
o výměře asi 155 m2 z důvodu dlouhodobého 
užívání tohoto pozemku.  

- bere na vědomí žádost o pronájem nebytových 
prostor místního pohostinství. Nájemci nebytových 
prostor  místního  pohostinství bude
do 31. 5. 2013 na dorovnání závazků
na další zájemce o pronájem pohostinství.

- schválilo odkoupení pozemku p. č. 648/194 v
Oudoleň o výměře 18 m2.  
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90. narozeniny90. narozeniny90. narozeniny90. narozeniny    

měsíci březnu oslavila  

krásné 90. narozeniny 

Marie Plíhalová. 

Přejeme jí hodně zdraví, štěstí 

kruhu svých nejbližších. 
 

ing. Davida Plíštila Ph. D., 
na organizaci 

ízení na akce: „Zateplení objektu čp. 
za   nízkoemisní“ 
ěna zdroje tepla 

Zastupitelstvo pověřuje starostu 

Základní školy a Mateřské 
31. 12. 2012, dále schválilo 

ve výši 51 457,75 
 do rezervního fondu školy pro následné použití 

JD  ROZHLASY 

u o závazku veřejné služby 
kové osobní dopravě v roce 2013 

ní ostatní dopravní obslužnosti. Smlouva 
dopravy na linkách 600000, 

č. 12. Doba platnosti 

osázení okrasnými 
komunikaci podél oplocení dolního 

vodu špatné viditelnosti při vyjíždění 
ravních nehod.  

žádost o odkoupení části 
648/45 v k. ú.  Oudoleň 
ůvodu dlouhodobého 

žádost o pronájem nebytových 
Nájemci nebytových 

pohostinství bude  dána  lhůta 
do 31. 5. 2013 na dorovnání závazků s ohledem 
na další zájemce o pronájem pohostinství.  

č. 648/194 v k. ú. 

- schválilo Inventarizační zprávu za rok 2012. 
- bere na vědomí žádost Havlí

zemědělské  a.  s.  Havlíč
hranice zastavitelného území v
Havlíčkova Borová zemědě
jedná se o pozemek p. č. 571/8 v

- bere na vědomí žádost firmy Moder Consult s. r. o., 
Průmyslová 941, Havlíčků
v průmyslové zóně obce o rozm
letech by firma žádala o prodej

- bere na vědomí účast obce na akci 
Úklid bude probíhat v sobotu 20. 4. 2013 od 9:00 
hodin v úsecích Oudoleň
Oudoleň odb. a od Oudoleň
187 (odbočka k hnojišti) po odbo

- bere na vědomí návrh na
Vesnice roku. Z důvodu realizace projekt
čp. 123 a čp. 131 - se v letošním roce naše obec této 
soutěže nezúčastní.  

- schválilo Smlouvu o partnerství uzav
Základní školou a Mateř
Oudoleň 123, 582 24 Oudole
Dagmar Losenickou, ředitelkou
školská zařízení pro zájmové a další vzd
Kněžice 109, 675 21 Okř
Josefem Zeťkem, ředitelem. P
je úprava postavení příjemce a jeho partnera, jejich 
úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich 
vzájemných     práv    a    povinností
a udržitelnosti projektu Učíme se za „školou“ 
ukotvené vzdělávací programy
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

- schválilo požární hlídku na tane
2013 ve složení: Pavel Sláma, Zden

- bere na vědomí žádost o pr
648/45 v k. ú. Oudoleň. 
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ení a zdobení perní čků 

1 

proti vzteklině 
 

Změna územního plánu 

         

í zprávu za rok 2012.  
žádost Havlíčkovy Borové 

Havlíčkova  Borová  o  změnu 
hranice zastavitelného území v areálu společnosti 

ědělská a. s. v obci Oudoleň, 
č. 571/8 v k. ú. Oudoleň.  

firmy Moder Consult s. r. o., 
čkův Brod o koupi pozemku 
o rozměru 5 000 m2. Po třech 

letech by firma žádala o prodej dalších 5 000 m2. 
čast obce na akci Čistá Vysočina. 

sobotu 20. 4. 2013 od 9:00 
hodin v úsecích Oudoleň, křiž – obec Oudoleň – 

 odb. a od Oudoleň odb. ke komunikaci p. č. 
hnojišti) po odbočku Slavětín, křiž.   

domí návrh na účast obce na soutěži 
ůvodu realizace projektů – zateplení 

letošním roce naše obec této 

schválilo Smlouvu o partnerství uzavřenou mezi 
Základní školou a Mateřskou školou Oudoleň, 

 123, 582 24 Oudoleň zastoupenou Mgr. 
ředitelkou, a Chaloupky o. p. s. 

