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90. narozeniny 
 

V měsíci říjnu oslavil krásné  

90. narozeniny  

pan Vladimír Zvolánek. 

Přejeme mu hodně štěstí, 

spokojenosti a hlavně  

pevné zdraví do dalších let. 

 

Zastupitelstvo obce všechny  
srdečně zve na 

POSEZENÍ SE SENIORY 
   v sobotu 9. listopadu 2013  
           od 18:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

      Vystoupí děti základní školy. 
      K poslechu bude hrát harmonikář.      

Občerstvení zajištěno. 
 

 

     

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zastupitelstvo obce: 
- schválilo program zasedání. 

- schvaluje nákup části pozemků p. č. 347, p. č. 348, 
p. č. 349 a p. č. 350 v k. ú. Oudoleň dle GP č. 353-
1227/2013 – pozemků pod požární nádrží 
(koupalištěm) za cenu 10,- Kč/m2.   

- bere   na   vědomí  podání  žádosti  na  SZIF   Brno 
o proplacení dotace na mulčovač, dále provedení 
kontroly pracovníků SZIF Brno, kontrola proběhla   
bez připomínek, obec obdržela oznámení o schválení 
dotace na mulčovač ve výši 64 991,- Kč. 

- bere na vědomí možnost 90% dotace na pořízení 
nákladního automobilu z Operačního programu 
Životní prostředí.  

- bere na vědomí, že na základě kontroly finančního 
úřadu na akci Obnova centra obce Oudoleň, obec 
požádala Kraj Vysočina o prodej části pozemku 
729/3   o   výměře   200 m2  (tj. části  komunikace, 
na které je umístěna část stavby Obnova centra 
obce Oudoleň). Kraj Vysočina schválil darování 
tohoto pozemku obci, byla sepsána Darovací 
smlouva     a    podána    s    návrhem    na   vklad 
na Katastrální úřad pro Vysočinu, Havlíčkův Brod.  

- bere na vědomí, že na základě návrhu zastupitelstva 
bylo požádáno o prominutí platby penále ve výši 
124 819,- Kč, které již je v současné době 
zaplaceno, stejně jako odvod za porušení 
rozpočtové  kázně  také    ve    výši   124 819,- Kč 
za nesplnění podmínek dotace v roce 2008, tj. 
nevykoupení části pozemků, na kterých je 
umístněna stavba Obnova centra obce Oudoleň.  

- schvaluje, aby v rámci odpadového hospodářství 
obce Sbor dobrovolných hasičů Oudoleň 
organizoval  sběr železného šrotu a elektrozařízení 
a Základní škola a Mateřská škola Oudoleň sběr 
papíru.   

- schvaluje Návrh zprávy o uplatňování územního 
plánu Oudoleň v uplynulém období. 

- bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2014. 
- schvaluje  požární  hlídku  na taneční zábavě dne 

26. 10. 2013 ve složení: Ivo Béna, Marie Antlová. 
- bere na vědomí organizaci akce Posezení se 

seniory dne 9. 11. 2013. 
- bere na vědomí nákup nových propagačních 

předmětů obce. 
- bere  na  vědomí  organizaci  obecního  plesu dne 

28. 12. 2013. 
- bere na vědomí harmonogram zadávacího řízení: 

Zateplení objektu čp. 131 a čp. 123 a výměna zdroje 
tepla za nízkoemisní. 

- bere na vědomí plán inventur.   
- schvaluje Darovací smlouvu. Obec na základě této 

smlouvy  získá  pozemek p. č. 302/5 o výměře 5 m2 
a pozemek p. č. 302/6 o výměře 23m2 v k. ú. 
Oudoleň. Obec za tyto pozemky uhradila provedení 
zpevněného vjezdu k čp. 7. 

- bere    na    vědomí    možnost   čerpání     dotace 
od Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 
Podpora  obnovy  a rozvoje venkova – dotační titul 
č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb 
v obci na opravu stropu v kapličce.  

