Obecní knihovna získala titul „Krajská knihovna Vysočiny“.
Vyso

Vánoční svátky klidné a plné pohody,
cestu životem bez chmur a neshody,
ne
mnoho lásky a spokojenosti v novém roce
a k tomu štěstí a zdraví vám přejeme z obce.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE DNE 14. 11. 2013
Zastupitelstvo obce:
- schválilo program zasedání.
- projednalo neschválené pokácení lípy na obecním
pozemku a ukládá viníkovi odstranit pařez, zaplatit
dřevo a vysázet 200 ks stromků v obecním lese.
- schvaluje Nařízení obce Oudoleň
ň č. 1/2013, kterým
se stanovuje zákaz podomního prodeje.
- bere na vědomí možnost čerpání
erpání dotace na dětské
d
hřiště a dále bylo seznámeno s návrhy firmy
TEWIKO systems,
ms, s. r. o. Liberec na jejich vybavení.
- neschvaluje uzavřít s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a. s. Chrudim dodatek
ke Smlouvě
o dopravní obslužnosti na období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2016.
- bere na vědomí návrh rozpočtu
čtu na rok 2014.
- neschvaluje požádat o dotaci na nákup svozové
techniky ze Státního fondu životního prostředí.
prost

- bere na vědomí
domí výsledky laboratorních rozborů
rozbor
vody, výsledky vyhovují platným normám.
- schvaluje finanční příspě
říspěvek ve výši 7.000,- Kč
na nákup přístroje pro nepřímou
nep
srdeční masáž
pro vybavení vozu Rychlé zdravotnické pomoci
Přibyslav.
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013
o
místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování, sběru,
ěru, přepravy,
př
třídění, využívání
a odstraňování
ování komunálních odpadů.
odpad Výše poplatku
zůstává stejná,, pouze se mění
m
příloha vyhlášky,
týkající se nákladů za
a odpady za rok 2012.
- bere na vědomí
domí pozvánku na Malou knihovnickou
slavnost.
- bere na vědomí organizaci obecního plesu dne
28. 12.. 2013 a návrhy PF 2014.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE…
OBECNÍ KNIHOVNA ZÍSKALA TITUL "KNIHOVNA VYSOČINY 2013"
Krajská knihovna Vysočiny uspořádala
řádala ve st
středu 27. 11. 2013 v sále Staré radnice
adnice v Havlíčkově Brodě Malou
knihovnickou slavnost, na které byla oceněna
ocen
záslužná práce knihovníků neprofesionálních knihoven. Pověřené
Pov
městské knihovny v Jihlavě, Pelhřimově
řimově, Třebíči, ve Žďáře nad Sázavou a Krajská knihovna Vysočiny navrhly
ze svého okresu na ocenění
ní jednu neprofesionální knihovnu, která získala titul "Knihovna Vysočiny
Vyso
2013". Navíc
byly vyhodnoceny v rámci kraje dvě
ě neprofesionální knihovny s nejlepší webovou stránkou (na jejich bodovém
hodnocení se podílelo všech pět
ě pověřených
ěřených knihoven).
Obecní knihovna v Oudoleni pod vedením knihovnice paní Olgy Husslikové získala titul „Knihovna
Vysočiny 2013“ pro region Havlíčkův
č ův Brod a také ocenění
ní za nejlepší webovou stránku.
Gratulujeme naší knihovnici a přejeme
řejeme jí do dalších let mnoho dalších ocenění
ění za práci, kterou dělá
d
s láskou
a na úkor svého volného času. Paní Olga Hussliková získala také ocenění
ocen
za webové stránky knihovny, které si
sama navrhla a vytvořila. A jsou opravdu pěkné.
p
Jak vidno i na malé obci, jakou je naše Oudoleň
Oudole se mohou dít
velké věci. Za to jí patří ještě jednou velké DÍKY.
DÍK
Ivo Béna, starosta
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se bude konat v pátek 13. prosince 2013 od 17:00
17
hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