ízení pro zájmové a další vzdělávání, 
Okříšky, zastoupené RNDr. 

ředitelem. Předmětem této smlouvy 
říjemce a jeho partnera, jejich 

ědnosti, jakož i úprava jejich 
povinností    při      realizaci 
číme se za „školou“ – místě 

lávací programy v rámci Operačního 
lávání pro konkurenceschopnost.  

schválilo požární hlídku na taneční zábavě dne 30. 3. 
2013 ve složení: Pavel Sláma, Zdeněk Benc. 

žádost o prodej části pozemku p. č. 



 

 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň
místnosti obecního úřadu. 
 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Firma Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou p
1x za 14 dnů. Svoz bude probíhat v sudých týdnech
Nejbližší svoz komunálního odpadu prob
 

KOMINÍK 
Ve dnech 10. – 12. dubna 2013  bude v
komínů. 
 
 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Očkování psů proti vzteklině proběhne ve 
u kulturního domu. 
 

PALIVOVÉ DŘEVO 
Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit
 
 

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Upozorňujeme všechny občany Obce Oudole
práva k pozemku nebo stavbě na území obce Oudole
(stavební zákon) v platném znění, oprávně
 

Zastupitelstvo obce Oudoleň vydalo dne 1
Dle § 55 zák č. 183/2006 Sb. bude nejpozd
předložena Zastupitelstvu obce Oudoleň
zpráva bude ještě před tímto termínem konzultována s
požadavků a teprve následně předložena ke schválení Zastupitelstvu obce Oudole
Návrhy na zm ěny územního pl ánu Oudole
 

Návrh na změnu územního plánu Oudoleň
1. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele (jméno, p

údaj kontaktní telefon), včetně 
na území obce. 

2. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce.
3. Údaje   o   současném   využití

v současném územním plánu Oudole
4. Důvody pro pořízení změny. 
5. Návrh úhrady nákladů na pořízení zm
 

Územní plán Oudoleň je k nahlédnutí na následujících místech:
1. Obecní úřad Oudoleň 
2. Městský úřad Chotěboř, oddělení ÚP a GIS, Klášterní 267, Chot
3. Městský úřad Přibyslav, stavební ú
4. http://www.chotebor.cz/vystavena

 
Podrobnější informace o připravované Zpráv
Ing. Pecnová (pecnova@chotebor.cz) a Bc. Caklová (caklova@chotebor.cz),  odd. ÚP a GIS 
569 641 143.  
*Podle § 45 zákona č. 183/2006 Sb. odst. 4 m
úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem, pokud je po
výhradní potřebou navrhovatele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

ČISTÁ VYSO
Obec Oudole ň se přihlásila do projektu Krajského ú

V sobotu 20. dubna 2013
přes obec až po silnici 

podél hlavní silnice od hnojništ

ZAPOJTE SE I VY A P
Sraz je v 9:00 hodin u kulturního dom
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  
Oudoleň se bude konat ve čtvrtek 18. dubna 2013  od 18:00 hodin 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
ďár nad Sázavou přechází od m ěsíce dubna na svoz komunálního
v sudých týdnech , vývozní den se nemění. 

Nejbližší svoz komunálního odpadu prob ěhne v pond ělí 15. dubna 2013. 

bude v naší obci kominík provádět vyčištění a předepsané revize 

PROTI VZTEKLINĚ 
ěhne ve čtvrtek 18. dubna 2013 od 16:00 do 17:00 hodin

řihlásit do 30. dubna 2013  na obecním úřadě.   