- bere  na  vědomí vyúčtování dopravní obslužnosti 
od ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. za měsíc září 
2013. Obec Oudoleň hradí 2 237,- Kč. Přehled 
frekvence cestujících v měsíci září:  
Linka 600060/12 - celkem 0 osob přepravených 
z Oudoleně křiž. do České Bělé, Linka 600000/25 – 
celkem   27   osob  přepravených  z  Havl.   Brodu 
do Oudoleně, váha + 3 osoby přepravené 
z Oudoleně, váha do Havl. Borové. 

- bere na vědomí úpravu chvojek u plotu u montované 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 17. 10. 2013 
Oudoleňské aerobičky přivezly medaile z mistrstrovství světa.  
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Výsledky hlasování ve volbách   
do Poslanecké sn ěmovny Parlamentu ČR   

ve dnech 25. – 26. 10. 2013 
v obci Oudole ň 

 
Počet voli čů ze stálého a zvláštního 
seznamu voli čů                               276 
Počet voli čů, kteří volili                  197  tj. 71% 
Počet platných hlas ů                      196 
 

Počet platných hlas ů pro jednotlivé strany: 

KDU – ČSL 37  
Ano 2011 34  
ČSSD 30  
KSČM 30  
TOP 09 23  
ODS 18  
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury         8  
Strana zelených   6  
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI   3  
Česká pirátská strana   2   
Dělnická strana sociální spravedlnosti   2  
HLAVU VZHŮRU – volební blok   1  
Strana svobodných občanů   1  
Strana soukromníků České republiky     1  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE… 

     Obec Oudoleň všechny srdečně zve na 
 

     VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
  v sobotu 16. listopadu 2013  
           od 14:00 hodin 
  v zasedací místnosti obecního úřadu.  

        Budeme vítat čtyři chlapečky.  

haly. Chvojky zasahují do el. vedení, budou 
vykáceny a vysazeny nové.  

- bere   na   vědomí  žádost  o  pokácení  2 ks   olší 
na    pozemku    p.    č.    125/8  v   k.   ú.   Oudoleň 

a o pokácení 1ks javoru na pozemku p. č. 648/195 
v k. ú. Oudoleň. 

- schvaluje žádost SDH Oudoleň o prominutí nájmu 
kulturního domu dne 5. 10. 2013. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude 
konat ve čtvrtek 14. listopadu 2013  od 18:00 
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Další  zasedání  se  bude   konat  ve čtvrtek 
13. prosince 2013 . 
 

KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES  
V posledních Oudoleňských 
listech jsme informovali o nové 

vyhlášce o povolování kácení dřevin: od 15. července 2013 majitel soukromé zahrady nemusí 
v případě kácení žádat obecní úřad o povolení. Bohužel někteří naši spoluobčané si vyhlášku 
špatně vysvětlili a začali kátit bez povolení a jakéhokoli oznámení zdravé stromy na obecních 
pozemcích. Tak prosím takto NE! Viník je znám a bude potrestán v rámci možností obce. 
Naopak velké  dík  patří  všem,  kteří  se  starají  o   veřejné   prostranství   před   svým    domem 
a napomáhají zvelebovat vzhled naší obce.                                                  Ivo Béna, starosta 
 

VOLNÉ POBÍHÁNÍ DRŮBEŽE NA VEŘEJNÉM PROSTRASTVÍ 
Máme tu opět stížnosti na volné pobíhání drůbeže na veřejném prostranství. Prosím 
spoluobčany, aby si drůbež jednak lépe zabezpečily a hlavně  ji nepouštěli tam, kde 
znepříjemňují sousedům a nám práci s údržbou přilehlé zeleně. Na podzim už sice není 
moc zeleně, ale také to není období, kdy vše otevřeme a necháme slípky kdekoliv hrabat.   
Děkuji za pochopení a doufám, že se stížnosti podaří urovnat a nebudou se 
mezisousedské vztahy řešit přestupkovým řízením.                                  Ivo Béna, starosta 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ CHARLEYOVA TETA 
V pátek 4. října se v našem kulturním domě sešlo mnoho diváků, aby shlédli rozpustilou komedii Charleyova teta 
v podání ochotnického spolku JenTak z Havlíčkovy Borové. 
Děj hry se odehrává v 19. století. Dva studenti Oxfordské univerzity Charley a Jack chtějí požádat své dívky 
o ruku, ale doba si žádá doporučení solidní osoby. 
Do Anglie se má vrátit velmi bohatá Dona Lucie Dalvadores, 
Charleyova teta. Problém se zdá být vyřešen. Slečny jsou 
již netrpělivé a teta stále nikde, proto se studenti rozhodnou, 
že se za tetu převleče jejich spolužák Babberly…  
Bylo to krásné, kouzelné, humorné a se skvělým hereckým 
obsazením!!!! Po celou dobu představení se diváci náramně 
bavili, smáli a řehtali. Všichni herci podali vynikající výkony, 
za které byli odměněni velkým potleskem. Nacvičení této hry 
jim zajisté dalo velkou „fušku“, ale zvládli to excelentně!!! 
Shlédla jsem toto představení v podání herců 
Východočeského divadla v Pardubicích a před borovskými 
ochotníky opravdu smekám.  
Děkujeme všem, kteří se na představení Charleyova teta 
podíleli, dále všem divákům, kteří si zajisté páteční večer 
užili. A Vám, kteří jste neměli možnost shlédnout 
představení v podání výborného divadla, ho vřele 
doporučuji.                                                Blanka Zvolánková 
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Obec Oudoleň spolu ze Základní školou a Mateřskou školou v Oudoleni 