POSEZENÍ SE SENIORY
Již tradičně se v zasedací místnosti Obecního úřadu
ú
v Oudoleni konalo
posezení starších spoluobčanů.
ů. Letošní rok nás velice potěšila velká
účast a moc rádi jsme uvítali i nové tváře.
tvá
Cílem této akce, kterou
pořádá zastupitelstvo obce, je připravit
řipravit pro seniory nejen malou zábavu,
ale především jim zprostředkovat
vzájemná setkání plná dojemných
Poděkování
a neopakovatelných vzpomínek.
9. listopadu
V úvodu všechny přítomné
p
srdečně
na obecním úřadě
přivítal
řivítal pan starosta a p
předal slovo našim dětem
ětem ze základní školy, které pod
sešli se tam senioři
vedením paní ředitelky přednesly básničky, pohádky a na zobcovou flétnu
ve vší parádě.
zahrály několik
n
známých písniček.
V příjemné
říjemné nálad
náladě a u malého občerstvení pokračoval
čoval sobotní podvečer,
podve
který
Zpívali a hodovali
opět
ět zpestřil
zpest pan Jan Frűhbauer z Peršíkova svými osvědčenými lidovkami
pan Frühbauer krásně hrál,
na harmoniku. Po pár tónech se všichni
v
hned přidali
řidali a více jak čtyři hodiny nebral
školáci je rozesmáli
zpěv
ěv rů
různých „hitů“ konce. V leckterých očích
čích se leskla životní jiskra, která
dávala tušit, že čas sice zastavit nemůžeme,
žeme, ale lze jej alespoň v mysli
a svět se hned hezčí zdál.
na chvilku vrátit zpátky. A tak ve vzpomínkách setkání příjemně
p
utíkalo a těsně
Zbývá už jen poděkovat
před
řed pů
půlnocí se všichni rozešli do svých domovů.
Všem
m zúčastněným moc děkujeme, že naše pozvání přijali
př
a přišli se společně
všem, kteří se starali,
pobavit,
popovídat,
zazpívat
a
zavzpomínat.
Bylo
nám
s
Vámi
moc dobře a už
a těšit se, že zas příště
se
těšíme
na
další
setkání!
Zvláštní
poděkování
kování
patř
patří
panu
Frűhbauerovi,
který
sejdeme se ve zdraví.
se vzdal svého honoráře ve prospěch dětí ze základní školy a panu Pavlu
Účastnice posezení Slámovi za poskytnuté občerstvení. Děkujeme.
Mgr. Blanka Zvolánková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 16. listopadu se v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Oudoleni uskutečni
čnilo přivítání
našich nejmenších spoluobčánků.
ů. Na tuto tradi
tradiční
a milou společenskou akci přijali
řijali pozvání rodiče,
rodi
prarodiče a příbuzní čtyř vítaných dětí.
Slavnostní odpoledne zpříjemnilo
íjemnilo pásmo básni
básniček
a písniček v podání dětí z mateřské
řské a základní
školy pod vedením paní učitelky
itelky Dufkové a paní
ředitelky Losenické. Po jejich pěkném
ěkném vystoupení
řekl pár vřelých slov do života dětem
ětem i rodičům
rodi
pan
starosta, který slavnostně mezi „O
„Oudoleňáky“
přivítal:
ivítal: Tomáše Krištofa, Jakuba Slejšku, Mikuláše
Janáčka a Antonína
a Rosického. Po přečtení
př č
slibu
se rodiče podepsali do pamětní
ětní knihy, následovalo předání
p
kytičky
ky mamince, pamětního
pam
listu, finančního
příspěvku, dárků dětem
tem od obce a od pana Josefa K
Křesťana, kterému patří naše velké poděkování. Na závěr
slavnosti se na památku všechny děti vyfotily se svými rodiči a příbuznými.
Všem novým občánkům přejeme
ejeme hodně zdraví, štěstí,
stí, lásky, krásný a spokojený život v naší obci. Všem rodičům
přejeme nezměrné množství trpělivosti,
ělivosti, lásky a vzájemného porozumění
porozum
při výchově
ě dětí.
ětí. Mgr. Blanka Zvolánková
Poděkování
Děkujeme
kujeme celému obecnímu úřadu a škole za krásně
krásn zorganizované vítání občánk
čánků a za příjemnou
atmosféru, která nás doprovázela celé odpoledne. Též děkujeme
d kujeme za krásné dárky. Moc se nám to líbilo.
Janáčkovi