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 
any Obce Oudoleň a fyzické a právnické osoby, které mají 
ě na území obce Oudoleň. Výše uvedení jsou dle § 44 zákona 
ění, oprávněni podat návrh na změnu územního plánu Oudole

 vydalo dne 10. 12. 2009 územní plán Oudoleň.  
. 183/2006 Sb. bude nejpozději do čtyř let po vydání územního plánu, tedy do 10. 12. 2013 

edložena Zastupitelstvu obce Oudoleň Zpráva o uplatňování územního plánu Oudoleň
ed tímto termínem konzultována s dotčenými orgány a krajským úřadem, upravena podle jejich 

ředložena ke schválení Zastupitelstvu obce Oudoleň.  
ánu Oudole ň předkládejte do 31. kv ětna 2013 na Obecní ú

nu územního plánu Oudoleň musí dle § 46 zákona č. 183/2006 Sb. obsahovat:
ující identifikaci navrhovatele (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydlišt

č ě  uvedení  jeho vlastnických nebo obdobných práv k

ě ě využití ploch na území obce. 
využití   ploch   dotčených   návrhem   navrhovatele  (myšleno

plánu Oudoleň). 

řízení změny územního plánu*. 

nahlédnutí na následujících místech: 

ř ělení ÚP a GIS, Klášterní 267, Chotěboř 
ibyslav, stavební úřad, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 

http://www.chotebor.cz/vystavena-dokumentace/ds-1240/archiv=0&p1=2264 

ipravované Zprávě o uplatňování územního plánu Oudoleň
nová (pecnova@chotebor.cz) a Bc. Caklová (caklova@chotebor.cz),  odd. ÚP a GIS 

. 183/2006 Sb. odst. 4 může obec podmínit pořízení změny územního plánu 
vání a na mapové podklady navrhovatelem, pokud je po

 

ČISTÁ VYSOČINA – V. ročník 
ihlásila do projektu Krajského ú řadu Kraje Vyso čina Zdravý kraj Vyso

V sobotu 20. dubna 2013  prob ěhne úklid okolí silnice od k řižovatky 
řes obec až po silnici č. 34 (hlavní silnice) a  

podél hlavní silnice od hnojništ ě po k řižovatku na Slav ě
 

ZAPOJTE SE I VY A PŘIJĎTE POMOCI UKLIDIT NAŠI OBEC
Sraz je v 9:00 hodin u kulturního dom u. 
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2 

od 18:00 hodin v zasedací 

síce dubna na svoz komunálního  odpadu 

ředepsané revize 

hodin            

, které mají vlastnická nebo obdobná 
ýše uvedení jsou dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., 

nu územního plánu Oudoleň. 

 let po vydání územního plánu, tedy do 10. 12. 2013 
ování územního plánu Oudoleň v uplynulém období. Tato 

řadem, upravena podle jejich 

Obecní ú řad Oudole ň.  

. 183/2006 Sb. obsahovat: 
íjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinný 

jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě 

(myšleno  stav   nebo   návrh 

 

ování územního plánu Oudoleň v uplynulém období podají 
nová (pecnova@chotebor.cz) a Bc. Caklová (caklova@chotebor.cz),  odd. ÚP a GIS MěÚ Chotěboř, tel. 

ěny územního plánu částečnou nebo 
vání a na mapové podklady navrhovatelem, pokud je pořízení změny vyvoláno 

čina Zdravý kraj Vyso čina.  

řižovatky na Cibotín 

ižovatku na Slav ětín.  