všechny srdečně zve na tradiční 

  
 

v neděli 1. prosince 2013 v Kulturním domě v Oudoleni. 
 

 15:00 hodin  Vystoupení dětí mateřské a základní školy 

 15:30 hodin Prodejní výstava keramiky, šperků, papírové krajky, pohankových 

polštářků, vánočních ozdob z korálků, šál a perníčků.  

Zájemci si také budou moci zakoupit nebo vyrobit spolu  

s paní Havlíčkovou z květinářství v Přibyslavi vánoční dekoraci. 

 17:00 hodin Rozsvěcení vánočního stromku 
 

PŘIJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI UVÍTAT ADVENTNÍ ČAS. 
Pro každého bude připraveno malé občerstvení. 

 
 
 
 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Podzimní dílni čka v mate řské škole 
Ve čtvrtek 17. října připravily paní učitelky v mateřské škole pro děti a jejich 
rodiče podzimní tvoření. Na procházkách jsme s dětmi sbírali lupínky, trávu, 
kaštany, žaludy, jeřabiny, šípky, šišky, větvičky, mech a všechno jsme si 
donesli na dílničku, abychom vyrobili SKŘÍTKY PODZIMNÍČKY. A opravdu 
se nám to povedlo!!!! Všechny nádherné skřítky jsme vystavili na chodbě 
naší mateřské školy. Po vyrábění si děti společně s učitelkami pro maminky 
a tatínky připravily písničky a básničky, které se už od začátku nového 
školního roku naučily. Všechny děti byly moc šikovné a rodiče je odměnili 
velkým potleskem. K pohodovému odpoledni patřilo i malé pohoštění, za které velmi děkujeme. Podzimní tvoření 
přineslo  radost  a potěšení jak dětem, tak i rodičům. Moc se  nám  ve  školce  líbilo,  paním  učitelkám  děkujeme, 
a těšíme se na další spolupráci.                                                                                                      Blanka Zvolánková 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Zdravé zuby 
V říjnu jsme s dětmi zopakovali, jak se správně starat o chrup.  Tento  projekt děláme každoročně, jsme zapojeni 
do preventivního výukového programu ZDRAVÉ ZUBY, jehož cílem je zlepšit zubní zdraví dětí, a tak i vytvořit 
předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Žáci se mohou zapojit i do soutěže 
o různé ceny. Také jsme shlédli seriál „Byl jednou jeden život – díl Ústa a zuby“, kde žáci názorně viděli, co se 
zubem umí udělat cukr. Více o programu na www.zdravezuby.cz.                                                Kateřina Sobotková 
 