VÁNOČNÍ JARMARK
Čas plyne neskutečně rychle a opět
ět nás
posunul před práh nejhezčího
ího období
v roce - Vánoc. Pro každého z nás jiný
pocit, jiná představa, jiné přání,
řání, jiná
touha…
ře jsme se
V příjemné a sváteční atmosféře
sešli 1. adventní neděli v našem kulturním
domě, kde jsme v hojném počtu
čtu vánoční
vánoč
čas přivítali. Obec Oudoleň pořádala
řádala již
tradiční vánoční jarmark společně se
základní a mateřskou školou.
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Je přirozené, že čas Vánoc nás vrací do minulosti, do let mládí a dětských časů.
Krásné vzpomínání nám svým vystoupením zpestřili naši nejmenší z mateřské
školy, kteří pilně nacvičili básničky a písničky a provedli nás od podzimu až
po zimu. Po závěrečné vánoční písničce nám prozradili, co by si přáli od Ježíška.
Naše děti jsme všichni odměnili velkým potleskem a přejeme jim, aby našly
pod stromečkem svá vytoužená přání. Poté už se na prknech jeviště začaly
představovat děti ze základní školy se spoustou básniček, písniček, ale troufly si
i na pohádku a vánoční příběh. Přestože jich je ve škole jen 14, tak jsou všichni
moc šikovní a vystoupení se jim skvěle povedlo. Na závěr programu také větší
děti vyslovily svá přáníčka, která si Ježíškovi napsaly.
V další části svátečního odpoledne se konal vánoční jarmark. Letošní rok bylo
opravdu z čeho vybírat, a tak všichni měli možnost nakoupit hezký vánoční
dáreček, vánoční dekoraci, získat inspiraci na vánoční výzdobu, anebo si ji mohli
i s paní Havlíčkovou z květinářství z Přibyslavi sami vyrobit. K pohodovému
prohlížení a nakupování bylo připraveno i malé vánoční pohoštění, při kterém se
návštěvníci na chvilku zastavili, popovídali si a naladili se na přicházející adventní čas. V 17 hodin jsme se
společně s dětmi ze základní školy, které nám na cestu posvítily, vydali ke stromečku a za zpěvu vánočních
koled ho pan starosta slavnostně rozsvítil a popřál všem krásné a pohodové vánoční svátky.
Naše poděkování patří všem, kteří se na přípravě jarmarku a besídky podíleli. Především děkujeme všem dětem
a paním učitelkám ze základní a mateřské školy, které nás nikdy neodmítnou a vždy působivě zpestří všechny
naše obecní akce a slavnosti.
ROZPOČET NA ROK 2014
Adventní a vánoční čas jsme slavnostně zahájili a nyní už
OBEC OUDOLEŇ
záleží jen na každém z Vás, jak ho budete prožívat. Přejeme PŘÍJMY
(v Kč)
Vám, abyste si alespoň na chvilku udělali na sebe čas, Daňové příjmy
3 110 000,00
zastavili se, zamysleli se a zavzpomínali na svoje nejbližší, Nedaňové příjmy
1 012 160,00
se kterými budete Vánoce prožívat, ale vzpomeňte Dotace na výkon veř. správy
63 400,00
i na blízké, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi. Vždyť během Úvěr
3 000 000,00
celého urychleného roku, plného každodenních starostí je Splátky úvěru
-330 360,00
největším darem pocit bezpečí, spokojenosti, štěstí a lásky. PŘÍJMY CELKEM
6 855 200,00
Vytvořme v našich domovech a rodinách podobnou
atmosféru, važme si jeden druhého a zachovejme si tyto
VÝDAJE:
(v Kč)
slavnostní chvíle nejen o Vánocích, ale i po celý nový rok.
Obecní les
6 000,00
Mgr. Blanka Zvolánková
Místní komunikace
70 000,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. - VYJÁDŘENÍ
Oprava komunikace - čtvrtě
300 000,00
KE ZVÝŠENÍ JÍZDNÉHO
Vodovod
60 000,00
Vážený pane starosto, na Váš dotaz – zvýšení jízdného - Příspěvek ZŠ a MŠ Oudoleň
275 000,00
sděluji: Na oblasti Kraje Vysočina je používán kilometrický Obecní knihovna
22 500,00
ceník a je platný od 5. 2. 2012. K Vámi uváděnému zvýšení Kronika
10 000,00
jízdného došlo s platností k 1. 9. 2013 tím, že byly zrušeny Kaplička
1 500,00
veškeré cenové výjimky z jízdného, které byly dosud Oudoleňské listy
8 000,00
používány se souhlasem Kraje Vysočina. Tyto cenové Kulturní dům
700 000,00
výjimky se týkaly spojů, které zajížděly do zastávek a vracely Zateplení KD – podíl obce
3 000 000,00
se zpět na hlavní trasu spoje. Cestující v rámci cenové Kulturní a společenské akce
35 000,00
výjimky nehradili toto zajíždění, hradili pouze přímo kilometry. Pohostinství – el. energie
24 000,00
Cenové výjimky dle Cenového výměru MF v kilometrickém
Veřejné osvětlení
62 000,00
ceníku nejsou možné a jsou zrušeny se souhlasem
Traktor
17 000,00
Krajského úřadu Kraje Vysočina. V praxi to znamená, že
Sběr a svoz nebez. odpadů
5 000,00
cestující je odbaven podle počtu ujetých kilometrů a podle
Komunální
odpad
220
000,00
platného ceníku.
Odpad
papír,
sklo,
plasty
85
000,00
Pro cestující z obce Oudoleň se to týká linky 600300/21,34
41 200,00
(zajíždění do obce Bílek), linky 600060/6 (zajíždění do obce Péče o vzhled obce
Sbor
dobrovolných
hasičů
25
000,00
Pohled, Ždírec) a linky 600000/20 (zajíždění do obce
Zastupitelstvo
+
obecní
úřad
958
000,00
Pohled).
Zateplení
OÚ
a
ZŠ
–
podíl
obce
900
000,00
Podáváme Vám tuto informaci a pevně věříme, že
30 000,00
služby poskytované naší společností
budou vždy DPH
VÝDAJE CELKEM
6 855 200,00
ke spokojenosti Vaší i všech cestujících.
S pozdravem Ing. Jindřich Poláček, generální ředitel