TE POMOCI UKLIDIT NAŠI OBEC . 
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               ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
                    Zápis dětí do mateřské školy se bude konat  

                             v pátek 19. 4. 2013 od 10:30 do 14:30 hodin v ZŠ a MŠ Oudoleň.  
                                    Rodiče s sebou přinesou vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, 

Evidenční list potvrzený lékařem (tiskopisy jsou k dispozici v mateřské škole) a občanský průkaz. 
 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 

Turnaj ve florbale 
Dne 9. ledna naše škola uspořádala školní kolo ve florbalu. Soutěže se 
zúčastnily všechny děti, které s nadšením bojovaly o vítězství. V silném boji 
zvítězilo družstvo Michala Blažka (5. ročník) ve složení Ivana Zvolánková, 
Matyáš Sláma, Anna Blažková a Honzík Zvolánek.    Kateřina Sobotková 
 
 

 
 

Šachový turnaj v Lipnici nad Sázavou 
V pátek před jarními prázdninami  jsme  vyrazili 
na tradiční šachový turnaj do Lipnice nad Sázavou, kam jezdíme moc rádi a kde se 
nám líbí a taky dobře hraje. Přestože se letos zúčastnilo pouze 30 dětí (Lipnice, 
Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová a Humpolec) a my jsme se neumístili zrovna v horní 
části tabulky, turnaj se vydařil a každý si odnesl domů drobnou cenu. A kteří žáci 
reprezentovali Oudoleň? Byla to Diana Nejedlá, Štěpán Zvolánek, Patrik Strašil a Nela 
Frühbauerová.                                                              Kateřina Sobotková 
 

Školní kolo ve vybíjené 
Ve středu 20. 2. se děti ze ZŠ zúčastnily školního kola ve vybíjené. Ze čtyř družstev po pěti dětech zvítězilo 
družstvo Elišky Ondráčkové ve složení: Nela Frühbauerová, Kateřina Nejedlá, Ivana Zvolánková, Roman Pástor.             

                                                                    Kateřina Sobotková 
 
Jarní italské pe čení – 8. 3. 2013 
Letošní Svátek žen a příchod jara děti z naší školy oslavily 
netradičně pečením oblíbené dětské pochoutky pizzy. Naši 
kuchaři a kuchařky vytvořily pizzu salámovou, sýrovou, 
šunkovou a zeleninovou. Následovala ochutnávka, všichni se 
shodli na tom, že se jídlo povedlo a už se těšíme na příští 
pečení. Některé děti slíbily, že k MDŽ udělají mamkám 
chutnou večeři. Bon apetit!                                                   Jaki 
 
Plavecký výcvik 
Jako každý rok, tak i letos  jsme v měsíci březnu zahájili 
plavecký výcvik, který je určen předškolákům a žákům 3. a 4. 

ročníku. Jezdíme do bazénu do Hlinska společně s Havlíčkovou Borovou a Žižkovým Polem. Tento výcvik má 10 
lekcí a po jeho ukončení všichni obdrží „mokré vysvědčení“. Děti se moc těší, baví je to a je úžasné vidět, jak velký 
pokrok v plavání během tohoto výcviku všichni dělají.          Katka Sobotková 
 

Velikono ční pečení a zdobení perní čků 
Dne 21. března jsme pekli perníčky. Postup: rozváleli jsme si 
těsto a z toho jsme začali vykrajovat. Vykrájené kousky jsme 
odnesli paní Půžové a ta nám je upekla. (Patrik S., 5. r.) 
 
Dne 21. 3. jsme pekli perníčky. Byl jsem ve skupině  s  Martinem 
a Honzíkem F. Formičky byly: traktor, kuře,  husa,  vejce.  Dne 
22. 3. jsme perníčky zdobili  s  paní  Motyčkovou. Martin,  Michal 
a já  jsme   si   vždycky   ozdobili   prst    velkou    vrstvou polevy 
a nepozorovaně slízli. Bylo to moc dobré. Moc se mi to líbilo.   
(Tomáš H., 5. r.) 
 

Pekli  jsme  perníčky.  Paní  ředitelka  přinesla  těsto   a   mouku 
a válek. My jsme se rozdělili do skupin po dvou dětech. Rozváleli 
jsme těsto a začali vykrajovat. Už ráno jsme si došli pro 4 plechy. 
Rozložili jsme na ně pečící papír a dávali jsme na ně perníčky. Ty jsme odnesli paní kuchařce a za hodinu jsme si 
pro ně přišli. Vložili jsme je do krabice a nechali na druhý den. Druhý den jsme perníčky zdobili. Přišla babička 
Elišky – paní Motyčková. Ta  přinesla  mnoho  různobarevného  sněhu  na  perníky. První  hodinu jsme zdobili my 
a druhou hodinu ti mladší. Moc se mi to líbilo. (Michal B., 5. r.)   