BESIP 
V úterý 15. října proběhla v naší škole jako každý rok na podzim beseda o bezpečnosti v silničním provozu. Besedy 
se zúčastnili také budoucí prvňáčci. Paní Jelínková s dětmi probrala zásady správného chování na silnici, výbavu 
jízdního kola, děti si zopakovaly značky a  řešení  dopravních  situací. Se  zájmem  sledovaly  výklad, odpovídaly 
na otázky a  shlédly krátké filmy  s  dopravní  tematikou. Na  jaře  si  vyzkouší  žáci  všech  ročníků   své   znalosti 
a dovednosti na dopravním hřišti v Havlíčkově Brodě. Čtyřčlenné družstvo čtvrťáků a třeťáků nás bude 
reprezentovat v okresním kole dopravní soutěže.  
Dopravní výchova je od tohoto školního roku povinnou součástí výuky na 1. stupni, a to ve vzdělávacím okruhu 
Člověk a jeho svět. Na naší škole jsme se však dopravní výchově věnovali ve  velké míře  i  v  předchozích letech, 
a to jak při vyučování, tak ve školní družině. Naši žáci byli úspěšní v okresních kolech dopravní soutěže. 

  Dagmar Losenická 
Naše zahrada 
V posledních letech značně ubývá motýlů, čmeláků, včel 
samotářek a dalších druhů bezobratlých živočichů. Přispívá k tomu 
nejen intenzivní zemědělská výroba, kdy všechny louky musí být 
sklizené do určitého data, a tak jim najednou zmizí veškeré zdroje 
potravy, ale i způsob obhospodařování zahrádek: tráva vysekávaná 
tak často, že drobné kytičky nestačí vykvést, chybí zanedbané 
koutky, kde by se dařilo kopřivám a jiným plevelům, na kterých se 
vyvíjejí housenky motýlů, často se pěstují květiny nebo okrasné 
keře,  které  sice  krásně kvetou, ale nedávají ani pyl, ani nektar. 
Na školní zahradě s dětmi budujeme stanoviště, která by přilákala 
živočichy do zahrady a nabídla jim dostatek potravy a vhodné 
místo k životu. Jedním z nich je broukoviště. Je to skupina kmenů, 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ 
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Výsledky jednotlivých zápasů k 31. 10. 2013 
TJ Sokol Oudoleň TJ Sokol Mírovka Výhra 13:5 
Hasiči Jitkov B TJ Sokol Oudoleň Prohra 10:8 
TJ Sokol Oudoleň Hasiči Jitkov C Výhra 12:6 
TJ Sokol Oudoleň TJ Sokol Maleč Výhra 12:6 
TJ CHS Chotěboř G TJ Sokol Oudoleň Výhra 4:14 

 

špalků, větví,  které  jsou  částečně  zakopané  v zemi, ale mohou být jen volně položené.  Slouží  jako  útočiště 
pro organismy, které jsou vázané na mrtvé dřevo, jehož je v krajině nedostatek. Pro živočichy by byl vhodnější 
pařez nebo torzo uschlého stromu, broukoviště je jen náhradní řešení. Poskytuje vhodné prostředí nejen hmyzu, 
ale také ještěrkám, slepýšům a drobným pěvcům. Suchá kamenná zídka je ideálním úkrytem pro hmyz, pro plazy - 
zejména pro ještěrky, ale i pro obojživelníky a drobné savce. Kvetoucí suchomilné rostliny přilákají motýly a včely.  
Dostatek potravy by měl hmyzu poskytovat i trvalkový záhon a bylinková spirála. A protože zahrada by měla být 
také jedlá, vysadili jsme  s dětmi  další  ovocné stromy a keře. Byli bychom rádi, kdyby naše děti nebyly ochuzené 
o pestrost přírody, která provázela dětství starších generací. Těšíme se spolu s dětmi, že se naše školní zahrada 
přeměňuje v místo, které bude sloužit k pozorování rozmanitosti života, a že se přírodovědu nebudou učit jen 
z učebnic. 
Děkujeme všem, kdo nám velice ochotně pomohli ať už při práci, nebo poskytnutím materiálu potřebného 
k budování zahrady. S dalšími úpravami zahrady budeme pokračovat na jaře.                              Dagmar Losenická 
 
 
 