Perníčky z jarmarku
40 dkg hladké mouky
14 dkg moučkového cukru
6 dkg másla
2 celá vejce
10 dkg medu
1 lžička jedlé sody
perníkové koření
Těsto zaděláme alespoň
den dopředu a necháme
v chladu uležet.

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

Přeji všem občanům naší Oudoleně,
klidné a krásné vánoční svátky a v novém roce 2014
pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.
Ivo Béna, starosta
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti z mateřské školy se během
em listopadu připravovaly
p
na vystoupení v kulturním domě.
domě Předškoláci plní úkoly
v sešitě Pojďme si hrát. Děkujeme
kujeme babičce
babič a dědovi Doleželovým za finanční
ní dar na nákup vánočních
váno
dárků.
Učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Šachový turnaj Pribináček
Dne 22. listopadu
stopadu jsme ve složení Matyáš Sláma, Honzík
Frühbauer, Štěpán Zvolánek, Nella Frühbauerová a Anička
Blažková vyrazili do Havlíčkova
kova Brodu do hotelu Slunce, kde se
konal již tradiční
ní šachový turnaj Pribináč
Pribináček. Letos se ho zúčastnilo
93 hráčů od 5 do 16 let. Hrálo se na 9 kol, o přestávkách
p
byla
možnost ochutnávat výrobky z Pribiny. Každý
K
ze zúčastněných si
po vyhlášení vybral cenu, výběr
ěr byl opravdu pestrý a hodnotný.
Turnaj se vydařil, nejlépe se vedlo Štěpánkovi (44. místo), ale
i ostatní se snažili. Příští měsíc nás čeká okresní přebor
p
škol v šachu.