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
 

V pátek 26. 4. 2013 provede  
sbor dobrovolných hasičů  
sběr železného šrotu . 

SDH Oudoleň pořádá výlet 

ČESKÝ KRUMLOV a LIPNO 
Neděle 12. května 2013 
 

Čeká nás návštěva zámku v Českém Krumlově, prohlídka stezky v korunách 
stromů na Lipně – otevřená v roce 2012, bobová dráha na Lipně a případně 
pěší procházka v okolí přehrady dle zájmu, počasí a času. SDH  uhradí 
všem dětem do 15ti let dopravu autobusem a vstup na zámek a stezku. 
Ostatní si uhradí vstupy a příspěvek na dopravu 200,- Kč. 
           Odjezd v 6.30 h od KD. 

Zájemci se mohou hlásit v prodejně v Oudoleni do 30. 4. a zároveň uhradí zálohu 250,- Kč/os.  
Kapacita míst je 44 osob. Těšíme se na společně strávený Den matek. ☺☺☺☺ 

 
 
 
 

Mladí hasi či - Obvodové kolo hry Plamen 
Jako každý rok i letos mladé hasiče čeká příprava na obvodové kolo hry 
Plamen, které se bude konat 4. května 2013 v Dobré . Zde se mladí 
hasiči, v kategorii starší a mladší, utkají se soupeři z Havlíčkovy Borové, 
Dobré,  Dlouhé Vsi,  Sobíňova,  Ždírce nad Doubravou a Krucemburku 
ve štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m a požárním útoku. Pokud 
budou úspěšní, tak postoupí do okresního kola v Havlíčkově Brodě,  
které se  koná dne 18. května 2013.                                Vlasta Bencová 
Okrsková sout ěž dosp ělých: Okrsková soutěž dospělých hasičů se bude konat  25. května 2013  v Jitkov ě. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Dnes Vám představíme sportovkyni Nelinku Frühbauerovou , která navštěvuje 3. třídu místní 
základní školy. Nelinka od mala ráda plave a jezdí na koni. Momentálně se intenzivně věnuje 
fitness step aerobiku v klubu BM Fitness Havlíčkův Brod. 
 

Kdy jsi začala?   Už ve školce.       

Kolikrát týdně trénujete? Většinou čtyřikrát týdně. 

Cvičíš i doma?   Pokud nemám trénink, tak cvičím každý den. 

Kolik je vás v týmu?  Je nás 9, z toho 8 cvičí a jedna je náhradnice. 

Jak dlouho trvá trénink? Nejdelší trénink jednou trval čtyři hodiny, jinak cvičíme tak  
hodinu a půl až dvě hodiny. 

 

Co tě nejvíc překvapilo? Že jsem byla s naším týmem na prvních závodech hned druhá. 

Co tě na tom nejvíc baví? Nevím, mě tam baví úplně všechno, nejvíc asi závody. Mám 
tam dobrou kamarádku Báru. 

 

Závody a úsp ěchy v roce 2012 : 
Duben Luhačovice 3. místo  Září Mladá Boleslav 1. místo  
Květen Louny  2. místo  Říjen Praha 1. místo  
 Semily 2. místo  Listopad České Budějovice  1. místo  
Červen Havlíčkův Brod 2. místo 
 

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A P ŘEJEME MNOHO DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIČI 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

DALŠÍ ÚSPĚCHY TÝMŮ BM FITNESS HAVLÍČKŮV BROD 
V sobotu 23. b řezna se v Praze konaly první nomina ční závody na Mistrovství Evropy a sv ěta v aerobiku , 

kde nemohly chybět ani brodské týmy BM FITNESS. 
Zlato  získal BM Fitness v nejmladší kategorii Včeličky  (členkou týmu je Nela Frühbauerová)   

vedené Michaelou Pešoutovou a také v kategorii  
kadetů (jehož členkami jsou i Eliška Ondrá čková a Anna Stehnová ) s trenérkou Boženou Čapkovou.  