Tyto řádky píšu ještě před parlamentními volbami, vy je naopak čtete v době, kdy už je vše spočítáno. Nicméně volby 
nevolby – ať dopadly jakkoliv, život v obcích a městech i v celém Kraji Vysočina probíhá svým stálým tempem a běžnými 
starostmi i radostmi. Musíme dál pracovat jako vždy jindy, listopad je navíc dobou postupné adaptace na zimní časy, 
podzimní nostalgie a začínáme se těšit na bílou pokrývku krajiny a na vánoční radosti. 
Aktuálně je na všech úrovních od centra až po obce důležité vyjednávání o evropských penězích. Týká se to všech 
samospráv a dalších účastníků příprav projektů a programů. Pro dobrý výsledek je nutno postupovat společně 
koordinovaně, jednotně můžeme pro Vysočinu mnohého dosáhnout. Naopak spory, rozmíšky, preferování individuálních 
zájmů jsou cestou, která nevede nikam. Věřím, že se dokážeme dohodnout ve smyslu společných zájmů a budeme 
čerpat prostředky pro léta 2014 – 2020 v maximální výši ku prospěchu obohacení života ve všech koutech našeho kraje. 
Právě čerpání evropských peněz je tématem, o němž se v posledních letech hodně mluví. Hlavně pokud dochází 
k chybnému nebo opožděnému zpracování projektů a „propadnutí“ velkých částek. Na druhé straně se někdy hledá 
způsob, jak využít dotace za každou cenu. Vymýšlejí se projekty na stavby, které nejsou nezbytné. Heslem je v těchto 
případech myšlenka „škoda těch peněz nevyužít“. A povinné spolufinancování projektů přitom odčerpává prostředky 
hlavně měst a obcí na možné prospěšnější využití. 
Nedávno jsem se dočetl, že za posledních pět let vznikly v Česku za peníze z Evropské unie prostřednictvím 
regionálních operačních programů téměř tři stovky penzionů či hotelů. Ale u nemalé části těchto nemovitostí není cílem 
rozvoj cestovního ruchu, leč následný výhodný prodej po uplynutí příslušné lhůty povinného provozování tří let. I proto je 
na trhu nyní k dispozici údajně rekordní množství penzionů či horských hotelů.  
Jsem přesvědčen, že v našem kraji vznikala v drtivé většině díla potřebná a sloužící celé společnosti. A v objemu čerpání 
prostředků patřil náš region mezi nejúspěšnější. Doufám, že tomu tak bude i v dalším období a bude tak naplněn smysl 
čerpání evropských fondů v některém typu regionálního programu.                         Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
 
 

 

 
 

STOLNÍ TENIS 
Zdravím příznivce stolního tenisu. Podzimní okresní 
soutěž je v plném proudu a nám se zatím daří vcelku 
dobře.  Po  pěti  odehraných  kolech  máme  čtyři   výhry 
a jednu prohru a celkem 13 bodů. Do konce kola zbývají 
ještě 4 zápasy, z toho Jiskra Havlíčkův Brod  a  Světlá 
nad Sázavou, což je velmi silný soupeř nás ještě čekají. 
Doufáme, že se bude dařit i nadále.           Zdeněk Sláma 
ÚSPĚCHY BM FITNESS NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 
Ve dnech 17. - 20. října 2013 se v srbském Bělehradu konala největší přehlídka světového aerobiku, Mistrovství 
světa ve sportovním aerobiku, fitness týmech a hip, ho p. 
Z České republiky přicestovalo 202 závodníků (mezi nimi i Eliška Ondrá čková a Ani čka Stehnová z  Oudolen ě),  
aby   porovnali   svoji   fyzickou   sílu,   kreativitu a choreografie se zbytkem světa. Mezi největší favority patřili 
sportovci  z  ČR,  Austrálie  a  Ruska.  Na  druhé straně vystoupili i závodníci z Indie, Srbska a JAR. Celkem bylo 
na šampionátu zastoupeno 17 zemí. 
Program sliboval bohatou přehlídku sportovních výkonů, které vyvrcholily čtvrtečními finálovými závody. V hojně 
zastoupené kategorii stepů se o první tři místa utkali Češi s Rusy. A byl to lítý boj stejně jako v hokeji. V kategorii 
kadet step Rusky předvedly ve všech třech kolech precizně odcvičenou sestavu na remix staré známé Kaťuši. Tým 
z BM Fitness nastupoval jako obhájce loňského titulu a letošního titulu Mistrů Evropy, tedy v roli favorita. 
V základním a semifinálovém kole se ale bohužel vloudily chybičky, které se na takovýchto závodech neodpouští. 
Ve strhujícím finále už ani perfektní výkon všechny rozhodčí nepřesvědčil. A tak první místo obsadily Rusky 
(Zvezdochka – Aerobic club „Samara“) a s druhým místem se musely spokojit Češky (BM Fitness z Havl. Brodu).  
Ale i tak je to ohromný úspěch a velká zkušenost. Velkou fotogalerii z šampionátu naleznete 
na:https://www.facebook.com/CeskySvazAerobikuFitnessATanceFisafcz?ref=hl 
Více informací o brodských týmech najdete na:  http://www.vysocina-sport.cz/clanky/aerobik/mistrovstvi-sveta-v-
aerobiku-obrazem.html 
 