Kateřina Sobotková

V pátek 22. 11. 2013 jsme byli na šachovém turnaji Pribináček.
Pribiná
Bylo tam 93 dětí. Měl
ěl jsem 5 bod
bodů z 9. Na konci
jsme si mohli vybrat hračky a sladkosti.
sladkosti. Já jsem si vybral pytel sladkostí. A byl jsem na 44. místě.
míst Štěpán Z.,3 r.

Exkurze v Hlinsku
Protože v úterý 3. 12. nešla v Oudoleni elektřina, využili jsme tohoto
dne k výuce mimo školu
lu a vydali jsme se na exkurzi do Hlinska. První
zastávka byla v informačním centru na Betlémě. Tam se děti
v programu Příběh dřevěné
né panenky seznámily s tradiční
tradi
výrobou
dřevěných hraček na Hlinecku a mohly si také s některými z nich
pohrát. Největší zájem
byl o dřevěná rozkládací
Děkujeme panu Janu Frühbauerovi
auta. Abychom mohli
za finanční dar základní škole.
porovnat život dříve
a nyní, prohlédli jsme si
rovněž interiéry starých chaloupek. Potom jsme přešli
p
do
muzea,
kde
je
velmi
pěkná
ná
expozice.
D
Děti
se
například
Žáci a zaměstnanci
dozvěděly, jaké školní potřeby
řeby se používaly před
p
více než
Základní školy
sto lety, jak se ukládaly homolky sýra, proč
pro měly formy
na těsto
sto tvar ryby a mnoho dalších zajímavostí.
a Mateřské školy Oudoleň
Posledním
zastavením byla výstava hraček a betlémů
přejí všem
v galerii. Nejvíce zaujal perníkový betlém a velký Hegrův
Hegr
pohodové Vánoce
Vysočinský
inský betlém. Cestou na autobus se děti
d
ještě
vydováděly na dětském hřišti
řišti a pak už jsme jeli domů.
a šťastný nový rok.
Získané poznatky využijí v hodinách českého jazyka,
vlastivědy a prvouky.
Dagmar Losenická