Tým tak zvládl první krůček k nominaci na evropský i světový šampionát. 
 

Dalšího ocenění se týmu kadetů dostalo ve středu 27. března, kdy získal 
Cenu m ěsta Havlí čkův Brod za rok 2012 v kategorii nejlepší sportovní t ým m ěsta. 
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU 
TJ SOKOL OUDOLEŇ 

REGIONÁLNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDA 
Konečné pořadí v tabulce  

Pořadí Název oddílu Počet bodů 

1. TJ Sokol Oudole ň 58 
2. SB Světlá D 57 
3. Chotěboř F 57 
4. Hasiči Jitkov C 56 
5. Havl. Brod G  48 
6. TJ Sokol Mírovka  46 
7. Chotěboř G 46 
8. TJ Sokol Maleč  40 
9. Havl. Brod F 38 
10. SB Světlá F 34 
11. SB Světlá E 26 
12. Hasiči Jitkov D 20 

 

Výsledky zápas ů od 3. 3. do 17. 3. 2013 
Chotěboř G TJ Sokol Oudoleň výhra 5:13 

TJ Sokol  Oudoleň  Hasiči Jitkov C výhra 12:6 

Hasiči Jitkov D TJ Sokol Oudoleň výhra 0:18 

 

 
 
Vítězná sezóna 2012 - 2013 
Sezóna 2012 - 2013 je opět u konce a já bych ji chtěl 
v krátkosti zhodnotit. Před zahájením soutěže jsme si 
dali závazek, že se umístíme do 3. místa. První zápasy 
tomu tak nenasvědčovaly. Remíza s papírově slabší 
Malčí a prohra s Jiskrou Havlíčkův Brod a Chotěboří nás 
moc netěšila. Po ukončení první části jsme se 
pohybovali kolem 6. místa. Druhou část jsme začali 
mnohem lépe, hráči si více věřili, a tak se dařilo. 
Zaváhání přišlo ve 14. kole, kde jsme prohráli 
s Mírovkou, a v 19. kole přišla remíza s Chotěboří. Dále 
jsme již postupovali bez ztráty bodu a jak ukazuje 
tabulka,   tak  jsme  se  mohli  radovat,  vždyť  celkové  
1. místo  je tou nejlepší  odměnou  za  vynaložené  úsilí 
a patří za to všem hráčům poděkování. A ještě sestava: 
Zdeněk Ondráček, Jaroslav Polívka, Zdeněk Sláma, 
Milan Chvojka, Jiří Kryštofek, Petr Zvolánek. Závěrem 
chci za  všechny   poděkovat  obecnímu zastupitelstvu 
za poskytnutou pomoc. 
Dále Vás chci touto cestou informovat, že se 
v Havlíčkově Brodě hraje extraliga stolního tenisu. 
Základní část je již dohrána, ale začíná Play-off. Kdo 
chce shlédnout ŠPIČKOVÝ TENIS, tak je opravdu na co 
se dívat. 
 
Za oddíl stolního tenisu          Zdeněk Sláma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jaro jsem vítal na těchto stránkách už v březnu. Psal jsem o tom, že vzduch je už voňavější a více světla přináší i lepší 
náladu. Nyní bych rád připomněl i jinou stránku tohoto období. V zimě částečně sníh schová i mnohé nepořádky. Znáte 
to – někteří na to spoléhají a rozhazují nejen papíry bezostyšně kolem sebe. Na jaře je pak více vidět, jak obnažené okolí 
našich obydlí i příkopy silnic hyzdí odpadky nejrůznějšího druhu.  
Každoročně ten svěží jarní vzduch naštěstí vytáhne mnohé z našich občanů na náves, před domy i do ulic, aby si uklidili 
okolí míst, kde žijí. Jarní úklid býval už u našich předků před lety samozřejmostí, kterou nebylo zapotřebí organizovat. 
Zvláště na  vesnicích,  kde  se  nikdo nemohl schovávat za anonymitu měst, jejichž občané  často  dodnes  čekají, kdy to 
za ně provede nějaká instituce. Ale abych byl objektivní – zdaleka ne všichni. 
I náš úřad chce pomáhat podnětem a konkrétní pomocí ke zvelebení měst a obcí, a proto už čtvrtým rokem pořádá akci 
jarního úklidu pod názvem Čistá Vysočina. Hlavní pozornost je určena okolí silnic a veřejným prostranstvím. Zapojují se 
do ní obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci. V loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo 
sebráno 84 tun odpadků. Letos se bude konat ve třetím dubnovém týdnu. Registrovaní účastníci opět obdrží zdarma 
pytle na odpadky a Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina zajistí svoz sebraného odpadu u silnic II. a III. třídy 
mimo obec. V obcích a městech budou poskytnuty pytle a účastníci využijí k odvozu odpadků firem, které v místech 
provádějí svoz běžného odpadu. 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 