 
 
 

SPORTOVNÍ OKÉNKO 

Poděkování 
Děkujeme Josefu Křesťanovi (firmě APOLY a. s. ), že i díky němu jsme měly možnost reprezentovat naši 
republiku na MS v srbském Bělehradu.   Anička Stehnová a Eliška Ondráčková (BM Fitness Havlíčkův Brod) 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA 
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OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ  
2. disciplína - Běh do vrchu 
V sobotu 12. října se konala druhá disciplína 
desetiboje,  a   sice   běh  do  vrchu.  Sraz  byl 
v dolní  části  obce   u  Kubátů  a  běželo   se 
do kopce k " čarodějnicím". Startovalo se 
hromadným startem jednotlivých kategorií. 
Všichni zdatně vyběhli  kopec  jak  srny, někteří  
jak  srny  po  obědě,  ale  za  to  s  úsměvem 
na rtech.  

Další disciplínou bude běh na vodorovném laně v kulturním domě. 
 PŘIJĎTE SE POBAVIT A POMĚŘIT SÍLY. 

Eva Rosická 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky B ěhu do vrchu  
Příjmení Jméno Body 

Nejmenší do 5 let 

Poulová  Amálie  1 
Záhumenská  Michaela  2 
Rosická  Eva  3 
Stehnová Emma 4 

Rosický František 5 

Doleželová  Sára  6 

Doležel Marek 7 
DĚTI   6 - 11 let 

Stehno  Josef 1 
Kubát Jan 2 
Benc Tomáš 3 

Poul Michal 4 

Zelenková Dana 5 

Blažková Anna 0 
DĚTI 12 - 15 let 

Bačkovský  Tomáš  1 
Bačkovský  Jakub  2 
Husslik  Tomáš  3 
Bencová  Ivana  4 
Antl  Martin  5 
Antlová Kateřina 5 

Kubátová Kateřina 0 

Stehnová Anna 0 
MUŽI 

Brukner  Tomáš 1 
Polívka  Jaroslav  2 
Bačkovský David 3 

Stehno Josef 0 
ŽENY 

Bačkovská  Jana  1 
Hussliková Olga 2 
Doleželová  Dáša  3 
Bencová  Vlasta 4 
Stehnová  Vladimíra  5 
Zelenková  Dana 6 
Kárníková Božena 7 
Rosická Eva 8 

Oudoleňský desetiboj  
pro děti a dospělé závodníky 

 
3. disciplína 

Běh na vodorovném laně 
(Bungee running) 

 
 

sobota 23. listopadu 2013 
 

Start v 14:00 hodin v kulturním domě. 
(Sportovní obuv na přezutí s sebou.) 

 

POZOR!!!!!! 
Tuto disciplínu si může přijít kdokoliv vyzkoušet 

(děti i dospělí).  
 

Přijďte se pobavit a ukázat všem jakou máte sílu. 
 

Občerstvení zajištěno. 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ 

 SDH Oudoleň zve všechny děti a rodiče na 
 

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
 

Děti, maminky (i s kočárky), tatínkové, babičky i dědečkové pojďte s námi!  
 

Sraz v pátek 15. 11. 2013 v 16:45 hodin 
před kulturním domem (za jakéhokoliv počasí), 

odtud v 17:00 vyrazíme s lampiony na promenádu obcí.  
Lampiony mohou být koupené nebo vlastnoručně vyrobené,  

ale hlavně je vezměte sebou. 
 