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OUDOLEŇ
Lampionový průvod
V pátek 15. 11. jsme šli na lampionový průvod,
pr
sraz byl o půl páté. Šli jsme
okolo Stehnových a Blažkových nahoru na kopec u Rosicků a po silnici zpět
ke kulturáku. Pak jsme
e si dali výborný čaj
č z hrušek. U kulturáku jsme hledali
husu a našel ji Patrik. V huse byly sušenky, tak jsme si je rozdělili a snědli.
A nakonec jsme vypustili balónky štěstí,
ěstí, byly tři. Moc se mi to líbilo.
Nela F.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA – SLOVO HEJTMANA
Předvánoční
ní zamyšlení hejtmana Kraje Vyso
Vysočina Jiřího Běhounka
Ať už o Vánocích napíšu cokoli, nebude to nic nového. Vždy půjde
p jde o opakování nebo připomenutí n
něčeho už jednou
vysloveného. A snad proto – nebo právě proto – bych si se vší pokorou rád vypůjčil
ů čil slova geniálního Jana Wericha
z knihy Listování: „…Přesto,
esto, že žijeme ve světě,
sv
ve kterém měníme hodnoty slov a činů
č ů tak, aby jak slova, tak činy
vyhovovaly, zapadaly do mozaiky našich programů
program – tj. přesněji našich těch
ěch kterých ideologií, těch
t
kterých
hospodářských situací, plánů, výhledů,
ů, zámě
záměrů, prostě kdy říkáme
íkáme a tiskneme všechno, jen jak se nám to hodí – zbyla tu
jedna instituce v civilizovaném světě,
ě ě, jedno údobí
údobíčko, kdy se nám v mysli vynoříí pojem, lid
lidi dobré vůle“ ... lépe bych
Vánoce nevystihl.
Doba adventu a Vánoc není jen obdobím radosti a štěstí,
št
ale i příležitostí předávat
edávat poselství a přání,
p
na která jsme
během
hem celého roku zapomínali, odkládali je nebo nám jejich vyslovení p
připadalo
ipadalo banální. Přál
P
bych si, aby lidé měli
dostatek práce, nemuseli se obávat o budoucnost. Přál
P ál bych si, aby se zlepšily vztahy mezi lidmi, abychom si uvědomili,
uv
že krátký čas, který je nám dán k tomu, abychom chodili po tomto světě, si můžeme
ůžeme buď
bu prožít, nebo užít. Záleží
na každém z nás.
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A když už mluvíme o čase a příležitostech,
říležitostech, o dobrých skutcích… napadá m
mě,, že bych vám rád p
představil jeden
skorovánoční dárek, který si Vysočina
čina rozbalí sice až v lednu 2014, ale těší se a připravuje
řipravuje se na něj
n už nyní. Za pár
týdnů bude hostit Kraj Vysočina jednu z největších sportovních mládežnických akcí – Hry VI. zimní olympiády dětí
a mládeže. Radost ze sportu a chuťť vítězit si k nám přijede
ijede „prožít“ více než tisícovka mladých sportovc
sportovců z celé České
republiky. Tento mimořádný dárek ale kromě Kraje Vysočina věnují sportovcům v podobě připravených sportovišť
i spolupořadatelská města: Havlíčkův Brod, Jihlava, Nové Město na Moravě, Žďár
ár nad Sázavou a Velké Meziříčí.
Mezi
Stuha
na dárku pak bude opravdu velká díky obrovské podpoře regionálních sponzorů
ů a mediálních partnerů.
partner Díky všem
organizátorům a donátorům je pořadatelství
řadatelství olympiády jeden z nejhezčích dárků,, které mohla Vyso
Vysočina dostat a zároveň
jej darovat, protože uměním je dárek i přijmout
řijmout
Přeji vám všem klidné Vánoce, vašim blízkým a rodinám pěkné
p
společné chvíle u vánočního
čního stromku a v novém roce
hlavně hodně zdraví, klidu a pohody.
MUDr. Jiří
ř Běhounek,
ěhounek, hejtman Kraje Vyso
Vysočina

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Výsledky Běhu na laně
Dnes Vám představíme
p
hokejistu
T
TOMÁŠE
BAČKOVSKÉHO.
Mezi nadějné
nad
mladé hokejisty, kteří hrají
za HC Chotěboř, patří dvanáctiletý
Tomáš Bačkovský. Bruslit začal již
ve třech letech. Ve svých pěti letech
už dojížděl
dojížd
pravidelně na tréninky do
Chot
Chotěboře.
V současné době hraje za starší žáky
krajskou ligu. Tréninky probíhají 4x
týdně v sobotu mají zápasy.
týdně,
Tomáš se také zúčastnil mezi-národního
turnaje v italském Bolzanu a turnaje
v německém
Landzhutu,
kde
reprezentoval klub HC Rebel Havlíčkův
Havlí
Brod. V loňském roce byl vybrán jako
obránce do výběru kraje Vysočina. V
tomto věku
v
už jde o tvrdý sport, tak ani
jemu se bohužel v minulé sezóně
zraně nevyhýbalo.
zranění