TJ SOKOL OUDOLEŇ - ODDÍL STOLNÍHO TENISU 

Pozvánka na Play -off:  
Čtvrtfinále:  série na 2 vítězná utkání 

 

1. zápas dne 4. 4. 2013 STEN marketing HB Ostrov A  – Charvát Baník Havířov A  (výhra 4:1 ) 
 

2. zápas venku: čtvrtek 11. 4. 2013 v 17:30     Charvát Baník Havířov A – STEN marketing HB Ostrov A  
 

Pouze p ři stavu 1:1 na zápasy p řípadný 3. zápas doma v KD Ostrov: 
Sobota 13. 4. 2013 STEN marketing HB Ostrov A –Charvát Baník Havířov A 
 

Semifinále:  při výhře ve čtvrtfinále – série na 3 vítězná utkání 
 

1. zápas venku: úterý 16. 4. 2013 asi v Královém Dvoře 

2. zápas venku: středa 17. 4. 2013 asi v Královém Dvoře 
                  Na tyto utkání se pořádají zájezdy pro fanoušky. 

3. zápas doma v KD Ostrov: pond ělí 22. 4. 2013 
Případný 4. zápas doma: úterý 23. 4. 2013 v 17:30 p řed kamerami České televize 

Případný 5. zápas za stavu 2:2 venku: pondělí 29. 4. 

Finále: ??? ☺     



 

Divokých skládek za poslední roky ubylo, ale
a vyhodit je v igelitovém pytli do lesa nebo do p
vyprodukovaného odpadu. Tito „výtečníci“ navíc spoléhají, že jejich nepo
mezi těmi, kteří se pak věnují úklidu.  
Ovšem tak jako u jiných lidských činností nelze celoro
důležitá je průběžná péče o naše okolí. Je nutno si také uv
předkům se jejich odpady v přírodě časem rozložily. Dnes produkujeme daleko více odpadu, který se nerozloží sám ani 
za tisíc let. Nejrůznější plasty, sklo, elektrotechnické výrobky, tuhé kartony
specifickým způsobem. Jen pokud se k celé problematice zbytk
na krásné a převážně i čisté Vysočině.                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROČNÍK VII. - VYDÁNO: 5. 4. 2013 – MĚSÍČ
582 24 Oudoleň 123.  IČ: 00267996. DIČ

Evidenční číslo: MK Č

OPRAVNA HODIN

Smetanovo náměstí 3517 

OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání 

KULTURA A INZERCE 

Plánované akce v

  11. 5. 2013 Staropražští heligonkáři 
  12. 5. 2013 Výlet do Českého Krumlova a na Lipno 
    ?. 5. 2013  Výlet na Doubravku 
    8. 6. 2013 Pouťové posezení + loučení s mateřskou a základní školou 
    ?. 6. 2013 Dětský den 

 
SDH OUDOLEŇ

              na oslavu DNE MATEK
 

STAROPRAŽŠTÍ STAROPRAŽŠTÍ STAROPRAŽŠTÍ STAROPRAŽŠTÍ 
HELIGONKÁŘIHELIGONKÁŘIHELIGONKÁŘIHELIGONKÁŘI

 