Svatý Martin má pro děti připravené Svatomartinské rohlíčky a pro dospělé ochutnávku 
Svatomartinských vín. (Pro zájemce bude možnost si na místě víno i zakoupit). 
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Závod požárnické všestrannosti mladých hasičů v Mírovce 
V sobotu 5. 10. 2013 se v Mírovce konala soutěž kolektivů Mladých hasičů – 
ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI (ZPV). 
Na fotbalovém hřišti bylo v 9:00 hod. nastoupeno 44 hlídek mladších a 50 
hlídek starších. Oudoleň přijelo reprezentovat jedno družstvo mladších a dvě 
družstva starších žáků. Za mladší družstvo běželi Anička Blažková, Honzík 
Kubát, Nela Frűhbauerová, Honzík Frűhbauer a Tomáš Benc. Starší 
družstvo Oudoleň A - Kateřina Antlová, Ondřej Béna, Jakub Ondráček, 
Matěj Běhounek a Ivana Bencová. Starší družstvo Oudoleň B – Martin Antl, 
Jana Kohoutová, Katka Kubátová a 2 soutěžíci z Uhelné Příbrami.  
Soutěž probíhala v terénu a každá kategorie měla vyznačenou svoji trať 
barevnými fáborky. Na trati bylo rozmístěno 6 stanovišť (střelba ze vzduchovky, základy topografie + zorientování 
mapy pomocí busoly,  vázání uzlů,  požární ochrana,  překonání  překážky  po  vodorovném  laně, první pomoc). 
Za nesplněný úkol byly k naměřenému času na stanovištích připočítávány tzv. trestné minuty. Bylo krásně, ale 
zima. Foukal silný vítr, hlavně na kopci v polích.  Čekání  na výsledky  bylo  zpestřeno  ukázkami  bojového umění 
a sebeobrany. A jak to dopadlo? V kategorii mladších se naši umístili se na 7. míst ě ze 44 družstev. V kategorii 
starších Oudoleň A se umístila na krásném 9. míst ě a Oudoleň B na 27. míst ě z 50 hlídek.             Vlasta Bencová 
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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 listopadu oslaví  výročí narození: 

           František Zhříval, Oudoleň 53 
          Drahomír Ondráček, Oudoleň 73 

          Marie Rosická, Oudoleň 139 
 

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

KULTURA A INZERCE 

NABÍDKA OBČANŮM OBCE OUDOLEŇ 
Pojišťovna Generali, založená v  roce 1831, patří  mezi největší  světové  pojišťovny  a  v  současnosti  působí 
ve více než šedesáti zemích celého světa. Individuální přístup, kvalitní pojistné produkty životního a neživotního 
pojištění připravené na základě potřeb klientů a špičkový servis – to je pro pojišťovnu samozřejmostí. 
Generali Pojišťovna a.s. již několik let spolupracuje s vedením obce Oudoleň při krytí pojistných rizik na obecním 
majetku a při odpovědnosti za škodu. Pouze pro občany obce jsme proto připravili výhodnou nabídku pojistných 
produktů   s mimořádnou 20% slevou na pojistném. 

 

� Pojištění rodinných domů a bytových jednotek 
� Pojištění domácnosti 
� Pojištění rekreačních objektů 
� Pojištění zahradní architektury 
� Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) 
� Havarijní pojištění vozidla 
� Pojištění podnikání 

 

Nezávaznou nabídku Vám zpracuje pracovník oblastní kanceláře ve Žďáru nad Sázavou: 
Pavel Zdražil, tel. 602 746 702, e-mail: pavel_zdrazil@generali.cz 

 

HODNĚ SPOKOJENOSTI POD KŘÍDLY LVA VÁM PŘEJE POJIŠŤOVNA GENERALI. 

CESTA Vysočinou 

Oznamujeme občanům, že předplatné obnoveného 

týdeníku CESTA Vysočinou Vám zajistí pan Matějka, 

tel.: 606 355 476. 

Rovněž si můžete podat inzerát, příspěvek do 

Společenské kroniky, či dát námět na reportáž z dění 

ve Vašem okolí.                     Redakce CESTY Vysočinou 