Příjmení
říjmení
Záhumenská
Doležel
Rosická
Poulová
Doleželová
Rosický
Stehnová

OUDOLEŇSKÝ DESETIBOJ
3. disciplína - Běh na vodorovném laně
Další již 3. disciplínou desetiboje nejen pro účastníky soutěže byl běh
na vodorovném laně.. Už sám název napovídá,
nap
že nejde o ledajakou disciplínu
V „kulturáku“,
“, kde jsme se tentokrát sešli, byla připravena lana, která byla
natažena mezi sloupy, a na nich uprostřed
uprostř
další lano, ke kterému jsme byli
odborným dohledem připoutáni
ipoutáni za pás. Úkolem bylo lano natáhnout, vlastn
vlastně
jít dopředu co nejvíce
a
sebrat
značku,
zepředu
jsme
byli
jištěni. Vypadalo to
velmi jednoduše, ale
opak
byl
pravdou.
Stačilo ujít o pár
centimetrů dál a mohli
jste se
natáhnout
pro další značku, ale to
byl opravdu velký úkol,
protože pokud nebyla
síla, lano nepovolilo
a síla vůle tentokrát
příliš nestačila.
m se akce líbila, protože sportovní duch
Ale myslím, že všem zúčastněným
závodníků byl opravdu vidětt a byla to pěkná
pě
podívaná.
Eva Rosická
Byla jsem na běhu
hu na vodorovném laně,
lan bylo to do desetiboje, nejdřív
jsme si to zkoušeli a pak jsme šli naostro. Měla
M
jsem 3 body. Pak jsem
dostala párek v rohlíku. Moc se mi to líbilo. Už se těším
t
na další disciplínu.
Anička B., 4. r.

Body

Michaela
Marek
Eva
Amálie
Sára
František
Emma

1
2
2
2
3
0
0

DĚTI 6 - 11 let
Blažková
Poul
Benc
Kubát
Sláma
Hanžvilová
Hanžvilová
Stehno
Zelenková

Jaký jiný sport tě
t baví?
Baví mě všechny sporty.
DĚKUJEME A PŘEJEME
EJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉ SEZÓNĚ!!!

Jméno

Nejmenší do 5 let

Anna
Michal
Tomáš
Jan
Matyáš
Denisa
Dana
Josef
Dana

1
1
2
2
2
3
4
4
0

DĚTI 12 - 15 let
Antlová
Němec
Antl
Bencová
Strašil
Poulová
Bačkovský
čkovský
Bačkovský
čkovský
Strašil
Němcová
ěmcová
Husslik
Kubátová
Stehnová

Kateřina
Vladimír
Martin
Ivana
Michal
Bára
Tomáš
Jakub
Patrik
Veronika
Tomáš
Kateřina
Anna

1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
0

MUŽI
Michal
Jaroslav
Tomáš
Jaroslav

1
2
2
0

Bačkovský
čkovský

David

0

Stehno

Josef

0

Sláma
Poul
Brukner
Polívka

ŽENY
Bačkovská
čkovská
Bencová
Stehnová
Rosická
Zelenková
Kárníková
Doleželová
Hussliková

Jana
Vlasta
Vladimíra
Eva
Dana
Božena
Dáša
Olga

1
1
1
1
1
2
3
0
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STOLNÍ TENIS

Oudoleňský desetiboj
pro děti a dospělé závodníky

Výsledky jednotlivých zápasů
Hasiči Jitkov D
TJ Sokol Oudoleň
TJ Jiskra H.Brod F

4. disciplína

Hod medicinbalem
a sedy lehy
(počet za 1 minutu)

sobota 14. prosince 2013
start ve 14:00 hodin
v kulturním domě.
(Sportovní obuv na přezutí s sebou.)
Startovné 10,- Kč.

TJ Sokol Oudoleň
TJ SB Světlá F
TJ Sokol Oudoleň

Výhra
Výhra
Výhra

3:15
14:4
2:16

Pořadí v tabulce
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Název oddílu
TJ Sokol Oudoleň
Hasiči Jitkov B
TJ SB Světlá E
Hasiči Jitkov C
TJ Jiskra Havl. Brod F
TJ CHS Chotěboř G
TJ Sokol Mírovka
TJ Sokol Maleč
TJ Sokol Přibyslav B
TJ SB Světlá F
Hasiči Jitkov D

Počet bodů
25
21
20
19
19
17
17
13
12
10
7

KULTURA A INZERCE

Pohostinství
v Kulturním domě v Oudoleni
všechny zve na

v úterý 31. 12. 2013 od 19:30 hodin.
hodin.
K poslechu bude hrát harmonikář
Jan Frühbauer.
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V měsíci prosinci oslaví výročí narození:
Dvořák Karel, Oudoleň 130
Blažková Jaroslava, Oudoleň 184
Holas František, Oudoleň 112
Stehnová Františka, Oudoleň 20
BLAHOPŘEJEME !!!
!!!

OPRAVNA HODIN
JAROSLAV 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.
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