Kulturní d ům Oudole
11. května 
od 17: 00 hodin

Vstupné 100,
 

Dětský bazén s filtrem 3 x 3 m. Cena 700,

OUDOLEŇSKÉ LISTY 4/2013

Divokých skládek za poslední roky ubylo, ale  pořád  nemůžeme  být  spokojeni. Vyvézt odpadky za m
igelitovém pytli do lesa nebo do příkopu je pro některé lidi stále ještě klasickým zp

čníci“ navíc spoléhají, že jejich nepořádek někdo za ně

činností nelze celoroční situaci zachránit nárazovými akcemi. Ty sice pomohou, ale 
e o naše okolí. Je nutno si také uvědomit, že podstatný význam má i t

ě časem rozložily. Dnes produkujeme daleko více odpadu, který se nerozloží sám ani 
jší plasty, sklo, elektrotechnické výrobky, tuhé kartony – to vše je nutno t

celé problematice zbytků civilizace  postavíme zodpov
                                                                      Jiří Běhounek, hejtma

 
 
 

ĚSÍČNÍK – ČÍSLO: 4. – Uzávěrka příštího čísla 22. 4. 2013
: 00267996. DIČ: CZ00267996. Tel., fax č.: 569 642 201, obec@oudolen.cz

íslo: MK ČR E 17544. Cena 2,- Kč. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

OPRAVNA HODIN    

JAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTILJAROSLAV UCHYTIL    
    

Tel. 607 944 058 
 

Havlíčkův Brod 
Smetanovo náměstí 3517 (vestibul Vesna)

 

OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání 
a jiné služby v oboru. 

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM

V měsíci dubnu
výročí narození:

Polívková Leopoldina, 

Běhounková Jaroslava

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

 

Plánované akce v Oudoleni v II. čtvrtletí 2013
 

Staropražští heligonkáři – SDH 
Výlet do Českého Krumlova a na Lipno - SDH
Výlet na Doubravku – TJ Sokol (termín bude upřesněn)
Pouťové posezení + loučení s mateřskou a základní školou 

den – TJ Sokol (termín bude upřesněn)

Ň Vás zve 
na oslavu DNE MATEK  

STAROPRAŽŠTÍ STAROPRAŽŠTÍ STAROPRAŽŠTÍ STAROPRAŽŠTÍ     
HELIGONKÁŘIHELIGONKÁŘIHELIGONKÁŘIHELIGONKÁŘI    

ům Oudole ň 
 2013 

00 hodin  
Vstupné 100, -- Kč 

PRODÁM: 
Dětský bazén s filtrem 3 x 3 m. Cena 700,- Kč.  Zájemci volejte na tel. č. 605 974
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spokojeni. Vyvézt odpadky za město nebo vesnici 
ě klasickým způsobem likvidace 

kdo za ně odstraní. Pochybuji, že jsou 

ní situaci zachránit nárazovými akcemi. Ty sice pomohou, ale 
nam má i třídění odpadů. Našim 

asem rozložily. Dnes produkujeme daleko více odpadu, který se nerozloží sám ani 
to vše je nutno třídit a pak likvidovat 

postavíme zodpovědně,  budeme  moci  žít 
ř ěhounek, hejtman Kraje Vysočina

. 2013. Vydává: Obec Oudoleň, 
obec@oudolen.cz, www.oudolen.cz. 

Právo na tiskové chyby vyhrazeno.  

(vestibul Vesna) 

OPRAVY hodin, hodinek, budíků, výměny baterií na počkání  

ŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUMŽIVOTNÍ  JUBILEUM    
    

měsíci dubnu oslaví  
výročí narození: 

 

Zvolánek Jiří 
Oudoleň 137 

 

Polívková Leopoldina,  
Oudoleň 37 

 

Běhounková Jaroslava 
Oudoleň 210 

 
 

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

Oudoleni v II. čtvrtletí 2013 

SDH 
TJ Sokol (termín bude upřesněn) 

Pouťové posezení + loučení s mateřskou a základní školou - obec 
TJ Sokol (termín bude upřesněn) 

tel. č. 605 974 526 


